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ať už máme sport jako koníčka nebo profesi, 
musí nás bavit. My rekreační sportovci se zapotíme 
jen občas, zatímco pro profesionály je fyzická dři-
na denním chlebem. A je to chléb, jehož kůrka je 
natolik tvrdá, že mnoho z nás by si na ní vylámalo 
zuby ještě předtím, než by se pořádně zakousli.

Není podstatné, zda letos na ocenění dosáh-
nete, kolik jste v sezóně vyhráli zápasů nebo kolik 
pokořili rekordů. Důležité je, že sportujete, že máte 
vůli každé ráno vstát a v něčem se zdokonalit, že 
jste vzorem pro mladé a vaše odhodlání je inspirací 
pro starší. Že tohle vše z vás dělá obyvatele Olo-
mouckého kraje, na které můžeme být hrdí.

Možná si myslíte, že až dnešní den skončí, 
všechny tyto řeči zmizí do ztracena. Nezmizí. Náš 
kraj si uvědomuje každé písmeno z  uvedených 
slov, a také proto dává na podporu sportu desít-
ky miliónů korun ročně. Nemusíte za to vyhrávat 
zlaté ani stříbrné medaile. Bohatě mi postačí, když 
budete hrát fair play a v srdcích budete mít stejně 
silnou vášeň ke sportu, jakou mám já k Olomouc-
kému kraji.

 Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
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S námi po cestách šampionů!              Join the champions with us!

Vážení 
sportoVní 
přátelé, 

anketa Sportovec Olomouckého kraje má za 
sebou šestnáct ročníků a vážíme si toho, že jsme 
u prospěšného projektu Olomouckého kraje od 
začátku. Někdo si připomene číslo, každoročního 
šampiona Olomouckého kraje, úspěšné juniory, 
týmy, osobnosti, ale dovolte mi, abych připome-
nul význam prospěšné ankety z druhé strany. Byli 
jsme první, kdo společně s  Olomouckým krajem 
tuto anketu vyhlásil, dalším krajům jsme nabíd-
li recept, a co jsme vždy považovali za důležité – 
každoročně jsme mládeži ukázali vzory, které by 
měla následovat. Nejde jen o sportovní výsledky, 
kterých úspěšní sportovci Olomouckého kraje 
dosáhli, ale hlavně o cestu, po které se museli ve 
svých začátcích jít. Trpělivost, odříkání, nekonečná 
víra, že dojdou k cíli, o kterém snili. Nesmíme zapo-
mínat na obětavost trenérů, funkcionářů, v katego-
riích nejmenších pak rodičů, kteří jsou na začátku 
všech sportovních snažení. Všichni dobře víme, že 
globální svět sociálních sítí nabízí nové možnosti 
využití volného času, jsou však většinou zkratko-
vité, bez dlouhodobého významu, mnohdy plytké 
a svádějící k  průměrnosti. Přitom nové tisíciletí je 
především o konkurenci, hledání nových přístupů, 
i když ve složitějších podmínkách. 

Financování českého sportu v posledních dvou 
letech přineslo do sportovních klubů hodně pro-
blémů, v těch složitých chvílích ještě více vystou-
pila do popředí prospěšná spolupráce s Olomo-
uckým krajem, stejně jako s  městem Prostějov, 
které stojí za naprostou většinou našich projektů. 
O to více se snažíme, aby akce TK PLUS dokonale 
zviditelňovaly Olomoucký kraj, region, ve kterém 
žijeme. 

V dosavadní šestnáctileté historii ankety Spor-
tovec Olomouckého kraje se dlouhodobě prosa-
zuje prostějovský tenis, jen dvakrát nepatřila hlav-
ní trofej tenistovi či tenistce z našeho klubu. První 
tři ročníky byl nejlepší Jiří Novák, sedmkrát získal 
hlavní ocenění Tomáš Berdych, třikrát Petra Kvito-
vá, v roce 2015 byla nejlepší Lucie Šafářová a loni 
se na anketní trůn opět vrátila Petra Kvitová. I když 
samozřejmě fandíme prostějovským sportovcům, 
máme radost z toho, že se mezi oceněnými obje-
vují nová jména, stále více talentů a navíc se roz-
šiřuje i počet sportovních odvětví, ve kterých jsou 
sportovci Olomouckého kraje úspěšní. I to je záslu-
ha naší společné ankety. 

Rád bych poděkoval vedení Olomouckého kra-
je za vstřícnou podporu a všem obchodním part-
nerům, kteří přispívají k  úspěchu a prestiži anke-
ty. Vítězným šampionům, úspěšným týmům přeji 
další sportovní štěstí a poraženým pak hodně síly 
k dalšímu tréninku. Věřte, i čas vašich vítězství při-
jde.

Blahopřeji oceněným, kteří dokonale reprezen-
tovali Olomoucký kraj a Českou republiku, stejně 
jako trenérům a všem, kteří pro jejich výborné vý-
kony připravují kvalitní podmínky.

2017

Mgr. Petr Chytil
jednatel TK PLUS
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lucie šafářoVá 
tenis / tK AGROFeRt PROstějOv

jakub jurka
šeRm KORdem / tj duKlA OlOmOuc

MiloslaV kříž
PARAšutismus / AsO duKlA PROstějOv

nejlepší 
SPORTOVEC

nejlepší 
SPORTOVEC

nejlepší 
SPORTOVEC
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2.

