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SPORTOVEC ROKU 2019
PRAHA 20. prosince 2019 - Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské ankety Sportovec roku 2019 proběhlo 20. prosince v 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 Lenny a Marka Ztraceného. V 61. ročníku odborné ankety Sportovec roku, vyhlašované Klubem
sportovních novinářů, přispělo svými hlasy 238 žurnalistů. Celý projekt organizačně zajišťuje již 23 let agentura BPA sport marketing.
Titul Sportovec roku 2019 získal Lukáš Krpálek, mistr světa v judu.
Druhé místo získal Tomáš Satoranský, lídr úspěšné basketbalové reprezentace. Třetí příčku vybojoval hokejista David Pastrňák. Na celkově čtvrtém
místě skončila jako nejlepší z žen rychlobruslařka Martina Sáblíková, trojnásobná mistryně světa za rok 2019. Páté místo získala Eva Samková, která
vybojovala ve snowboardcrossu titul mistryně světa a je i vítězkou Světového poháru. Šestou příčku obsadil mistr světa ve vodním slalomu Jiří Prskavec. Sedmý skončil Adam Ondra, sportovní lezec. Osmá se umístila Ester
Ledecká. Deváté místo patří za úspěšnou sezonu tenisce Barboře Strýcové.
A desátou příčku získala další tenistka, Karolína Plíšková.
Sportovní legendou se stal cyklista Jiří Daler, který mimo jiné získal zlatou medaili ve stíhacím závodě na OH v roce 1964 v Tokiu.
Nejlepším kolektivem roku 2019 se stal úspěšný basketbalový tým ČR muži. Druhou příčku získal fotbalový tým SK Slavia Praha. Bronzový stupínek
vybojovala postupem na Euro fotbalová reprezentace.
V juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní
reprezentace, se na prvním místě umístil tenista Jonáš Forejtek. Druhá
příčka patří plavci Janu Čejkovi. Třetí místo obsadil Filip Nepejchal, sportovní
střelba.
Novinkou letošního ročníku byly originální trofeje pro oceněné sportovce ze
studia Achilleas. Sklář a designér slovensko-řeckého původu, Achilleas
Sdoukos, narozen 8. března 1985 v Bratislavě, navrhl a vyrobil se svým
týmem krásné trofeje. Na jejich vznik se můžete podívat zde.
http://sportovecroku.cz/

