
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
1. 12. 2014 

 
 
 

SPORTOVEC ROKU 2014 
I. kolo ankety KSN 

 
 
 

 
56. ROČNÍK NOVINÁŘSKÉ 

ANKETY 
 
 

 

 



 

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
1.12.14 tisková zpráva – výsledky 1. kola 
             hlasování v anketě Sportovec roku 2014 
 
 
08.12.14 uzávěrka 2. kola hlasování v anketě 
12:00 hod. Sportovec roku 2014 
 
22.12.14 I. tisková konference s nominovanými 
17:30 hod.    sportovci 
 
 
22.12.14  SPORTOVEC ROKU 2014 
21:40 hod.     přímý přenos slavnostního vyhlášení  
                    na programu ČT1  
 
22.12.14   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 2014. 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) 
 
BERDYCH TOMÁŠ     tenis 
KÖNIG LEOPOLD      cyklistika  
KRPÁLEK LUKÁŠ     judo  
KVITOVÁ PETRA     tenis 
MORAVEC ONDŘEJ     biatlon 
SÁBLÍKOVÁ MARTINA    rychlobruslení 
SAMKOVÁ EVA      snowboardcross 
SOUKALOVÁ GABRIELA    biatlon 
SYNEK ONDŘEJ     veslování 
ŠPOTÁKOVÁ BARBORA     atletika  
 
DALŠÍ POŘADÍ - JEDNOTLIVCI: 
11. Jaroš Radek    286 b.   
12.    Dostál Josef    252 b. 
13.    Soukup Jaroslav     247 b. 
14.    Jágr Jaromír     223 b.  
15.    Štybar Zdeněk     161 b. 
16.        Maslák Pavel     156 b. 
17.    Bank Ondřej     126 b. 
18.    Kolocová Kristýna, Sluková Markéta   87 b. 
19.        Voráček Jakub       82 b.  
20.        Jícha Filip        67 b. 
21.        Drahotová Anežka      54 b.  
22.        Ondra Adam       54 b.  
23.       Čech Petr       50 b. 
24.        Šafářová Lucie       39 b.  
25.        Pančochová Šárka      38 b.  
26.        Veselý Vítězslav      35 b. 
27.        Vítková Veronika       33 b.  
28.        Prokop Martin       30 b.  
29.        Kulhavý Jaroslav       30 b.  
30.        Knapková Miroslava     29 b. 
                                                                 

(o pořadí na 21. - 22. a  28. - 29. místě rozhodly počty lepších umístění) 



 

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

FOTBALOVÝ TÝM  ČR – muži  
 
SMÍŠENÁ ŠTAFETA BIATLONISTŮ ČR  
(Moravec Ondřej, Soukalová Gabriela, Soukup Jaroslav, Vítková Veronika) 
 
TENISOVÝ TÝM ČR – ženy 
(Kvitová Petra, Šafářová Lucie, Hradecká Lucie, Hlaváčková Andrea,  
Koukalová Klára, Záhlavová-Strýcová Barbora a kapitán Pála Petr) 
 

 
DALŠÍ POŘADÍ - KOLEKTIVY: 
 
4.  Čtyřkajak        108 b. 
                 (Havel Daniel, Trefil Lukáš, Dostál Josef, Štěrba Jan)         
 
5.  Fotbalový tým FC Viktoria Plzeň        37 b.  
 
6.  Štafeta horských kol                    11 b. 
                           (Kulhavý Jaroslav, Rajchard Jan, Bogar Kryštof, 
                   Nash Kateřina 
 
 
 
V 1. kole ankety hlasovalo celkem 211 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 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZAJÍMAVOSTI 
 
Novináři rozdělili své hlasy mezi 50 jednotlivců (eventuálně dvojic) a 13 
kolektivů. 
 
Najít favorita je letos velmi těžké. O titul soupeří držitelka olympijského 
zlata a stříbra Martina Sáblíková, další olympijská vítězka Eva Samková, 
vícenásobní medailisté ze ZOH Ondřej Moravec s Gabrielou 
Soukalovou, wimbledonská vítězka Petra Kvitová či mistři světa Ondřej 
Synek s Lukášem Krpálkem. Do finále postoupil také sedmý tenista 
světa Tomáš Berdych, evropská šampionka Barbora Špotáková a 
sedmý muž Tour de France Leopold König. 
 
V roce plném českých sportovních úspěchů se do desítky nejlepších 
vůbec nedostal dvojnásobný mistr světa Josef Dostál, další světový 
mistr Zdeněk Štybar a ani dvě olympijské medaile nestačily Jaroslavu 
Soukupovi na lepší než třinácté místo. Pozvánka na závěrečný 
galavečer jen těsně unikla horolezci Radku Jarošovi, skončil jedenáctý 
se ztrátou 27 bodů. 
 
Posledním mužským vítězem byl v roce 2005 hokejista Jaromír Jágr, od 
té doby anketu nepřetržitě vyhrávají ženy. A mezi ženami můžeme 
najít největší favority na první místo i letos. 
 
V nominaci jsou tři bývalé vítězky, které vlastní dohromady šest trofejí: 
Martina Sáblíková (2007, 2009 a 2010), Barbora Špotáková (2008 a 
2012) a Petra Kvitová (2011). 
 
