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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 
  1. 12.                   tisková zpráva – výsledky 1. kola hlasování  

  7. 12. (12:00 h)   uzávěrka 2. kola hlasování v anketě 

22. 12. (18:30 h)   tisková konference s nominovanými sportovci  

             (21:50 h)   SPORTOVEC ROKU 2021                                           
                            přenos slavnostního vyhlášení na ČT1  

            (23:15 h)   tisková konference s vítězi  

 
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 2021.  

Informace o hlasování najdete na webu Klubu sportovních novinářů 
www.ksn.cz.  

Vstup na akci a tiskové konference bude podléhat aktuálním vládním 
opatřením.  

 
 
 
VYHLAŠOVANÉ ANKETY   
  
Sportovec roku = odborná novinářská anketa KSN 

 jednotlivci 
 kolektivy 
 Sportovní legenda – Cena Emila Zátopka 

 
Oddanost sportu = vyhlašuje Národní sportovní agentura 
 
Junior roku = vyhlašuje Nadace české sportovní reprezentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VÝSLEDKY 1. KOLA ANKETY  
 
JEDNOTLIVCI 
10 nominovaných jednotlivců pro 2. kolo 
(bez bodových zisků, v abecedním pořadí) 
 
DAVIDOVÁ MARKÉTA   biatlon 
KOSTELECKÝ DAVID   sportovní střelba 
KREJČÍKOVÁ BARBORA   tenis 
KREJČÍKOVÁ B./SINIAKOVÁ K.  tenis 
KRPÁLEK LUKÁŠ    judo 
LEDECKÁ ESTER    snowboarding, lyže 
LIPTÁK JIŘÍ     sportovní střelba 
PRSKAVEC JIŘÍ    vodní slalom 
SCHICK PATRIK    fotbal 
VADLEJCH JAKUB    atletika 
 
 
DALŠÍ POŘADÍ – JEDNOTLIVCI: 
11. Alexander Choupenitch  šerm    334 
12. Markéta Vondroušová   tenis   305 
13. David Pastrňák   hokej   279 
14. Barbora Seemanová   plavání   267 
15. Ondřej Palát    hokej   249 
16. Tomáš Souček    fotbal   227 
17. Eva Samková    snowboarding  226 
18. Lukáš Rohan    vodní slalom  219 
19. Tomáš Satoranský   basketbal  144 
20. Karolína Plíšková   tenis   115 
21. Vítězslav Veselý   atletika  106 
22. Martina Sáblíková   rychlobruslení  99 
23. Kateřina Siniaková   tenis   81 
24. Jiří Procházka    MMA   63 
25. Ondřej Perušič/David Schweiner plážový volejbal 63 
26. Jakub Voráček    hokej   59 
27. Michal Krčmář    biatlon   51 
28. David Drahonínský   lukostřelba   46 
29. Vít Přindiš    vodní slalom  46 
30. Jan Rutta    hokej   41 
 
Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění. 
                                                             
  



 

KOLEKTIVY 
3 nominované kolektivy pro 2. kolo 
(bez bodových zisků, v abecedním pořadí) 
 
BASKETBAL - reprezentace ČR muži 
FOTBAL - reprezentace ČR muži 
HOKEJ - reprezentace ČR ženy 
 

 

DALŠÍ POŘADÍ – KOLEKTIVY: 

4. Fotbalisté SK Slavia Praha     149 
5. Volejbalisté ČR        87 
6. Vodní slalomářky ČR 3xC1 (Fišerová, Satková, Satková)   67 
7. Čtyřbob ČR (Dvořák, Suchý, Šindelář, Nosek)    34 
8. Hokejisté HC Oceláři Třinec       32 
9. Čtyřkajak ČR (Špicar, Havel, Vorel, Šlouf)     27 
10. Běžecká štafeta 4x400 (Müller, Maslák, Desenský, Šorm)   25 
 
V 1. kole ankety hlasovali celkem 224 členové Klubu sportovních novinářů. 
Právo hlasovat mají pouze členové Klubu sportovních novinářů ČR.  
 
Hlasování sportovních novinářů je dvoukolové. V prvním kole rozhodli sportov-
ní novináři svými hlasy o nominaci 10 jednotlivců a 3 kolektivů postupujících 
do druhého kola. Ve druhém kole pak z těchto deseti nominovaných jednotliv-
ců vzejde konečné pořadí v anketě Sportovec roku. Stejným způsobem je  
určeno i pořadí tří nejlepších kolektivů za rok 2021. 
 