ZAJÍMAVOSTI
Judista Lukáš Krpálek získal titul Sportovec roku už podruhé. V roce 2016 si
ocenění vysloužil jako olympijský vítěz, tentokrát mu na první místo pomohl
titul mistra světa.
V novinářské anketě je Krpálek jediným mužem, který dokázal od roku 2006
prolomit ženskou nadvládu. Z posledních 14 ročníků totiž dvanáctkrát vyhrály
ženy-sportovkyně. Posledním mužským vítězem před Krpálkem byl v roce
2005 hokejista Jaromír Jágr.
V minulém roce vyhrála lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká s rekordním
náskokem 759 bodů před druhou Martinou Sáblíkovou. Letos bylo hlasování
podstatně vyrovnanější. Basketbalista Tomáš Satoranský skončil druhý se
ztrátou 74 bodů a od jednotlivých hlasujících obdržel dokonce více prvních
míst než Krpálek. Judista byl jedničkou pro 36 hlasujících, zatímco basketbalista posbíral 39 prvních míst. Rozhodla však umístění na dalších příčkách,
kde si vedl Krpálek výrazně lépe.
Satoranský je nováčkem v elitní desítce a hned se dokázal vyšvihnout na
druhou příčku. Jeho výsledek je nejlepším umístěním představitele kolektivního sportu od roku 2006, kdy byl na druhém místě hokejista Jágr. A ještě
jeden unikát: Satoranský je nejlépe umístěným basketbalistou v historii ankety, před ním v desítce byly jen dvě ženy: Hana Horáková skončila v roce
2010 osmá a Eva Němcová v roce 1997 desátá.
Bronzovým stupínkem pokračoval vzestup hokejisty Davida Pastrňáka, který
minulý rok při své premiéře v desítce nejlepších skončil čtvrtý.
To rychlobruslařka Martina Sáblíková byla mezi elitou už potřinácté. Od roku
2006 chyběla jen jednou (2012), třikrát vyhrála, dvakrát byla druhá, dvakrát
třetí, ale letos poprvé obsadila čtvrtou pozici. Z celé škály umístění v TOP 10
jí chybí jen sedmé a desáté místo.
Na třetí příčku letos Sáblíková ztratila 183 bodů, to je vůbec největší rozestup
v desítce. Naopak nejvyrovnanější byl boj o sedmé místo, kde Adam Ondra
porazil Ester Ledeckou jen o 26 bodů.
Mužská basketbalová reprezentace byla ještě za Československa jednou
druhá (1967) a dvakrát třetí (1981 a 1985), ale ještě nikdy anketu nevyhrála.
A na titul Sportovec roku nedosáhl ani jiný basketbalový kolektiv, byť ve
finále už figurovaly i reprezentační týmy žen ČSSR i ČR, juniorek a ženské
družstvo Gambrinus Brno.
Vítězství to bylo zcela suverénní. Český tým porazil o 146 bodů fotbalovou
Slavii a o dalších 80 bodů odskočil třetí fotbalové reprezentaci ČR. Jen 29
hlasujících nezařadilo basketbalový tým na první místo.
Mezi jmény dosavadních vítězů ankety Juniorský sportovec roku najdeme
pozdější vítěze hlavní kategorie Martinu Sáblíkovou (2006), Lukáše Krpálka
(2008) a Ester Ledeckou (2013 a 2015), ale dosud nikdy nezískal ocenění
žádný mladý tenista. Prvním laureátem se stal až nyní za rok 2019 Jonáš
Forejtek. Osmnáctiletý tenista je světovou dvojkou mezi juniory, vyhrál
juniorskou dvouhru na US Open a čtyřhry na Australian Open a ve
Wimbledonu.

POŘADÍ NOVINÁŘSKÉ ANKETY
SPORTOVEC ROKU 2019
Celkem hlasovalo 238 členů Klubu sportovních novinářů.