Naopak loňská vítězka Zuzana Hejnová ze zdravotních důvodů 
vynechala celou sezonu a v anketě tentokrát nezískala ani bod. Z 
desítky roku 2013 vypadl i další atlet Vítězslav Veselý, cyklista Roman 
Kreuziger, kajakář Vavřinec Hradilek, hokejista Jaromír Jágr a fotbalista 
Petr Čech. 
 
Umístění mezi deseti nejlepšími potvrdili jen Synek, Berdych, Soukalová 
a Sáblíková. Po roční pauze se na vyhlášení vrací Špotáková, po dvou 
letech Kvitová, úplnými nováčky jsou König, Krpálek, Moravec a 
Samková. 
 
Poprvé od roku 2008 chybí v nominované sestavě zástupce 
kolektivního sportu. Už sedmnáctkrát byl v desítce nejlepších hokejista 
Jaromír Jágr, letos však skončil čtrnáctý. 
 
Mezi tři nejlepší kolektivy se poprvé od roku 2007 dostal fotbalový 
reprezentační tým, smíšená biatlonová štafeta je v nominaci stejně 
jako loni, tenistky postoupily naposledy v roce 2012. Pozvánka o 29 
bodů minula čtyřkajak, který skončil stejně jako loni čtvrtý. 
 



 

 
INFORMACE O PROJEKTU 
 
generální partner projektu:   
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. 
 
Vyhlášení výsledků v pořadí 56. ročníku ankety Sportovec roku 
2014 proběhne v přímém televizním přenosu zábavného 
pořadu v pondělí 22. prosince 2014 na ČT1 v 21:40 hodin 
z hotelu Hilton Prague. 
 
Pořadem bude provázet osvědčená moderátorská dvojice Lucie 
Výborná a Jan Pokorný. O hudební doprovod se postará Miro Žbirka a 
Anna K. Oceněným sportovcům přijdou gratulovat hvězdy pořadu 
České televize StarDance v čele s předloňskou vítězkou Kateřinou 
Baďurovou, Martinem Procházkou, Štěpánkou Hilgertovou, Imrichem 
Bugárem a Šárkou Kašpárkovou. Samozřejmě nebudou chybět ani 
jejich taneční partneři Jan Onder, Lucie Hunčárová, Michal Němeček, 
Tereza Bufková, Jan Tománek a Jitka Šorfová. Režie pořadu se již 
tradičně ujme Roman Petrenko. 
 
Celý projekt organizačně a marketingově zajišťuje již 18. rok 
společnost BPA sport marketing a.s., která má dlouholeté 
zkušenosti v oblasti sportovního marketingu a reklamy. 
 
Osobní záštitu nad akcí Sportovec roku 2014 převzal ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. 
 
Na základě sportovních výsledků v tomto roce jsme předběžně oslovili  
sportovce, u kterých byl předpoklad na umístění v první desítce. V tuto 
chvíli máme přislíbenou osobní účast Ondřeje Synka, Evy Samkové, 
Petry Kvitové, Martiny Sáblíkové, Barbory Špotákové, Lukáše Krpálka a 
biatlonistů Gabriely Soukalové, Ondřeje Moravce, Veroniky Vítkové a 
Jaroslava Soukupa. Po oznámení nominace zahajujeme intenzivní 
jednání o účasti se všemi nominovanými jednotlivci i kolektivy. 
 
DIVÁCKÁ TIPOVACÍ SOUTĚŽ DENÍKU SPORT 
 
Také v letošním roce je pro příznivce sportu připravena divácká 
soutěž. Fanoušci mohou hlasovat pro svého favorita jednou denně 
prostřednictvím webových stránek www.isport.cz.  Soutěž bude 
probíhat od 3. do 19. prosince 2014. Jméno vítěze divácké ankety 
bude vyhlášeno v přímém přenosu pořadu Sportovce roku 2014 na 
ČT1 a vítěz obdrží v rámci tiskové konference dne 22.12. trofej od 
Deníku Sport.   
 
 



 

 
 
JUNIOR ROKU 2014 
 
Letos proběhne již 19. 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 2014" se mohou ucházet mladí sportovci, kteří v 
roce 2014 dosáhli věku maximálně 21 let, a kteří nepřekročili v roce 
2014 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 Karolína Erbanová. 
  
Nadace oslovila všechny sportovní svazy, případně jejich zastřešující 
organizace evidované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky. Termín přihlášek kandidátů byl stanoven na  
14. listopad 2014. 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
AKREDITACE  

Akreditaci sportovních novinářů na přímý přenos slavnostního 
vyhlášení Sportovce roku provádí Klub sportovních novinářů 
email: vybor@ksn.cz. Akreditace nesportovních novinářů/fotografů 
uděluje BPA sport marketing, email: svobodova@bpa.cz. 

Akreditace na tiskové konference. Členům Klubu sportovních 
novinářů bude umožněn vstup na tiskové konference dne 22.12. 
v hotelu Hilton Prague (17:30 hodin a 23:00 hodin) po předložení 
platného průkazu a ostatním (nesportovním) novinářům po předložení 
potvrzené akreditace od BPA sport marketing, email: 
svobodova@bpa.cz. 

 
 
 
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 
 
 



 

 
 
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  
 
 
 