3.
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sk sigMa oloMouc
FOtbAl

jakub galVas
lední hOKej / hc OlOmOuc

jakub ftačník,  
jan Matkulčík
nOhejbAl / tj sOKOl i PROstějOv

barbora diMoVoVá
KAnOistiKA / tj vs litOvel

nejlepší 
družstVo

nejlepší 
junior

nejlepší 
junior

nejlepší 
junior1.

2.

3.
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Martin kukla
AtletiKA / AK OlOmOuc

kateřina janošcoVá
bOwlinG / sK sKivelO OlOmOuc

nejlepší  
handicapoVaný sportoVec

nejlepší  
handicapoVaná sportoVkYnĚ

Mapei Merida kaňkoVský
cyKlistiKA

VáclaV jílek
FOtbAl / sK siGmA OlOmOuc

nejlepší  
juniorské družstVo

nejlepší  
trenér



MiroslaV černošek

oldřich Machala
FOtbAl

čestná cena
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pátek – Zvěřinec

image_inz_A4.indd   1 7.2.2017   15:17:45



opustí tenisté 
nĚkdY anketní 
trůn?

Ani šestnáctý ročník ankety Sportovec Olomouckého kraje nezměnil už dlouho zavedenou tradi-
ci, prostějovští tenisté anketě jednoznačně kralují, získali hlavní cenu ve čtrnácti ze šestnácti ročníků! 
Pro přesnost připomeňme, že jen v letech 2004 a 2008 to bylo jinak – poprvé byla nejlepší bikrosař-
ka Jana Horáková a v roce 2008 vyhrála anketu veslařka Pavlína Žižková. A anketní prvenství pros-
tějovského tenisu? První tři ročníky patřily Jiřímu Novákovi, v roce 2005 přišlo s jednou přestávkou 
pět vítězných anketních ročníků Tomáše Berdycha. Sérii přerušila veslařka Žižková a Berdych byl 
v tom roce těsně druhý. V roce 2011 vyhrála Petra Kvitová Wimbledon a nikdo jiný než sympatická 
tenistka z Fulneku si na anketní trůn sednout nemohl. Sezony 2012 a 2013 patřily opět Berdychovi. 
V roce 2014 vyhrála Petra Kvitová Wimbledon podruhé a zákonitě dostala v anketě suverénně nej-
více hlasů! Anketní bilancování za sezonu 2015 vyznělo v jubilejním patnáctém ročníku pro finalistku 
Roland Garros ve dvouhře a vítězku Australian Open a Roland Garros ve čtyřhře Lucii Šafářovou. 
Loni se sportovní královnou Olomouckého kraje stala Petra Kvitová. Ano, je to tak – prostějovští te-
nisté a tenistky anketní trůny neopouštějí a vše nasvědčuje, že hanácká tenisová hegemonie může 
pokračovat.

tehdy necelých patnáct. Na jevišti 
řekla, že by jednou ráda vyhrála 
některý z grandslamových turnajů. 
Nejlepším juniorským týmem byly 
mladé volejbalistky PRECHEZY Pře-
rov, trenérem roku Zdeněk Psotka, 
kouč juniorky olomoucké Sigmy. 
Cenu Fair Play si z jeviště Olomouc-
kého divadla odnesl Erik Janiš, mistr 
Evropy v motokárách. Oceněni byli 
také handicapovaní sportovci atletka 
Tereza Wagnerová a lyžař Michal 
Nevrkla. Oba jmenovaní a Sdružení 
sportovních klubů Klíček Olomouc 
pak převzali z rukou ředitele TK 
PLUS Petra Chytila a Aleše Valenty 
šeky s humanitárními příspěvky. 
Čestnou cenu obdržel Stanislav Dyk, 
který se po úrazu musel vzdát ledo-
vé ploché dráhy. Cena Olomouckého 
kraje byla udělena olympijskému 
vítězi Aleši Valentovi. Slavnostní 
večer poprvé a od té doby pokaždé 
moderoval Petr Salava, v průběhu 
slavnostního večera  
vystoupil zpěvák Petr Muk. Jirka 
Novák se tehdy ozval díky telemostu 
z turnaje v Indian Wells. „V našem 
kraji je hodně dobrých sportovců 
a svého vítězství si nesmírně vážím,“ 
říkal z Floridy nejlepší český tenista, 
který sezonu 2001 ukončil na 29. mís-
tě ATP a za rok už byl sedmý!  
„Věříme, že se nám společně podaři-
lo založit novou tradice, která pomů-
že zviditelnit tento pracovitý region 
a jeho sportovce,“ říkal po skončení 
Černošek.

JIŘÍ NOVÁK VÍTĚZSTVÍ V HLAVNÍ 
KATEFORII OBHÁJIL i v letech 2002 

a 2003, v prestižní anketě Sporto-
vec roku České republiky 2002 se 
umístil na vynikajícím čtvrtém místě. 
„Jsem rád, že jsem podruhé obhájil 
tuto cenu a navíc v našem krásném 
divadle. Mám za sebou úspěš-
nou sezonu a toto ocenění ji ještě 
vylepšuje.“ Kromě přesvědčivého 
vítězství v hlavní kategorii si přišel Jiří 
Novák na jeviště Městského divadla 
v Prostějově i pro Cenu čtenářů Olo-
mouckého dne a Cenu posluchačů 
Rádia Hity. Prostějov byl po Olo-
mouci druhým městem, kde se tato 
příjemná slavnost konala a začala 
se tak naplňovat myšlenka – střídá-
ní jednotlivých okresních měst. „Je 
dobře, že se takovéto ankety konají, 
že se zviditelňují lidé, kteří pro svůj 
region udělali hodně prospěšného. 
Teď samozřejmě nemluvím o sobě, 
ale o ostatních, kteří Olomoucko 
proslavili ve svých sportech,“ říkal Jiří 
Novák v Prostějově. Kategorie byly 
stejné jako v prvním ročníku, novin-
kou bylo jen vyhlášení Nejlepšího 
sportovce Olomouckého kraje radia 
HITY, jak bylo v té době už pravi-
dlem – posluchači a fandové tipovali 
prostřednictvím SMS zpráv. V roce 
2002 byla poprvé vyhlášena Cena 
Olomouckého kraje, získal ji vynikající 
fotbalový trenér Karel Brückner. 

