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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
 1. 12. tisková zpráva – výsledky 1. kola 
             hlasování v anketě Sportovec roku 2016 
 
 
 8. 12. uzávěrka 2. kola hlasování v anketě 
12:00 hod. Sportovec roku 2016 
 
22. 12. I. tisková konference s nominovanými sportovci 
18:00 hod.     
 
 
22. 12.  SPORTOVEC ROKU 2016 
21:40 hod.     přímý přenos slavnostního vyhlášení na programu ČT1  
 
                     
22. 12.   II. tisková konference s vítězi ankety 
23:00 hod. 
 
 
Další informace (historie ankety, nominace, atd.) o projektu jsou 
dostupné na oficiálních stránkách www.sportovecroku.cz.  
Ke stažení zde naleznete například tiskové zprávy a logo ankety 
Sportovec roku 2016. Informace o hlasování najdete na webu Klubu 
sportovních novinářů www.ksn.cz.  
 
 
 
SCHEMA PROJEKTU  
  
Sportovec roku = odborná novinářská anketa KSN 
 jednotlivci 
 kolektivy 
 Sportovní legenda – Cena Emila Zátopka 
 
Junior roku = vyhlašuje Nadace české sportovní reprezentace 
 
 
 
 
 



 

VÝSLEDKY 1. KOLA ANKETY  
KLUBU SPORTOVNÍCH NOVINÁŘŮ 
 
 
VÝSLEDKY 1. KOLA - JEDNOTLIVCI 
10 nominovaných jednotlivců pro 2. kolo 
(bez bodových zisků, v abecedním pořadí) 
 
DOSTÁL JOSEF      kanoistika  
KOUKALOVÁ GABRIELA    biatlon 
KRPÁLEK LUKÁŠ     judo  
KULHAVÝ JAROSLAV     horská kola  
ONDRA ADAM      sportovní lezení    
PLÍŠKOVÁ KAROLÍNA    tenis 
PRSKAVEC JIŘÍ     vodní slalom  
SÁBLÍKOVÁ MARTINA    rychlobruslení 
SYNEK ONDŘEJ     veslování 
ŠPOTÁKOVÁ BARBORA    atletika 
   
DALŠÍ POŘADÍ - JEDNOTLIVCI: 
11. Jágr Jaromír      303 b.  
12.    Ledecká Ester      265 b. 
13.    Strýcová Barbora    230 b. 
14.    Kvitová Petra    224 b.  
15.    Satoranský Tomáš           195 b. 
16.        Čech Petr     188 b. 
17.    Kreuziger Roman     181 b. 
18.    Šafářová Lucie      110 b. 
19.        Štěpánek Radek      80 b.  
20.        Maslák Pavel        79 b. 
21.        Hertl Tomáš       64 b.  
22.        Berdych Tomáš       51 b.  
23.       Hejnová Zuzana       49 b. 
24.        Hradilek Vavřinec      38 b.  
25.        Petráček Arnošt                       34 b.  
26.        Samková Eva       33 b. 
27.        Hradecká Lucie        27 b.  
28.        Strachová Šárka        24 b.  
29.        Fuksa Martin      21 b.  
30.        Vadlejch Jakub      17 b. 
                                                                  
 
 
 



 

VÝSLEDKY 1. KOLA - KOLEKTIVY 
3 nominované kolektivy pro 2. kolo 
(bez bodových zisků, v abecedním pořadí) 
  

BIATLON - ženská štafeta ČR 
 (Puskarčíková Eva, Charvátová Lucie, Vítková Veronika, Koukalová Gabriela) 
 
ČTYŘKAJAK ČR  
(Havel Daniel, Trefil Lukáš, Dostál Josef, Štěrba Jan) 
 
TENISOVÝ TÝM ČR – ženy 
(Kvitová Petra, Plíšková Karolína, Strýcová Barbora, Hradecká Lucie a kapitán Pála Petr) 
 
 
DALŠÍ POŘADÍ - KOLEKTIVY: 
 
4.      basketbalistky 3x3 ČR      54 b.  
5.      Bílí Tygři Liberec - hokej    50 b. 
6.      AC Sparta Praha - fotbal    48 b.  
 
 
V 1. kole ankety hlasovalo celkem 216 členů Klubu sportovních 
novinářů. Právo hlasovat v anketě mají pouze členové Klubu 
sportovních novinářů ČR.  
 
Hlasování sportovních novinářů je dvoukolové. V prvním kole rozhodli 
sportovní novináři svými hlasy o nominaci 10 jednotlivců a 3 kolektivů 
postupujících do druhého kola. Ve druhém kole pak z těchto 10 
nominovaných jednotlivců vzejde konečné pořadí v anketě Sportovec 
roku. Stejným způsobem je určeno i pořadí tří nejlepších kolektivů      
za rok 2016. 
 