Jednotlivci
1. Lukáš KRPÁLEK

judo
finanční odměna 250 000 Kč

body
1 268

2. Tomáš SATORANSKÝ basketbal
finanční odměna 200 000 Kč

1 194

3. David PASTRŇÁK

hokej
finanční odměna 170 000 Kč

1 149

4. Martina SÁBLÍKOVÁ

rychlobruslení
finanční odměna 140 000 Kč

966

5. Eva SAMKOVÁ

snowboarding
finanční odměna 120 000 Kč

870

6. Jiří PRSKAVEC

vodní slalom
finanční odměna 100 000 Kč

852

7. Adam ONDRA

sportovní lezení
finanční odměna 80 000 Kč

748

8. Ester LEDECKÁ

snowboarding, alp. lyžování
finanční odměna 70 000 Kč

722

9. Barbora STRÝCOVÁ

tenis
finanční odměna 60 000 Kč

678

10. Karolína PLÍŠKOVÁ

tenis
finanční odměna 50 000 Kč

636

Kolektivy
body
1. basketbalový tým ČR - muži
finanční odměna 100 000 Kč

447

2. fotbalový tým SK Slavia Praha
finanční odměna 80 000 Kč

301

3. fotbalový tým ČR - muži
finanční odměna 60 000 Kč

221

Junioři
1. Jonáš FOREJTEK

tenis

86

2. Jan ČEJKA

plavání

76

3. Filip NEPEJCHAL

sportovní střelba

71
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A na titul Sportovec roku nedosáhl ani jiný basketbalový kolektiv, byť ve
finále už figurovaly i reprezentační týmy žen ČSSR i ČR, juniorek a ženské
družstvo Gambrinus Brno.
Vítězství to bylo zcela suverénní. Český tým porazil o 146 bodů fotbalovou
Slavii a o dalších 80 bodů odskočil třetí fotbalové reprezentaci ČR. Jen 29
hlasujících nezařadilo basketbalový tým na první místo.
Mezi jmény dosavadních vítězů ankety Juniorský sportovec roku najdeme
pozdější vítěze hlavní kategorie Martinu Sáblíkovou (2006), Lukáše Krpálka
(2008) a Ester Ledeckou (2013 a 2015), ale dosud nikdy nezískal ocenění
žádný mladý tenista. Prvním laureátem se stal až nyní za rok 2019 Jonáš
Forejtek. Osmnáctiletý tenista je světovou dvojkou mezi juniory, vyhrál
juniorskou dvouhru na US Open a čtyřhry na Australian Open a ve
Wimbledonu.

POŘADÍ NOVINÁŘSKÉ ANKETY
SPORTOVEC ROKU 2019
Celkem hlasovalo 238 členů Klubu sportovních novinářů.

Jednotlivci
1. Lukáš KRPÁLEK

judo
finanční odměna 250 000 Kč

body
1 268

2. Tomáš SATORANSKÝ basketbal
finanční odměna 200 000 Kč

1 194

3. David PASTRŇÁK

hokej
finanční odměna 170 000 Kč

1 149

4. Martina SÁBLÍKOVÁ

rychlobruslení
finanční odměna 140 000 Kč

966

5. Eva SAMKOVÁ

snowboarding
finanční odměna 120 000 Kč

870

6. Jiří PRSKAVEC

vodní slalom
finanční odměna 100 000 Kč

852

7. Adam ONDRA

sportovní lezení
finanční odměna 80 000 Kč

748

8. Ester LEDECKÁ

snowboarding, alp. lyžování
finanční odměna 70 000 Kč

722

9. Barbora STRÝCOVÁ

tenis
finanční odměna 60 000 Kč

678

10. Karolína PLÍŠKOVÁ

tenis
finanční odměna 50 000 Kč

636

Kolektivy
body
1. basketbalový tým ČR - muži
finanční odměna 100 000 Kč

447

2. fotbalový tým SK Slavia Praha
finanční odměna 80 000 Kč

301

3. fotbalový tým ČR - muži
finanční odměna 60 000 Kč

221

Junioři
1. Jonáš FOREJTEK

tenis

86

2. Jan ČEJKA

plavání

76

3. Filip NEPEJCHAL

sportovní střelba

71
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SPORTOVEC ROKU 2019
PRAHA 20. prosince 2019 - Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské ankety Sportovec roku 2019 proběhlo 20. prosince v 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 Lenny a Marka Ztraceného. V 61. ročníku odborné ankety Sportovec roku, vyhlašované Klubem
sportovních novinářů, přispělo svými hlasy 238 žurnalistů. Celý projekt organizačně zajišťuje již 23 let agentura BPA sport marketing.
Titul Sportovec roku 2019 získal Lukáš Krpálek, mistr světa v judu.
Druhé místo získal Tomáš Satoranský, lídr úspěšné basketbalové reprezentace. Třetí příčku vybojoval hokejista David Pastrňák. Na celkově čtvrtém
místě skončila jako nejlepší z žen rychlobruslařka Martina Sáblíková, trojnásobná mistryně světa za rok 2019. Páté místo získala Eva Samková, která
vybojovala ve snowboardcrossu titul mistryně světa a je i vítězkou Světového poháru. Šestou příčku obsadil mistr světa ve vodním slalomu Jiří Prskavec. Sedmý skončil Adam Ondra, sportovní lezec. Osmá se umístila Ester
Ledecká. Deváté místo patří za úspěšnou sezonu tenisce Barboře Strýcové.
A desátou příčku získala další tenistka, Karolína Plíšková.
Sportovní legendou se stal cyklista Jiří Daler, který mimo jiné získal zlatou medaili ve stíhacím závodě na OH v roce 1964 v Tokiu.
Nejlepším kolektivem roku 2019 se stal úspěšný basketbalový tým ČR muži. Druhou příčku získal fotbalový tým SK Slavia Praha. Bronzový stupínek
vybojovala postupem na Euro fotbalová reprezentace.
V juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní
reprezentace, se na prvním místě umístil tenista Jonáš Forejtek. Druhá
příčka patří plavci Janu Čejkovi. Třetí místo obsadil Filip Nepejchal, sportovní
střelba.
Novinkou letošního ročníku byly originální trofeje pro oceněné sportovce ze
studia Achilleas. Sklář a designér slovensko-řeckého původu, Achilleas
Sdoukos, narozen 8. března 1985 v Bratislavě, navrhl a vyrobil se svým
týmem krásné trofeje. Na jejich vznik se můžete podívat zde.
http://sportovecroku.cz/

