
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

21. 12. 2018 
 

 

slavnostní vyhlášení výsledků  

jubilejního 60. ročníku ankety 
 

SPORTOVEC ROKU 2018 
 

 

 
 

 
 
 

 



 

SPORTOVEC ROKU 2018 
 
PRAHA 21. prosince 2018 - Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské 
ankety Sportovec roku 2018 proběhlo 21. prosince v pražském hotelu 
Hilton Prague.  
Deset nejlepších sportovců, tři nejúspěšnější kolektivy, trojice      
nejnadanějších juniorů a Sportovní legenda převzali svá ocenění 
v přímém televizním přenosu vysílaném na programu ČT1, který      
moderovala Daniela Písařovicová. Slavnostní večer doplnilo hudební 
vystoupení Moniky Bagárové a Ondřeje Rumla v doprovodu Epoque 
Quartet. V 60. ročníku odborné ankety Sportovec roku, vyhlašované 
Klubem sportovních novinářů, přispělo svými hlasy rekordních 244 
žurnalistů. Celý projekt organizačně zajišťuje již 22 let agentura BPA 
sport marketing.  
Titul Sportovec roku 2018 získala Ester Ledecká, dvojnásobná olympijská 
vítězka, která v Pchjongčchangu získala nejcennější kov ve dvou rozdílných 
disciplínách, na lyžích i snowboardu! Navíc je i vítězka Světového poháru.        
Novou královnu českého sportu korunoval předseda Klubu sportovních novinářů 
Zdeněk Pavlis společně s generálním ředitelem sázkové společnosti Tipsport, 
Petrem Knybelem. 
Druhé místo získala Martina Sáblíková, stříbrná z OH v rychlobruslení. Třetí 
příčku vybojoval další stříbrný medailista z OH biatlonista Michal Krčmář. Dále 
následoval, na celkově čtvrtém místě, hokejista David Pastrňák. Páté místo      
získala biatlonistka Veronika Vítková, která přivezla z OH bronzovou medaili.  
Šestou příčku obsadil mistr světa v letecké akrobacii Martin Šonka. Sedmá byla 
rychlobruslařka Karolína Erbanová, která si z OH přivezla bronzovou medaili. 
Osmá se umístila další bronzová medailistka Eva Samková, která jí vybojovala 
ve snowboardcrossu. Deváté místo patří za úspěšnou sezonu deblovým           
teniskám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové. A desátou příčku získala te-
nistka Petra Kvitová.  
Sportovní legendou se stala in memoriam tenistka Jana Novotná.  
Nejlepším kolektivem roku 2018 se stal fedcupový tým ČR. Druhou příčku 
získal basketbalový tým ČR - muži. Bronzový stupínek vybojovali stejně tak jako 
v loňském roce hokejisté HC Kometa Brno. 

V juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní 
reprezentace, se na prvním místě umístila plavkyně Barbora Seemanová. Druhá 
příčka patří atletce Barboře Malíkové. Třetí místo obsadil cyklista Jakub Šťastný.     

 

 

 

 

 



 

ZAJÍMAVOSTI 
 

Vítězství Ester Ledecké přineslo premiérový triumf pro obě sportovní odvětví, 
která tato šampionka reprezentuje. Titul Sportovec roku nikdy nezískal žádný 
snowboardista ani alpský lyžař; až dosud byli úspěšní jen zástupci klasického     
a akrobatického lyžování. 

O vítězství dvojnásobné olympijské vítězky letos nebylo pochyb, sázkové 
kanceláře na ni ani nevypsaly kurzy. Řešilo se pouze, kdo skončí za Ledeckou. 
Podařilo se to Martině Sáblíkové, která je s bilancí tří prvních, dvou druhých        
a dvou třetích míst jednou z nejvýraznějších postav celé historie ankety.               
V elitní desítce je rychlobruslařka už po dvanácté. 

Za šedesát ročníků ankety nikdy vítěz nevyhrál s takovým náskokem. Ledecká 
odskočila Sáblíkové o 759 bodů, což je o 23 více, než o kolik vyhrála                     
při dosavadním rekordu v roce 2011 tenistka Petra Kvitová. 