TŘETÍ ROČNÍK ANKETY 2003 se 
vyhlašoval na začátku roku 2004 
v Šumperku, lídr daviscupového 
týmu Jiří Novák se v Brně připravoval 
na duel proti Španělsku, přesto se 
objevil na jevišti místního divadla. 
„Na vyhlašování anket, jako je tahle, 

JAK TO VŠECHNO ZAČALO? Od 
počátku stála za nově vzniklou anke-
tou a jejím zajištěním ve spolupráci 
s Olomouckým krajem marketingová 
společnost TK PLUS. V roce 2001 
byl Olomoucký kraj zcela jedno-
značně prvním, který se rozhodl 
oceňovat nejen nejlepší sportovce, 
juniory, týmy, ale i osobnosti, které 
v minulých letech proslavily jako 
reprezentanti Československa náš 
kraj. „Jsme přesvědčeni, že vzniká 
velice prospěšná tradice, která bude 
mít určitě i v dalších letech úspěšná 
pokračování. Chceme touto anketou 
apelovat především na pocity regio-
nální hrdosti a prestiže, vyzdvihnout 
ty, kteří na sportovním poli proslavili 
Olomoucký kraj. Navíc firma TK PLUS 
žije v tomto regionu a našimi akcemi 
se snažíme tento pracovitý a úspěš-
ný kraj zviditelňovat,“ konstatoval 
před prvním ročníkem v Olomouci 
jednatel TK PLUS Miroslav Černošek.  

PRVNÍ VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH 
SPORTOVCŮ OLOMOUCKÉHO  
KRAJE 2001 se konalo v olomouc-
kém Moravském divadle. „Hodně 
nám na premiérovém vyhlášení 
ankety záleželo a jsme rádi, že jsme 
se stali generálním partnerem této 

ankety. Navázali jsme na velice pro-
spěšnou spolupráci s představiteli 
Olomouckého kraje, všem společně 
nám jde o zvýšení pocitu regionální 
hrdosti a prestiže, chceme vyzdvih-
nout ty, kteří svými sportovními 
výkony proslavili náš kraj. S novým 
územním uspořádáním jsou tyto 
aktivity stále nutnější a prospěšnější. 
Vnímáme to nejen jako velkou čest, 
ale i povinnost zviditelnit region, 
ve kterém žijeme,“ říkal na začátku 
roku 2002 Miroslav Černošek. „Jsme 
rádi, že jsme se rozhodli pro firmu 
TK PLUS. Spolupráce se nám líbila, 
anketa měla ohlas a to je do dalších 
let dobrá vyhlídka,“ dodal tehdejší 
hejtman Olomouckého kraje Ing. 
Jan Březina. Premiérovou anketní 
trofej získal prostějovský Jiří Novák, 
nejlepším týmem se stali fotbalis-
té olomoucké Sigmy. Juniorskou 
kategorii vyhrála Lucie Šafářová z TK 
AGROFERT, dvojnásobná juniorská 
mistryně světa v družstvech, bylo jí 

VítĚzoVé  
anketY 
SPORTOVEC
oloMouckého 
KRAJE

jana horákoVá
*2004
cyklistika

toMáš berdYch
*2009   *2010
tenis

paVlína žižkoVá
*2008
veslování

petra kVitoVá
*2016
tenis

toMáš berdYch
*2012   *2013
tenis

petra kVitoVá
*2014
tenis

lucie šafářoVá
*2015
tenis

petra kVitoVá
*2011
tenis

toMáš berdYch
*2005  *2006  *2007
tenis

jiří noVák
*2001  *2002  *2003
tenis



si udělám vždycky čas a pro ceny 
si určitě doma najdu místo,“ říkal 
trojnásobný držitel nejprestižnější 
ceny poté, co mu ji hejtman Olo-
mouckého kraje Jan Březina předal. 
Novák pak za pár dní v první dvouhře 
přehrál Nadala a je v historii Davi-
sova poháru zatím jediným, který 
ho v této soutěži porazil. „Vyhlášení 
ankety je určitě velkým svátkem 
i pro region, vždycky se rád těchto 
akcí zúčastňuji a vracím se mezi 
krajany, kteří ve svých sportech něco 
velkého dokázali. Navíc si myslím, 
že každý takovýhle úspěch i zvyšuje 
prestiž našeho Olomouckého kraje, 
ti nejlepší jsou také příkladem pro 
mládež. Samozřejmě, chci i nadále 
hrát co nejlépe a hlavně dělat lidem 
svým tenisem radost,“ říkal Jiří Novák, 
který ve svých sedmnácti přišel do 
Prostějova. Cenu Olomouckého kraje 
získal olympijský vítěz z Nagana 
a čtyřnásobný mistr světa Jiří Dopita. 
„Cena mě samozřejmě těší, beru to 
jako příjemné ocenění. Myslím si, že 
jsem ji dostal za pomoc hokejistům 
Olomouce k postupu do první ligy,“ 
konstatoval v Šumperku hokejový 
útočník. Čestnou cenu převzal bývalý 
světový dráhový cyklista, několi-
kanásobný mistr světa v tandemu 
Vladimír Vačkář. 