ZAJÍMAVOSTI
Judista Lukáš Krpálek získal titul Sportovec roku už podruhé. V roce 2016 si
ocenění vysloužil jako olympijský vítěz, tentokrát mu na první místo pomohl
titul mistra světa.
V novinářské anketě je Krpálek jediným mužem, který dokázal od roku 2006
prolomit ženskou nadvládu. Z posledních 14 ročníků totiž dvanáctkrát vyhrály
ženy-sportovkyně. Posledním mužským vítězem před Krpálkem byl v roce
2005 hokejista Jaromír Jágr.
V minulém roce vyhrála lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká s rekordním
náskokem 759 bodů před druhou Martinou Sáblíkovou. Letos bylo hlasování
podstatně vyrovnanější. Basketbalista Tomáš Satoranský skončil druhý se
ztrátou 74 bodů a od jednotlivých hlasujících obdržel dokonce více prvních
míst než Krpálek. Judista byl jedničkou pro 36 hlasujících, zatímco basketbalista posbíral 39 prvních míst. Rozhodla však umístění na dalších příčkách,
kde si vedl Krpálek výrazně lépe.
Satoranský je nováčkem v elitní desítce a hned se dokázal vyšvihnout na
druhou příčku. Jeho výsledek je nejlepším umístěním představitele kolektivního sportu od roku 2006, kdy byl na druhém místě hokejista Jágr. A ještě
jeden unikát: Satoranský je nejlépe umístěným basketbalistou v historii ankety, před ním v desítce byly jen dvě ženy: Hana Horáková skončila v roce
2010 osmá a Eva Němcová v roce 1997 desátá.
Bronzovým stupínkem pokračoval vzestup hokejisty Davida Pastrňáka, který
minulý rok při své premiéře v desítce nejlepších skončil čtvrtý.
To rychlobruslařka Martina Sáblíková byla mezi elitou už potřinácté. Od roku
2006 chyběla jen jednou (2012), třikrát vyhrála, dvakrát byla druhá, dvakrát
třetí, ale letos poprvé obsadila čtvrtou pozici. Z celé škály umístění v TOP 10
jí chybí jen sedmé a desáté místo.
Na třetí příčku letos Sáblíková ztratila 183 bodů, to je vůbec největší rozestup
v desítce. Naopak nejvyrovnanější byl boj o sedmé místo, kde Adam Ondra
porazil Ester Ledeckou jen o 26 bodů.
Mužská basketbalová reprezentace byla ještě za Československa jednou
druhá (1967) a dvakrát třetí (1981 a 1985), ale ještě nikdy anketu nevyhrála.
A na titul Sportovec roku nedosáhl ani jiný basketbalový kolektiv, byť ve
finále už figurovaly i reprezentační týmy žen ČSSR i ČR, juniorek a ženské
družstvo Gambrinus Brno.
Vítězství to bylo zcela suverénní. Český tým porazil o 146 bodů fotbalovou
Slavii a o dalších 80 bodů odskočil třetí fotbalové reprezentaci ČR. Jen 29
hlasujících nezařadilo basketbalový tým na první místo.
Mezi jmény dosavadních vítězů ankety Juniorský sportovec roku najdeme
pozdější vítěze hlavní kategorie Martinu Sáblíkovou (2006), Lukáše Krpálka
(2008) a Ester Ledeckou (2013 a 2015), ale dosud nikdy nezískal ocenění
žádný mladý tenista. Prvním laureátem se stal až nyní za rok 2019 Jonáš
Forejtek. Osmnáctiletý tenista je světovou dvojkou mezi juniory, vyhrál
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Novinkou letošního ročníku byly originální trofeje pro oceněné sportovce ze
studia Achilleas. Sklář a designér slovensko-řeckého původu, Achilleas
Sdoukos, narozen 8. března 1985 v Bratislavě, navrhl a vyrobil se svým
týmem krásné trofeje. Na jejich vznik se můžete podívat zde.
http://sportovecroku.cz/