ZAJÍMAVOSTI 
 
Hlasující stáli před těžkou volbou, jak poskládat desítku nejlepších za rok, v 
němž čeští sportovci vybojovali jedenáct olympijských medailí, dva tituly     
mistrů světa v olympijských disciplínách, slavili vítězství ve Stanley Cupu či na 
grandslamovém turnaji. 

Hlasování ukázalo, že ani olympijské stříbro k postupu nemusí stačit. Sestava 
zlatých medailistů je však kompletní, a právě v ní můžeme hledat největší   
favority pro druhé kolo hlasování. Zvítězí judista Lukáš Krpálek, vodní slalo-
mář Jiří Prskavec, tenisový pár Barbora Krejčíková s Kateřinou Sinia-
kovou, či střelec Jiří Lipták?  

Nebo dají hlasující větší váhu úspěchům některého z dalších nominovaných? 

  



 

Olympijské stříbro posunulo mezi největší osobnosti roku oštěpaře Jakuba 
Vadlejcha a střelce Davida Kosteleckého. Naopak na další medailisty z 
Tokia už v silné konkurenci místa v TOP10 nezbyla. 

Pravidla ankety Sportovec roku už od časů sourozenců Romanových (vítězové 
v roce 1962) či bratrů Pospíšilů (vítězové 1979) řadí páry do hlavní kategorie 
společně s individuálními sportovci. Poprvé v historii však nastala situace, že 
jeden sportovec postoupil do finálové desítky jako jednotlivec a zároveň i v 
páru. Dokázala to tenistka Barbora Krejčíková, která ve dvojici s Kateřinou 
Siniakovou vyhrála olympijský turnaj, Roland Garros a Turnaj mistryň, záro-
veň však prožila mimořádný rok i ve dvouhrách. Vyhrála pařížský grandslam, 
další dva turnaje WTA a v žebříčku dosáhla na pozici světové trojky. 

Loňskou pozici mezi deseti nejlepšími sportovci vedle kajakáře Prskavce obhá-
jily už jen dvě zástupkyně zimních sportů. Biatlonistka Markéta Davidová 
vyhrála na MS vytrvalostní závod a hlasujícím se připomněla prvním místem 
hned v úvodní disciplíně nové sezony. Sportovkyně roku 2018 Ester Ledecká 
letos vybojovala dvě čtvrtá místa na mistrovství světa. 

Hokejista David Pastrňák loňské vítězství neobhájí, za rok 2021 mu patří    
třinácté místo. A zatímco loni byli ve finále dva hokejisté a fotbalista s basket-
balistou, letos mají kolektivní sporty jediného zástupce. Je jím fotbalový kano-
nýr Patrik Schick, nejlepší střelec Eura. 

Boj o umístění mezi nejlepšími deseti byl dramatický až do pondělní půlnoční 
uzávěrky. Nakonec jako první pod čarou skončil se ztrátou pouhých dvanácti 
bodů šermíř Alexander Choupenitch.  

Chybět bude i trojnásobná vítězka Martina Sáblíková, jež se za posledních 
šestnáct let nevešla do nominace teprve podruhé. V roce 2012 skončila třinác-
tá, letos jí patří dokonce až 22. příčka. 

Sáblíkovou by naopak počtem titulů letos mohl dorovnat judista Krpálek, který 
přebíral křišťálové koruny v letech 2016 a 2019, a také tentokrát je velkým 
favoritem. Připomeňme, že nad úspěšnou rychlobruslařkou jsou v historických 
tabulkách ankety už jen Věra Čáslavská a Jan Železný, kteří mají po čtyřech 
vítězstvích. 

O titulu pro nejlepší sportovní kolektiv se rozhodne mezi třemi reprezentačními 
týmy. Poprvé v historii se o slovo přihlásila ženská hokejová reprezentace. 
Tým trenéra Tomáše Paciny si o body v anketě řekl postupem na zimní olym-
pijské hry do Pekingu. To basketbalová mužská reprezentace vyhrála 
anketu v roce 2019, fotbalový národní tým má dokonce sedm titulů, ten 
poslední však z roku 2004. 

Pozice tří nejlepších kolektivů byla silná, prvním týmem pod čarou zůstala  
fotbalová Slavia s mankem 57 bodů. Mimochodem, slávisté skončili čtvrtí i 
loni. Loňský vítěz, smíšená štafeta biatlonistů, v letošním hlasováním nefiguro-
val.



 

INFORMACE O PROJEKTU 

 
generální partneři projektu:   
Plzeňský Prazdroj, a.s.    a    TIPSPORT a.s.      
Vyhlášení výsledků 63. ročníku ankety Sportovec roku 2021 můžete 
sledovat ve středu 22. prosince na programu ČT1 od 21:50 hodin.  
 