VÝSLEDKY ANKETY ROKU 2004 se 
vyhlašovaly v Jeseníku, poprvé došlo 
ke střídání v hlavní kategorii, po třech 
titulech Nováka zvítězila úřadující 
světová šampiónka ve fourcrossu 
a stříbrná z mistrovství světa a Evropy 
2004 v bikrosu Jana Horáková z Tiští-
na na Prostějovsku. Mezi seniorskými 
kolektivy triumfovali parašutisté Duk-

ly Prostějov. „Prostějovská Dukla je 
tady přes čtyřicet let. Kluci patří mezi 
nejlepší na světě i přesto, že ve spor-
tovním parašutismu panuje obrovská 
konkurence. Vždyť mistrovství světa 
se pravidelně účastní více než stovka 
závodníků a pětatřicet družstev,“ říkal 
při slavnostním ceremoniálu trenér 
prostějovských parašutistů Jiří Blaš-
ka. Cenu Olomouckého kraje získal 
bývalý hokejový reprezentant a troj-
násobný mistr světa, prostějovský 
rodák, legendární obránce s číslem 
4, Oldřich Machač. 

TOMÁŠ BERDYCH VSTOUPIL  
POPRVÉ VÍTĚZNĚ do pátého ročníku 
ankety Nejlepší sportovec Olomouc-
kého kraje za rok 2005, slavnostní 
vyhlášení pátého ročníku se konalo 
v Přerově a bylo spojeno s oslavami 
750. výročí založení města. Počtvr-
té vyhrál tuto anketu tenista, po 
třech titulech Jiřího Nováka v hlavní 
kategorii vyhrál s velkým náskokem 
Berdych, vítěz turnaje série Mas-
ters v Paříži, na konci sezóny 23. na 
žebříčku ATP. Nejlepším týmem byli 
vyhlášeni raftaři TJ OP William&-
Delvin Prostějov. Tomáš Berdych 
byl v době slavnostního vyhlášení 
ankety na turnaji v Dubaji, účastníky 
večera pozdravil prostřednictvím 
telemostu. „Vážím si té ceny i pro-
to, že ji třikrát v předešlých letech 
vyhrál Jirka Novák a každý tenista by 
určitě chtěl dosáhnout jeho úspěchů. 
Každý takový úspěch beru nejen jako 
své ocenění, ale i uznání těm, kteří 
mi k mým výkonům dívají dokonalé 

podmínky. Měl jsem štěstí na kluby 
a rozhodující pro mě bylo, že jsem 
přešel v devíti letech do Prostějova,“ 
říkal Tomáš Berdych. Cenu Olomouc-
kého kraje si odvezl přerovský rodák 
Michal Klasa, vynikající cyklistická 
legenda jak z dráhy, tak i ze silnice, 
vítěz čtyř etap Závodu míru, který 
působil především v Dukle Brno. 

Tomáš Berdych pak vyhrál další dva 
anketní ročníky za léta 2006 a 2007.  
Nejlepším juniorem se v anketě 
2006 stal Dušan Lojda a cenu pro 
trenéra roku dostal Jaroslav Navrátil, 
kouč prostějovského TK AGROFERT. 
Nejlepší sportovce a týmy přivítal 
prostějovský Národní dům, který 
slavil sto let od svého založení. „Ce-
níme si toho, že právě naše město 

je tak úzce spjaté s anketou, výraz-
ně promlouvající do dění v celém 
regionu. Jde o další naplňování kréda 
Prostějov – město sportu. Rádi jsme 
jako první z bývalých okresních měst 
už podruhé přivítali vyhlášení Spor-
tovce Olomouckého kraje,“ řekl mj. 
na úvod slavnostního večera v roce 
2007 starosta Jan Tesař. I když se na 
konci týdne konal daviscupový duel 
s Amerikou, podařilo se organizáto-
rům přivést na jeviště prostějovského 
divadla držitele hlavní ceny Tomáše 
Berdycha. „Když jsme před šesti lety 
s touto anketou začínali, tak jsme si 
před sebe dali tři hlavní cíle. Zaprvé 
jsme chtěli ocenit úspěšné sportov-
ce z našeho regionu, zadruhé zvýšit 
pocit sounáležitosti s tehdy nově 
vzniklým Olomouckým krajem a za-
třetí nabídnout nové vzory pro mladé 
lidi, které v sobě skloubí jednak pra-
covitost, úspěch a píli. Jsem rád, že 
se nám tyhle cíle, které jsme si před 
šesti lety dali, daří naplňovat,“ říkal 
hejtman Olomouckého kraje Ing. Ivan 
Kosatík před tím, než spolu s Mirosla-
vem Černoškem předali hlavní cenu 
Tomáši Berdychovi. Čestnou cenu 
Olomouckého kraje získal medailista 
z OH v Melbourne, sportovní střelec 
Otokar Hořínek, Cenu Olomouckého 
kraje olympijský vítěz z Barcelony 
1992, desetibojař Robert Změlík. 