ZAJÍMAVOSTI
Judista Lukáš Krpálek získal titul Sportovec roku už podruhé. V roce 2016 si
ocenění vysloužil jako olympijský vítěz, tentokrát mu na první místo pomohl
titul mistra světa.
V novinářské anketě je Krpálek jediným mužem, který dokázal od roku 2006
prolomit ženskou nadvládu. Z posledních 14 ročníků totiž dvanáctkrát vyhrály
ženy-sportovkyně. Posledním mužským vítězem před Krpálkem byl v roce
2005 hokejista Jaromír Jágr.
V minulém roce vyhrála lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká s rekordním
náskokem 759 bodů před druhou Martinou Sáblíkovou. Letos bylo hlasování
podstatně vyrovnanější. Basketbalista Tomáš Satoranský skončil druhý se
ztrátou 74 bodů a od jednotlivých hlasujících obdržel dokonce více prvních
míst než Krpálek. Judista byl jedničkou pro 36 hlasujících, zatímco basketbalista posbíral 39 prvních míst. Rozhodla však umístění na dalších příčkách,
kde si vedl Krpálek výrazně lépe.
Satoranský je nováčkem v elitní desítce a hned se dokázal vyšvihnout na
druhou příčku. Jeho výsledek je nejlepším umístěním představitele kolektivního sportu od roku 2006, kdy byl na druhém místě hokejista Jágr. A ještě
jeden unikát: Satoranský je nejlépe umístěným basketbalistou v historii ankety, před ním v desítce byly jen dvě ženy: Hana Horáková skončila v roce
2010 osmá a Eva Němcová v roce 1997 desátá.
Bronzovým stupínkem pokračoval vzestup hokejisty Davida Pastrňáka, který
minulý rok při své premiéře v desítce nejlepších skončil čtvrtý.
To rychlobruslařka Martina Sáblíková byla mezi elitou už potřinácté. Od roku
2006 chyběla jen jednou (2012), třikrát vyhrála, dvakrát byla druhá, dvakrát
třetí, ale letos poprvé obsadila čtvrtou pozici. Z celé škály umístění v TOP 10
jí chybí jen sedmé a desáté místo.
Na třetí příčku letos Sáblíková ztratila 183 bodů, to je vůbec největší rozestup
v desítce. Naopak nejvyrovnanější byl boj o sedmé místo, kde Adam Ondra
porazil Ester Ledeckou jen o 26 bodů.
Mužská basketbalová reprezentace byla ještě za Československa jednou
druhá (1967) a dvakrát třetí (1981 a 1985), ale ještě nikdy anketu nevyhrála.
A na titul Sportovec roku nedosáhl ani jiný basketbalový kolektiv, byť ve
finále už figurovaly i reprezentační týmy žen ČSSR i ČR, juniorek a ženské
družstvo Gambrinus Brno.
Vítězství to bylo zcela suverénní. Český tým porazil o 146 bodů fotbalovou
Slavii a o dalších 80 bodů odskočil třetí fotbalové reprezentaci ČR. Jen 29
hlasujících nezařadilo basketbalový tým na první místo.
Mezi jmény dosavadních vítězů ankety Juniorský sportovec roku najdeme
pozdější vítěze hlavní kategorie Martinu Sáblíkovou (2006), Lukáše Krpálka
(2008) a Ester Ledeckou (2013 a 2015), ale dosud nikdy nezískal ocenění
žádný mladý tenista. Prvním laureátem se stal až nyní za rok 2019 Jonáš
Forejtek. Osmnáctiletý tenista je světovou dvojkou mezi juniory, vyhrál
juniorskou dvouhru na US Open a čtyřhry na Australian Open a ve
Wimbledonu.