Pořadem bude provázet stejně tak jako v předchozích ročnících Daniela Písa-
řovicová. O hudební doprovod se postará kapela Queenie. Režie se již tradičně 
ujme Roman Petrenko. 
 
Stejně tak jako vloni bude udělena trofej za „Oddanost sportu“, kterou zaštítí 
Národní sportovní agentura. Ocenění převezme uznávaná sportovní autorita 
s vysokým morálním kreditem, která celoživotním přístupem ke sportu 
motivuje a inspiruje mladé sportovce.   

Ocenění nejlepšímu Juniorovi roku, kterého vyhlašuje Česká nadace sportovní 
reprezentace, předá Šárka Strachová, držitelka tohoto titulu z roku 2005. 
Šárka Strachová je současnou předsedkyní Českého klubu fair play.    

I letos budou originální trofeje pro oceněné sportovce ze studia Achilleas. 
Sklář a designér slovensko-řeckého původu, Achilleas Sdoukos navrhl a vyrobil 
se svým týmem krásné trofeje. Na jejich vznik se můžete podívat zde. 
http://sportovecroku.cz/  

 
 
Autorkou hlavní ceny, tradiční korunky pro vítěze, je výtvarnice Alena Matějka.  
 
Celý projekt organizačně a marketingově zajišťuje již 25 let  
společnost BPA sport marketing a.s., která má dlouholeté zkušenosti 
v oblasti sportovního marketingu a reklamy. 
 
JUNIOR ROKU 2021 
Letos proběhne již 26. 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. 



 

Vzhledem k tomu, že se v roce 2020 z důvodu pandemie realizoval jen zlomek 
juniorských závodů, nebyl vloni vyhlášen 25. ročník. Aby nebyli loňské výkony 
pominuty a sportovci poškozeni, jsou v letošní nominaci i sportovní úspěchy za 
rok 2020.  O titul "Junior roku 2021" se tak mohou ucházet mladí sportovci, 
kteří v roce 2020 a 2021 dosáhli věku maximálně 21 let, a kteří nepřekročili 
v daném roce 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 15. listopad 2021. 
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. 

 
ČESKÝ KLUB FAIR PLAY  
Historie klubu sahá až do roku 1975. Tehdy, ještě jako československý klub 
fair play, úzce spolupracoval s Mezinárodním výborem pro fair play při 
UNESCO. V roce 1978 se stal součástí Československého olympijského výboru. 
Klub fair play je dílem novinářů z Československého rozhlasu a deníku Mladá 
fronta, kteří propagovali myšlenky a činy fair play a oceňovali čestné sportovní 
jednání. Právě vyhledávání a vyznamenávání činů odpovídajících duchu 
čestného a rytířského sportovního zápolení tvoří hlavní náplň činnosti od roku 
1993 už jen Českého klubu fair play. Kromě oceňování činů fair play se klub 
zaměřuje také na propagaci čestného sportovního soutěžení pod heslem 
„vítězit ano, ale ne za každou cenu“ na poli profesionálního i amatérského 
sportu ale i mezi nejmenšími dětmi. V současné době vede Český klub fair 
play Šárka Strachová, mistryně světa a olympijská medailistka ve slalomu, 
která pomyslné žezlo převzala v roce 2020 od Květy Peckové, jež klub vedla 
od roku 2006.  

 

Desatero Fair Play 

- Bojuj vždy čestně, kamarádsky a dle pravidel.  
- Soutěž má stejné podmínky pro všechny závodníky.  
- Respektuj pravidla, pokyny rozhodčích i organizátorů.  
- Prohraješ-li, po zápase nebo v cíli podej soupeři ruku.  



 

- Vyhraješ-li, nechovej se k ostatním nadřazeně.  
- Važ si svého soupeře, i když není tak dobrý, jako ty.  
- Poraženému se nesměj.  
- Hraj férově nejen na hřišti, ale i doma nebo ve škole.  
- Svým chováním buď příkladem i mladším kamarádům.  
- Diváci, zatleskejte vítězům i poraženým.  

 
 
ODMĚNY SPORTOVCŮ A 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 TISKOVÉ KONFERENCE 

Z důvodu pandemie bude umožněn vstup na tiskové konference pouze ome-
zenému počtu novinářů. Tiskové konference jsou plánované na 22. 12. 2021 
v hotelu Hilton Prague (18:30 a 23:15 hodin).  
 

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:  
Jaroslav Beránek, KSN  
email: jaroslav.beranek@idnes.cz 