V ÚNORU 2008 TOMÁŠ BERDYCH 
potřetí převzal v Moravském diva-
dle v Olomouci hlavní trofej ankety 
Sportovec Olomouckého kraje 2007, 
a stalo se už tradicí, že se vyhlášení 
ankety konalo v daviscupovém týdnu 
– přesto Berdych přijel na slavnostní 
ceremoniál z Ostravy, kde jsme měli 
za soupeře Belgii. Všem oceněným 
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byly na galavečeru v olomouckém 
divadle předány nové plakety, de-
signérem zajímavé ceny byl Radek 
Váňa. Již tradičně byla vyhlášena 
Cena Olomouckého kraje, místo 
Čestné ceny předávali organizátoři 
ocenění Objev roku. Za objev roku 
byl vyhlášen šestnáctiletý motoká-
rový jezdec Tomáš Pivoda z Přerova. 
Cenu Olomouckého kraje převzal 
za brankáře Ivo Viktora jeho kolega 
z reprezentačního týmu Antonín 
Panenka, Ivo Viktor reprezentoval 
český fotbal v zahraničí. Nejlepším 
trenérem se stal Jaroslav Navrá-
til. „Vítězství v anketě považuji za 
významné ocenění. Myslím, že uspět 
mezi takovými trenérskými celebrita-
mi, které působí v Olomouckém kraji, 
má svou výraznou hodnotu. Je to 
pochvala za dosavadní práci a sou-
časně impuls do budoucí práce. Co 
rozhodlo o mém prvenství? Myslím, 
že to jsou spojené nádoby. Vítězství 
v baráži nad Švýcarskem, celoroční 
úspěchy Tomáše Berdycha a nemo-
hu zapomenout ani na extraligový 
titul s Prostějovem,“ říkal v Olomouci 
oceněný trenér.

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH  
SPORTOVCŮ OLOMOUCKÉHO  
KRAJE ZA ROK 2008 se konalo 
v prostějovském Národním domě, 
potřetí se vyhlášení uskutečnilo 
v nádherném secesním divadle. 
„Tato anketa je velice úspěšná, má 
již tradici a nepochybně si za osm 
let svého konání získala své jméno. 
Vážíme si skutečnosti, že nové vede-
ní Olomouckého kraje vzalo projekt 
za svůj, podporuje ho, je to svátek 
sportu v našem kraji,“ konstatoval 
před vyhlášením ankety jednatel TK 

PLUS Petr Chytil. Hlasy tipujících daly 
přednost veslařce Pavlíně Žižkové 
před Tomášem Berdychem. Nej-
lepším juniorským týmem se stalo 
mládí TK AGROFERT Prostějov, které 
vyhrálo na mistrovství České republi-
ky všechny týmové tituly! Házenkář-
ky DHK Olomouc obhájily prvenství 
z roku 2007 jako nejlepší tým. Nejú-
spěšnější trenérkou byla vyhlášena 
Renáta Vrbová, která vychovávala 
svěřenkyně moderní a estetické 
gymnastiky ve Velkém Týnci, nejlep-
ším juniorem se stal kanoista Michal 
Kučera, objevem roku triatlonista 
Roman Kaniščev. Cenu Olomouc-
kého kraje získal fotbalista Rostislav 
Václavíček a Čestnou cenu veslařská 
legenda Zdeněk Vičík. Cenu převzal 
z rukou hejtmana Olomouckého kra-
je Ing. Martina Tesaříka a předsedy 
Klubu olympioniků, držitele stříbrné 
olympijské medaile z Montrealu 
1976, veslařské legendy Oldřicha 
Svojanovského. Zdeněk Vičík určitě 
také hodně znamenal i ve veslařské 
kariéře hejtmana Olomouckého kra-
je. „Ano, moc dobře jsem si uvědo-
moval, že dávám cenu svému trené-
rovi, ale hlavně, že ji dávám zástupci 
veslařů, kteří měli nejen v minulosti, 
ale i v současnosti mají vynikající vý-
sledky, navíc v kategorii jednotlivců 
vyhrála veslařka. Bral jsem to i jako 
jakési zadostiučinění, že po letech, 
kdy se veslaři v nejrůznějších anke-
tách umisťovali těsně pod vrcholem, 
se letos prosadili,“ říkal po skončení 
slavnostního ceremoniálu Ing. Martin 
Tesařík. Jak tehdy hodnotil anketu? 
„Bezesporu to byla od mého před-
chůdce geniální myšlenka – založit 
tuto tradici. Je vždycky dobré oceňo-
vat a zviditelnit ty – a nyní se k této 

příležitosti hlásím i já – kteří proslavili 
náš kraj. Vzorů není nikdy dost a je 
dobře, že máme v Olomouckém kraji 
vynikající jednotlivce a týmy, kteří 
uspěli nejen na šampionátech České 
republiky, ale i na mezinárodních mi-
strovstvích. A z pohledu sportovních 
vzorů – dáváme hodně finančních 
prostředků do volno-časových aktivit 
dětí, mnohdy také do projektů, které 
by měly snižovat kriminalitu, ale 
opravdu jedny z nejlépe investova-
ných peněz jsou ty, které se dávají do 
sportu. Rád bych připomenul jedno 
pořekadlo, které platí pro všechny 
věkové kategorie – kdo si hraje, ne-
zlobí a sport, to je jedna velká hra.“