POŘADÍ NOVINÁŘSKÉ ANKETY
SPORTOVEC ROKU 2019
Celkem hlasovalo 238 členů Klubu sportovních novinářů.

Jednotlivci
1. Lukáš KRPÁLEK

judo
finanční odměna 250 000 Kč

body
1 268

2. Tomáš SATORANSKÝ basketbal
finanční odměna 200 000 Kč

1 194

3. David PASTRŇÁK

hokej
finanční odměna 170 000 Kč

1 149

4. Martina SÁBLÍKOVÁ

rychlobruslení
finanční odměna 140 000 Kč

966

5. Eva SAMKOVÁ

snowboarding
finanční odměna 120 000 Kč

870

6. Jiří PRSKAVEC

vodní slalom
finanční odměna 100 000 Kč

852

7. Adam ONDRA

sportovní lezení
finanční odměna 80 000 Kč

748

8. Ester LEDECKÁ

snowboarding, alp. lyžování
finanční odměna 70 000 Kč

722

9. Barbora STRÝCOVÁ

tenis
finanční odměna 60 000 Kč

678

10. Karolína PLÍŠKOVÁ

tenis
finanční odměna 50 000 Kč

636

Kolektivy
body
1. basketbalový tým ČR - muži
finanční odměna 100 000 Kč

447

2. fotbalový tým SK Slavia Praha
finanční odměna 80 000 Kč

301

3. fotbalový tým ČR - muži
finanční odměna 60 000 Kč

221

Junioři
1. Jonáš FOREJTEK

tenis

86

2. Jan ČEJKA

plavání

76

3. Filip NEPEJCHAL

sportovní střelba

71

Sportovní legenda 2019 - Cena Emila Zátopka
Jiří DALER

cyklistika

TISKOVÁ ZPRÁVA
20. 12. 2019

SPORTOVEC ROKU 2019

61. ROČNÍK
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SPORTOVEC ROKU 2019
PRAHA 20. prosince 2019 - Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské ankety Sportovec roku 2019 proběhlo 20. prosince v 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 Lenny a Marka Ztraceného. V 61. ročníku odborné ankety Sportovec roku, vyhlašované Klubem
sportovních novinářů, přispělo svými hlasy 238 žurnalistů. Celý projekt organizačně zajišťuje již 23 let agentura BPA sport marketing.
Titul Sportovec roku 2019 získal Lukáš Krpálek, mistr světa v judu.
Druhé místo získal Tomáš Satoranský, lídr úspěšné basketbalové reprezentace. Třetí příčku vybojoval hokejista David Pastrňák. Na celkově čtvrtém
místě skončila jako nejlepší z žen rychlobruslařka Martina Sáblíková, trojnásobná mistryně světa za rok 2019. Páté místo získala Eva Samková, která
vybojovala ve snowboardcrossu titul mistryně světa a je i vítězkou Světového poháru. Šestou příčku obsadil mistr světa ve vodním slalomu Jiří Prskavec. Sedmý skončil Adam Ondra, sportovní lezec. Osmá se umístila Ester
Ledecká. Deváté místo patří za úspěšnou sezonu tenisce Barboře Strýcové.
A desátou příčku získala další tenistka, Karolína Plíšková.
Sportovní legendou se stal cyklista Jiří Daler, který mimo jiné získal zlatou medaili ve stíhacím závodě na OH v roce 1964 v Tokiu.
Nejlepším kolektivem roku 2019 se stal úspěšný basketbalový tým ČR muži. Druhou příčku získal fotbalový tým SK Slavia Praha. Bronzový stupínek
vybojovala postupem na Euro fotbalová reprezentace.
V juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní
reprezentace, se na prvním místě umístil tenista Jonáš Forejtek. Druhá
příčka patří plavci Janu Čejkovi. Třetí místo obsadil Filip Nepejchal, sportovní
střelba.
Novinkou letošního ročníku byly originální trofeje pro oceněné sportovce ze
studia Achilleas. Sklář a designér slovensko-řeckého původu, Achilleas
Sdoukos, narozen 8. března 1985 v Bratislavě, navrhl a vyrobil se svým
týmem krásné trofeje. Na jejich vznik se můžete podívat zde.
http://sportovecroku.cz/
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Kolektivy
body
1. basketbalový tým ČR - muži
finanční odměna 100 000 Kč