Z 244 hlasovacích lístků, které sportovní novináři vyplnili ve druhém kole voleb, 
chybělo jméno Ledecké na prvním místě jen v 17 případech. Osm hlasujících 
zařadilo na první místo pilota Martina Šonku, čtyři dali nejvíce bodů tenisovému 
páru Barbora Krejčíková - Kateřina Siniaková, dva hokejistovi Davidu 
Pastrňákovi a po jednom prvním místě získaly i Martina Sáblíková, Veronika 
Vítková a Petra Kvitová. 

Ledecké se na sportovním galavečeru tleskalo už počtvrté. V letech 2013              
a 2015 získala cenu pro nejlepšího juniora roku, loni byla poprvé v elitní desítce 
a získala odměnu za 5. místo. 

Na jedné straně je obrovský odstup vítězky Ledecké, na druhé jsou velmi 
vyrovnané výsledky na dalších příčkách. Sáblíková skončila druhá před 
Krčmářem jen o 21 bodů, šestému Šonkovi chybělo na pátou Vítkovou 24 bodů, 
naopak o 34 bodů porazil sedmou Erbanovou. Sedmá Erbanová zase jen o osm 
bodů porazila osmou Samkovou, a tak dále... 

Pokračuje nadvláda žen, kterým patří už dvanáctý titul za posledních třináct let. 
Epocha ženských vítězek začala v roce 2006 a narušil ji jediný judista Krpálek    
v roce 2016. 

V kategorii kolektivů se zase vyskytujeme v éře tenisových úspěchů.                     
Za posledních deset let vyhráli tenisté či tenistky osm prvních míst. Za rok 2018 
to je fedcupový tým, který zvítězil o 126 bodů před mužskou basketbalovou 
reprezentací. Třetí skončili stejně jako loni hokejisté Komety Brno. 
 

 

 

 



 

POŘADÍ NOVINÁŘSKÉ ANKETY  

SPORTOVEC ROKU 2018 
 

Celkem hlasovalo 244 členů Klubu sportovních novinářů. 

 

Jednotlivci  

         body  
1. Ester LEDECKÁ   snowboarding, alp. lyžování 2 034       

finanční odměna 250 000 Kč 

2. Martina SÁBLÍKOVÁ rychlobruslení                      1 275 
finanční odměna 200 000 Kč 

3. Michal KRČMÁŘ biatlon                       1 254    
finanční odměna 170 000 Kč 

4. David PASTRŇÁK hokej                                 1 090     
finanční odměna 140 000 Kč 

 5. Veronika VÍTKOVÁ biatlon                                         1 023  
       finanční odměna 120 000 Kč                                                                                                   

 6. Martin ŠONKA  letecká akrobacie                            999 
         finanční odměna 100 000 Kč             

7. Karolína ERBANOVÁ rychlobruslení       965 
finanční odměna 80 000 Kč 

 8. Eva SAMKOVÁ  snowboarding                                 957 
       finanční odměna 70 000 Kč 

 9. Barbora KREJČÍKOVÁ  
                 a 
     Kateřina SINIAKOVÁ tenis                                             939 

         finanční odměna 60 000 Kč 

10. Petra KVITOVÁ  tenis                                                 840  
finanční odměna 50 000 Kč 

 
 
 
 
 
 



 

Kolektivy 
                                                                                                   body       
1.  fedcupový tým ČR                                                         532                                          

finanční odměna 100 000 Kč 
    

2.  basketbalový tým ČR - muži           406      
       finanční odměna 80 000 Kč 
 
3.  hokejový tým HC Kometa Brno                                    262                    

finanční odměna 60 000 Kč  
 
 
Junioři 
1.  Barbora SEEMANOVÁ  plavání       99  

2.  Barbora MALÍKOVÁ       atletika       78  

3.  Jakub ŠŤASTNÝ       cyklistika      77  
     

 

Sportovní legenda 2018 - Cena Emila Zátopka 

Jana Novotná    tenis  