NA ZAČÁTKU ROKU 2010 se vyhla-
šovala anketa Sportovec Olomouc-
kého kraje 2009 už podeváté, hosti-
telem byl Šumperk a jeho Městské 
divadlo. Na trůn nejlepšího sportov-
ce Olomouckého kraje znovu vrátil 
Tomáš Berdych. Nejlepším týmem 
se za rok 2009 staly volejbalistky VK 
Modřanská Prostějov, vítězky České-
ho poháru, jasný lídr české extraligy 
a účastník prestižní Champions 
League. Pořadatelé ankety TK PLUS 
a zástupci Olomouckého kraje ten-
tokráte dopředu vyhlásili nominace 
na vítěze jednotlivých kategorií, v té 
nejprestižnější mohli členové komise 
vybírat z dvaceti jmen. Ano, z dva-
ceti kandidátů byl vybrán Sportovec 
Olomouckého kraje! Proti minulým 
letům byli vyhlášeni v každé kate-
gorii tři nejlepší. „Tímto chceme pre-
zentaci úspěchů ještě více zdůraznit, 
protože skvělých výsledků byla celá 

řada. V mnoha případech bylo pak 
velmi obtížné vybrat toho úplně 
nejlepšího,“ konstatoval náměstek 
olomouckého hejtmana Radovan 
Rašťák. Čestnou cenu získal Libor 
Dvořáček, šumperský trenér, který 
se věnoval především ženskému 
basketbalu a Cena Olomouckého 
kraje byla udělena Jaroslavu Navrá-
tilovi, nehrajícímu kapitánovi týmu 
Davisova poháru a šéftrenéru TK 
AGROFERT Prostějov. „Je to určitě 
krásné ocenění mé dosavadní práce 
a samozřejmě i hodně zavazující. 
Pracuji v prostějovském a českém 
tenise a vážím si skutečnosti, že 
jsem se dostal mezi osobnosti, které 
v minulých letech byly touto cenou 
poctění. Doufám, že v Prostějově, 
v olomouckém regionu i v reprezen-
taci České republiky budu svou prací 
i nadále prospěšný,“ říkal v Šumperku 
Jaroslav Navrátil. V anketním roce 
2010 kraloval opět Tomáš Berdych, 
titul obhájil, celkově vyhrál hlavní 
trofej už popáté. 

ANKETNÍ ČAS PETRY KVITOVÉ 
PŘIŠEL POPRVÉ V ROCE 2011, kdy 
projekt Olomouckého kraje a TK 
PLUS vstoupil do druhého deseti-
letí. Jedenáctým hostitelem ankety 
Sportovec Olomouckého kraje 2011 
se stal přerovský hotel Jana, vítězkou 
Petra Kvitová, šampionka Wimbledo-
nu, Turnaje mistryň, členka vítězné-
ho fedcupového týmu a hráčka TK 
AGROFERT Prostějov. Navíc vyhrála 
s velkým náskokem téměř čtyřiceti 
bodů! Poprvé v historii ankety Olo-
mouckého kraje si přišla na jeviště 
pro hlavní cenu i vítězka ankety 
Nejlepší sportovec České repub-
liky! Prostějovský tenisový klub se 
navíc zapsal do historie tím, že získal 
všechny týmové tituly mistrů ČR od 
minitenisu až po extraligu dospělých. 
To se ještě žádnému klubu u nás ne-
podařilo a TK AGROFERT byl prvním! 
Co za tím stálo? Dobrá práce trenérů, 
kvalitní výkony, ale také dokonalé 
podmínky pro výchovu talentů. Navíc 
nejen Petra Kvitová, ale všichni oce-
nění byli opravdu dokonalými vzory 
pro mládež, prostě nikdo jiný si pro 
cenu Nejlepšího sportovce Olo-
mouckého kraje nemohl přijít! „Oce-
nění si moc vážím, v Olomouckém 
kraji je hodně výborných sportovců, 
kteří by tady mohli stát místo mě. 
Chtěla bych moc poděkovat rodičům 
a taky panu Černoškovi, jeho agen-
tuře, samozřejmě trenérům a všem, 
kteří mi pomáhají,“ prohlásila v roce 
2011 Petra Kvitová. A slavné wimble-
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donské finále 2011 s Ruskou Marií 
Šarapovovou, kterým se zapsala do 
tenisové historie? „Je to velká a neza-
pomenutelná chvíle českého tenisu 
a pro nás, prostějovské patrioty, něco 
fantastického. Petra je dokonalá 
profesionálka, vynikající holka, je tím 
nejlepším příkladem pro mladé, kteří 
ji chtějí následovat,“ říkal o ní Miroslav 
Černošek. A šéf českého tenisu Ivo 
Kaderka? „Jsem nevýslovně šťast-
ný, že jsem se mohl dožít takového 
úspěchu. Teď už zná Petru celý svět, 
určitě bude zářit ještě hodně dlouho, 
je to skromná, pracovitá holka, která 
proslavila český tenis. Její talent se 
rozvíjel v prostějovském Národním 
tenisovém centru a jsem rád, že 
systém výchovy talentů, který byl 
nastaven před čtrnácti lety, přináší 
takové vynikající výsledky. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří stojí za 
Petrou.“