 
 
ZAJÍMAVOSTI 
O titul Sportovec roku 2016 bude soutěžit šest olympijských medailistů 
a čtyři sportovci, kteří slavili úspěch na jiných scénách. Zajímavé je, že 
se v nominaci sešli zástupci deseti různých sportů. 
 
Deset let po sobě vítězily v anketě pouze ženy. Letos by jejich převaha 
mohla skončit. Největším favoritem je judista Lukáš Krpálek, jediný 
český olympijský vítěz z her v Riu de Janeiro. Velkou šanci má také 
kajakář Josef Dostál, který na OH získal dvě medaile. Soupeřit s nimi 
může Martina Sáblíková, jež letos v rychlobruslení vyhrála Světový 
pohár, získala tři tituly mistryně světa a jednou se stala i mistryní 



 

Evropy. Biatlonistka Gabriela Koukalová (rozená Soukalová) zase 
vyhrála celkovou klasifikaci Světového poháru. 
 
Olympijské stříbro otevřelo cestu mezi deset nejlepších sportovců 
bikerovi Jaroslavu Kulhavému, bronz z Ria pomohl k nominaci vodnímu 
slalomáři Jiřímu Prskavcovi, veslaři Ondřeji Synkovi a atletce Barboře 
Špotákové. Tenistka Karolína Plíšková postoupila s vizitkou finalistky US 
Open a vůdčí postavy vítězného fedcupového týmu.  
 
Překvapením v nominaci je sportovní lezec Adam Ondra, který má 
z letošního roku zlato a stříbro z mistrovství světa a nedávno na sebe 
upozornil unikátním výstupem na stěnu Dawn Wall v amerických 
Yosemitech. V desítce nejlepších sportovců roku mělo horolezectví 
dosud zastoupení jen dvakrát: v roce 1961 obsadil Radovan Kuchař 
třetí místo a v roce 1984 byli Zoltán Demján pátý a Jozef Psotka 
desátý. 
 
V olympijských letech se často stává, že se ve velké konkurenci do 
desítky nedostanou někteří držitelé medailí. Letos takto zůstala mimo 
nominaci většina úspěšné tenisové výpravy z Ria: nepostoupili bronzoví 
medailisté Petra Kvitová, Lucie Šafářová s Barborou Strýcovou ani 
Radek Štěpánek s Lucií Hradeckou. 
 
Nevděčné jedenácté místo připadlo Jaromíru Jágrovi. Hokejista, který 
byl ve finálové nominaci už osmnáctkrát, letos ztratil na desátou příčku 
osmnáct bodů. 
 
Loňská vítězka atletka Zuzana Hejnová skončila tentokrát až na 23. 
místě, naposled bronzový biatlonista Ondřej Moravec není                  
ve výsledcích vůbec – v hlasování tentokrát nezískal ani bod. 
 
V desítce nejlepších individuálních sportovců se skrývají i lídři všech tři 
nominovaných kolektivů. Gabriela Koukalová reprezentuje štafetu 
českých biatlonistek, Josef Dostál byl členem olympijského čtyřkajaku  
a Karolína Plíšková je jedničkou českých vítězek tenisového Fed Cupu. 
 
Tenistky budou obhajovat vítězství z posledních dvou ročníků, biatlon 
byl v posledních třech letech zastoupen smíšenou štafetou, čtyřkajak 
byl v tradiční sestavě Dostál, Havel, Štěrba, Trefil už jednou třetí         
a dvakrát čtvrtý, ale loni mu patřilo až 9. místo.  
 
Čtvrté skončily s obrovským odstupem 123 bodů reprezentantky Česka 
v basketbalu 3x3. 
 
 



 

INFORMACE O PROJEKTU 
 
generální partneři projektu:   
 
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. 
 
ČEZ, a.s. 
 
ŠKODA VAGONKA a.s. 
 
Vyhlášení výsledků v pořadí 58. ročníku ankety Sportovec roku 
2016 proběhne v přímém televizním přenosu zábavného 
pořadu ve čtvrtek 22. prosince 2016 na ČT1 ve 21:40 hodin 
z hotelu Hilton Prague. 
 
Pořadem bude provázet Libor Bouček. O hudební doprovod se postará 
skupina Chinaski. Režie pořadu se již tradičně ujme Roman Petrenko. 
 
Na základě sportovních výsledků v tomto roce jsme předběžně oslovili 
sportovce, u kterých byl předpoklad na umístění v první desítce.          
Po oznámení nominace zahajujeme intenzivní jednání o účasti se všemi 
nominovanými jednotlivci i kolektivy. 
 
Celý projekt organizačně a marketingově zajišťuje již 20 let společnost 
BPA sport marketing a.s., která má dlouholeté zkušenosti v oblasti 
sportovního marketingu a reklamy. 
 
Klub sportovních novinářů opět prodloužil dlouhodobou spolupráci  
s BPA sport marketing a.s.  
 