447

2. fotbalový tým SK Slavia Praha
finanční odměna 80 000 Kč

301

3. fotbalový tým ČR - muži
finanční odměna 60 000 Kč

221

Junioři
1. Jonáš FOREJTEK

tenis

86

2. Jan ČEJKA

plavání

76

3. Filip NEPEJCHAL

sportovní střelba

71
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SPORTOVEC ROKU 2019
PRAHA 20. prosince 2019 - Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské ankety Sportovec roku 2019 proběhlo 20. prosince v 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 Lenny a Marka Ztraceného. V 61. ročníku odborné ankety Sportovec roku, vyhlašované Klubem
sportovních novinářů, přispělo svými hlasy 238 žurnalistů. Celý projekt organizačně zajišťuje již 23 let agentura BPA sport marketing.
Titul Sportovec roku 2019 získal Lukáš Krpálek, mistr světa v judu.
Druhé místo získal Tomáš Satoranský, lídr úspěšné basketbalové reprezentace. Třetí příčku vybojoval hokejista David Pastrňák. Na celkově čtvrtém
místě skončila jako nejlepší z žen rychlobruslařka Martina Sáblíková, trojnásobná mistryně světa za rok 2019. Páté místo získala Eva Samková, která
vybojovala ve snowboardcrossu titul mistryně světa a je i vítězkou Světového poháru. Šestou příčku obsadil mistr světa ve vodním slalomu Jiří Prskavec. Sedmý skončil Adam Ondra, sportovní lezec. Osmá se umístila Ester
Ledecká. Deváté místo patří za úspěšnou sezonu tenisce Barboře Strýcové.
A desátou příčku získala další tenistka, Karolína Plíšková.
Sportovní legendou se stal cyklista Jiří Daler, který mimo jiné získal zlatou medaili ve stíhacím závodě na OH v roce 1964 v Tokiu.
Nejlepším kolektivem roku 2019 se stal úspěšný basketbalový tým ČR muži. Druhou příčku získal fotbalový tým SK Slavia Praha. Bronzový stupínek
vybojovala postupem na Euro fotbalová reprezentace.
V juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní
reprezentace, se na prvním místě umístil tenista Jonáš Forejtek. Druhá
příčka patří plavci Janu Čejkovi. Třetí místo obsadil Filip Nepejchal, sportovní
střelba.
Novinkou letošního ročníku byly originální trofeje pro oceněné sportovce ze
studia Achilleas. Sklář a designér slovensko-řeckého původu, Achilleas
Sdoukos, narozen 8. března 1985 v Bratislavě, navrhl a vyrobil se svým
týmem krásné trofeje. Na jejich vznik se můžete podívat zde.
http://sportovecroku.cz/