Petra Kvitová cenu převzala z ru-
kou hejtmana Olomouckého kraje 
Martina Tesaříka a jednatele TK 
PLUS Miroslava Černoška. V kate-
gorii nejlepší seniorský tým za rok 
2011 zvítězily volejbalistky VK AGEL 
Prostějov, které se probojovaly do 
play-off Champions League a na 
domácí scéně neměly konkurenci. 
S tím souvisela i Cena pro nejlepší-
ho trenéra, obdržel ji kouč Miroslav 
Čada. Hejtman Martin Tesařík také 

předal Josefu Váňovi Čestné uzná-
ní za dokonalou organizaci Her V. 
letní olympiády dětí a mládeže ČR, 
které se konaly v Olomouckém kraji, 
a stála za nimi agentura TK PLUS. 
Čestnou cenu získal šéf přerovského 
tenisového klubu Petr Huťka, Cenu 
Olomouckého kraje převzala bran-
kářská legenda Martin Vaniak. Handi-
capovaným sportovcům v roce 2011 
vládli nevidomý judista Michal Motri-
nec a atletka na vozíku Eva Kacanu, 
která vyhrála již popáté, ocenění jim 
předali ředitelka tenisových projektů 
TK PLUS Petra Langrová a jednatel 
TK PLUS Petr Chytil. Už pojedenácté 
uváděl galavečer Petr Salava, zazpí-

vali Jitka Zelenková a hvězda cen 
Akademie populární hudby Anděl 
2011 Tomáš Klus.

PAK OPĚT ANKETNÍ KRALOVÁNÍ PA-
TŘILO TOMÁŠI BERDYCHOVI. Navíc 
v letech 2012 a 2013 Česká republika 
slavně vyhrála Davisův pohár a To-
máš byl velkou hvězdou vítězného 
týmu. Češky i v roce 2012 vyhrály Fed 
Cup, v něm byly největšími oporami 
Petra Kvitová a Lucie Šafářová. „Díky 
oceněným sportovcům a jejich úspě-
chům ve světě, je Prostějov i Olomo-
ucký kraj středobodem vesmíru, což 
je obrovská vizitka pro nás všechny, 
jichž se to týká. Zúčastnil jsem se 
tohoto slavnostního večera popr-
vé a nesmírně rád a jen dodám, že 
jakékoliv zviditelnění našeho kraje je 
vítáno a je pro nás pro všechny hod-
ně dobré,“ říkal v roce 2012 hejtman 
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

V roce 2013 byla vyhlášena anketa 
Sportovec Olomouckého kraje už 
potřinácté a od začátku bylo jasné, 
že nejlepší český tenista Tomáš 
Berdych své prvenství obhájí. Anketní 
slavnost se konala v Moravském 
divadle v Olomouci a vítězové 
v jednotlivých kategoriích vzešli jako 
každoročně z hlasování Rady Olo-
mouckého kraje, České unie sportu, 
starostů a primátorů okresních měst, 
komise pro sport, zástupců krajských 

sportovních svazů a novinářů. „Jsem 
srdečně rád, že můžeme pokračovat 
v takto nastolené tradici. Těší mě, že 
při této příležitosti oceňujeme nejen 
sportovce, ale i osobnosti, které se 
zasloužily o propagaci Olomouckého 
kraje. Kraj dlouhodobě podporuje 
sport a to nejen finančně,“ konsta-
toval hejtman Olomouckého kraje 
Jiří Rozbořil a šéf TK PLUS Miroslav 
Černošek dodával: „Chtěl bych vy-
slovit poděkování vedení Olomouc-
kého kraje, za vstřícnost a podporu 
při organizaci tohoto projektu. Byl 
to právě Olomoucký kraj, který stál 
u zrodu ankety a dokonce byl první 
v České republice, který začal oce-
ňovat sportovce a osobnosti, které 
proslavily náš region. A mohu slíbit, 
že pokud Tomáš Berdych dostane 
vítězný počet hlasů, bude na slav-
nostním večeru osobně přítomen.“ 
A taky se tak stalo! Český daviscu-
pový tým se v Ostravě připravoval na 
zápas prvního kola Světové skupiny 
proti Nizozemsku a Tomáš Berdych si 
přijel do Olomouce pro hlavní cenu. 
Získal ji už posedmé! Předali mu ji 
hejtman Jiří Rozbořil a Miroslav Čer-
nošek. „Žádné vítězství neomrzí, je to 
ocenění výsledků a toho, co člověk 
dělá,“ konstatoval Tomáš Berdych. 
A hejtman Jiří Rozbořil? „Je to už 
možná monotónní, ale tenis v Prostě-
jově je špičkou v České republice, na 
světě a ocenění Tomáše Berdycha 
to jen potvrzuje.“ Na druhém místě 
skončila Petra Kvitová, ta ovládla tur-
naje WTA v Dubaji a Tokiu, byla jas-
nou jedničkou českého fedcupového 
týmu. V Prostějově zůstala i trofej pro 
nejlepší tým, získaly ji volejbalistky 
VK AGEL, které jasně kralovaly české 
volejbalové scéně, navíc postoupily 
do další fáze prestižní Champions 
League. „Doma jsme opět vyhrá-
li všechny trofeje a postoupili do 
čtvrtfinále poháru CEV. Zatím jsme 
v letošním ročníku extraligy nepro-
hráli, konkurence se ale na nás chce 
při každé příležitosti vytáhnout,“ 
poznamenal kouč Miroslav Čada. 