Jana Obermajerová, předsedkyně představenstva BPA: „Je nám velkou 
ctí, že máme již 20 let důvěru KSN a jsme spojováni s touto prestižní 
anketou.“      
 
Zdeněk Pavlis, předseda KSN: „BPA je pro nás po celou dobu vzájemné 
spolupráce korektním partnerem, který maximálně splňuje naše 
představy o prezentaci i realizaci této nejstarší ankety v ČR. Jsme proto 
rádi, že naše spolupráce bude pokračovat i v příštích letech“  
 
 
 
 
 



 

DIVÁCKĚ HLASOVÁNÍ DENÍKU SPORT 
 

Také v letošním roce je pro příznivce sportu připravena soutěž pro 
čtenáře a diváky. Fanoušci mohou hlasovat pro svého favorita jednou 
denně prostřednictvím webových stránek www.isport.cz/sportovecroku.  
Anketa bude probíhat od 2. do 16. prosince 2016. Jméno vítěze 
divácké ankety bude vyhlášeno v přímém přenosu pořadu Sportovce 
roku 2016 na ČT1 a vítěz obdrží v rámci tiskové konference dne 22.12. 
trofej od Deníku Sport a serveru iSport.cz.  
 
 
JUNIOR ROKU 2016 
 
Letos proběhne již 21. ročník soutěže "Junior roku", kterou vyhlašuje 
Česká nadace sportovní reprezentace ve spolupráci s Klubem 
sportovních novinářů a společností BPA sport marketing a.s. Cílem 
soutěže je posílit zájem mládeže o sport, motivovat juniorské 
reprezentanty a jejich trenéry k dosažení špičkových mezinárodních 
výsledků, rozšířit okruh partnerů mladých sportovců. 
 
O titul "Junior roku 2016" se mohou ucházet mladí sportovci, kteří       
v roce 2016 dosáhli věku maximálně 21 let, a kteří nepřekročili v roce 
2016 věk juniora dle pravidel a sportovně technických norem svého 
sportovního odvětví. 
 
Při udělení ocenění se hodnotí výsledky na olympijských hrách,         
na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy seniorů, dále                 
na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy juniorů, hodnotí             
se světové a evropské rekordy seniorů a juniorů a jiné mimořádné 
sportovní výkony. 
 
V minulosti dosáhli tohoto ocenění např. Lukáš Bauer, Kateřina 
Kůrková, Roman Kreuziger, Šárka Záhrobská, David Svoboda, Zuzana 
Hejnová, Martina Sáblíková nebo Lukáš Krpálek.  
  
Nadace oslovila všechny sportovní svazy, případně jejich zastřešující 
organizace evidované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky. Termín přihlášek kandidátů byl stanoven                  
na 13. listopad 2016. Všechny přihlášky posuzuje na zvláštním 
zasedání Rada expertů nadace a vybere 10 nejlepších juniorských 
sportovců. Z nich pak správní rada nadace, rozšířená o předsedu Klubu 
sportovních novinářů, určí pořadí nejlepších juniorů roku. 
 
 



 

ODMĚNY SPORTOVCŮ A SPORTOVNÍCH KOLEKTIVŮ 
 
JEDNOTLIVCI      
 1. místo 250 000,- Kč   
 2. místo 200 000,- Kč     
 3. místo 170 000,- Kč   
 4. místo 140 000,- Kč 
 5. místo 120 000,- Kč 
 6. místo 100 000,- Kč 
 7. místo   80 000,- Kč 
 8. místo   70 000,- Kč 
 9. místo   60 000,- Kč 
10. místo   50 000,- Kč 
KOLEKTIVY 
 1. místo 100 000,- Kč 
 2. místo   80 000,- Kč 
 3. místo                          60 000,- Kč 
 
AKREDITACE NA PŘÍMÝ TV PŘENOS  

Akreditaci sportovních novinářů/fotografů provádí Klub sportovních 
novinářů, email: vybor@ksn.cz.                                                                        
Akreditace nesportovních novinářů/fotografů uděluje BPA sport 
marketing a.s., email: bydzovska@bpa.cz. 

AKREDITACE NA TISKOVÉ KONFERENCE 

Členům Klubu sportovních novinářů bude umožněn vstup na tiskové 
konference dne 22.12. v hotelu Hilton Prague (18:00 hodin a 23:00 
hodin) po předložení platného průkazu.                                     
Ostatním (nesportovním) novinářům po předložení potvrzené 
akreditace od BPA sport marketing a.s., email: bydzovska@bpa.cz. 

KONTAKTY  
 
V případě doplňujících dotazů týkající se pořadu, organizace projektu, 
účasti sportovců, atd.:  
Petra Pavelková, BPA sport marketing, a.s. 
email: pavelkova@bpa.cz  
 
Dotazy týkající se hlasování v anketě členů KSN směřujte prosím na:  
Tibor Alföldi, KSN  
email: alfoldi@mail.ctk.cz  
 