ZAJÍMAVOSTI
Judista Lukáš Krpálek získal titul Sportovec roku už podruhé. V roce 2016 si
ocenění vysloužil jako olympijský vítěz, tentokrát mu na první místo pomohl
titul mistra světa.
V novinářské anketě je Krpálek jediným mužem, který dokázal od roku 2006
prolomit ženskou nadvládu. Z posledních 14 ročníků totiž dvanáctkrát vyhrály
ženy-sportovkyně. Posledním mužským vítězem před Krpálkem byl v roce
2005 hokejista Jaromír Jágr.
V minulém roce vyhrála lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká s rekordním
náskokem 759 bodů před druhou Martinou Sáblíkovou. Letos bylo hlasování
podstatně vyrovnanější. Basketbalista Tomáš Satoranský skončil druhý se
ztrátou 74 bodů a od jednotlivých hlasujících obdržel dokonce více prvních
míst než Krpálek. Judista byl jedničkou pro 36 hlasujících, zatímco basketbalista posbíral 39 prvních míst. Rozhodla však umístění na dalších příčkách,
kde si vedl Krpálek výrazně lépe.
Satoranský je nováčkem v elitní desítce a hned se dokázal vyšvihnout na
druhou příčku. Jeho výsledek je nejlepším umístěním představitele kolektivního sportu od roku 2006, kdy byl na druhém místě hokejista Jágr. A ještě
jeden unikát: Satoranský je nejlépe umístěným basketbalistou v historii ankety, před ním v desítce byly jen dvě ženy: Hana Horáková skončila v roce
2010 osmá a Eva Němcová v roce 1997 desátá.
Bronzovým stupínkem pokračoval vzestup hokejisty Davida Pastrňáka, který
minulý rok při své premiéře v desítce nejlepších skončil čtvrtý.
To rychlobruslařka Martina Sáblíková byla mezi elitou už potřinácté. Od roku
2006 chyběla jen jednou (2012), třikrát vyhrála, dvakrát byla druhá, dvakrát
třetí, ale letos poprvé obsadila čtvrtou pozici. Z celé škály umístění v TOP 10
jí chybí jen sedmé a desáté místo.
Na třetí příčku letos Sáblíková ztratila 183 bodů, to je vůbec největší rozestup
v desítce. Naopak nejvyrovnanější byl boj o sedmé místo, kde Adam Ondra
porazil Ester Ledeckou jen o 26 bodů.
Mužská basketbalová reprezentace byla ještě za Československa jednou
druhá (1967) a dvakrát třetí (1981 a 1985), ale ještě nikdy anketu nevyhrála.
A na titul Sportovec roku nedosáhl ani jiný basketbalový kolektiv, byť ve
finále už figurovaly i reprezentační týmy žen ČSSR i ČR, juniorek a ženské
družstvo Gambrinus Brno.
Vítězství to bylo zcela suverénní. Český tým porazil o 146 bodů fotbalovou
Slavii a o dalších 80 bodů odskočil třetí fotbalové reprezentaci ČR. Jen 29
hlasujících nezařadilo basketbalový tým na první místo.
Mezi jmény dosavadních vítězů ankety Juniorský sportovec roku najdeme
pozdější vítěze hlavní kategorie Martinu Sáblíkovou (2006), Lukáše Krpálka
(2008) a Ester Ledeckou (2013 a 2015), ale dosud nikdy nezískal ocenění
žádný mladý tenista. Prvním laureátem se stal až nyní za rok 2019 Jonáš
Forejtek. Osmnáctiletý tenista je světovou dvojkou mezi juniory, vyhrál
juniorskou dvouhru na US Open a čtyřhry na Australian Open a ve
Wimbledonu.

POŘADÍ NOVINÁŘSKÉ ANKETY
SPORTOVEC ROKU 2019
Celkem hlasovalo 238 členů Klubu sportovních novinářů.

Jednotlivci
1. Lukáš KRPÁLEK

judo
finanční odměna 250 000 Kč

body
1 268

2. Tomáš SATORANSKÝ basketbal
finanční odměna 200 000 Kč

1 194
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1 149
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finanční odměna 140 000 Kč
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tenis
finanční odměna 60 000 Kč
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