ČTRNÁCTOU ANKETU V ROCE 2014 
ovládla suverénně Petra Kvitová, 
opět vyhrála Wimbledon! „Pokud 
sledujeme Davis Cup, Fed Cup nebo 
velké turnaje, tak se v podstatě nic 
jiného skoro nenabízí,“ konstatoval 
hejtman Jiří Rozbořil. Co říkal Miro-
slav Černošek? „Jsem rád, že vyhod-
nocení nejlepšího českého sportovce 
2014 a tím pádem sportovce kraje, 
zlomilo monopol olympijských 
medailistů, protože mám pocit, že 

jsou sporty, které jsou globální a pak 
ty, které se hrají jenom v některých 
zemích světa,“ prohlásil Miroslav 
Černošek. Petra Kvitová v sezoně 
2014 ovládla dva turnaje kategorie 
WTA, zahrála si jako čtvrtá hráčka 
světa Turnaj mistryň v Singapuru, ale 
především výraznou měrou pomoh-
la k českému triumfu ve Fed Cupu 
a podruhé v kariéře ovládla nejslav-
nější grandslamový turnaj světa – 
Wimbledon. Na konci roku pak byla 
vyhlášena nejlepším sportovcem 
České republiky. Do závěrečného 
anketního bilancování se dostalo 
devatenáct sportovců, na třetím 
místě skončil kanoista Richard Hála, 
dvakrát stříbrný na MS a trojnásob-
ný mistr ČR, na stříbrném anketním 
stupni Tomáš Berdych, sedmý hráč 
ATP, popáté za sebou hrál Turnaj 
mistrů, nenahraditelná opora české 
daviscupové reprezentace a semifi-
nalista Australian Open. 

Tradicí nejstarší krajské sportovní an-
kety na území České republiky je již 
od úvodního ročníku Cena Olomouc-
kého kraje. Za rok 2014 byly předány 
dvě, jako první si pro ni přišel fotbalo-
vý reprezentant Tomáš Ujfaluši a po 
něm osmadvacetiletá Lucie Šafá-
řová, čerstvá šampionka Australian 
Open v deblu. Olomoucký hejtman 
navíc poblahopřál Lucce Šafářové 
k narozeninám, současně Petru 
Salavovi k čtyřicátinám Amfory a pri-
mátor statutárního města Prostějov 
Miroslav Pišťák se svým přirozeným 
šarmem dodal – „Lucko, rostete 

do krásy.“ A než odešel hejtman Jiří 
Rozbořil z jeviště, vzal si ještě jednou 
mikrofon a s upřímným nadšením 
přidal: „Všem vám moc blahopřeji 
a děkuji za to, že děláte slávu České 
republice a našemu Olomouckému 
kraji.“ Pořadatelé ankety dostali od 
jednotlivých klubů téměř sto třicet 
návrhů. Ve třiačtyřiceti případech šlo 
o zástupce mládežnických kategorií. 
„To je z pohledu budoucnosti skvělá 
zpráva,“ poznamenal Radovan Raš-
ťák, náměstek hejtmana Krajského 
úřadu Olomouckého kraje.

V ROCE 2015 SE KRÁLOVNOU OLO-
MOUCKÉHO KRAJE stala po záslu-
ze Lucie Šafářová. Hrála na Turnaji 
mistryň ve dvouhře i čtyřhře, vyhrála 
turnaj v Dauhá, v anketě Sportovec 
roku ČR skončila pátá a byla členkou 
vítězného Fed Cupu a nejlepšího 
týmu České republiky! „Myslím si, že 
pokud hodnotitelé přihlédnou k ce-
losvětovému dosahu tenisu, tak by 
tenista či tenistka měli být na úplném 
vrcholu,“ říkal na začátku roku 2016 
před vyhlášením ankety Miroslav 
Černošek. „Kdybych měl být konkrét-
nější, tak holky z Fed Cupu a zvláště 
Lucka Šafářová měly v minulém 
roce opravdu mimořádné úspěchy.“ 
Patnáctý jubilejní ročník ankety, který 
ocenil nejlepší sportovce, osobnos-
ti, týmy, nadějné juniory a juniorky, 
hostilo prostějovské Městské divadlo. 
„Je to hezké půlkulaté výročí a z této 
tradice mám radost. Kraj sportovce 



od začátku podporuje formou do-
tačních titulů a pamatuje na všechna 
sportovní odvětví v regionu. Máme 
v našem kraji vynikající sportovce 
i kolektivy, prosazují se nejen na 
domácích či regionálních soutěžích, 
ale sbírají vavříny i ve světě. Už proto 
má anketa svůj význam. Chceme 
tímto způsobem připomenout nejen 
úspěchy, ale také nabídnout dětem 
a mládeži ty nejlepší sportovní vzory,“ 
říkal tehdy hejtman Jiří Rozbořil. 
Hodnotící komise složená ze zá-
stupců Olomouckého kraje, České 
unie sportu, novinářů, zástupců 
krajských sportovních svazů, komise 
pro mládež a sport Olomouckého 
kraje a zástupců bývalých okresních 
měst, vybírala ty nejlepší z více než 
sedmdesáti jednotlivců, téměř čtyř 
desítek družstev, čtrnácti trenérů 
a pěti handicapovaných sportovců. 
„Příjemnou zprávou je skutečnost, že 
anketa za rok 2015 má spoustu nomi-
nací ve všech kategoriích. To svědčí 
o zájmu jednotlivých klubů a oddílů 
být mezi oceněnými, o prestiži akce 
samotné,“ konstatoval náměstek 
Radovan Rašťák.

Mezi handicapovanými sportovci 
poprvé vyhrála Adéla Sekyrová z AK 
Olomouc, získala bronzovou medaili 
v hodu kuželkou na IWAS WORLD 
GAMES, potřetí se radoval cyklista 
Tomáš Kajnar z klubu TJ Zlaté Hory, 
na mistrovství světa v závodu na čtyři 
kilometry skončil jedenáctý v čes-
kém rekordu, byl českým mistrem 
v silniční cyklistice. V kategorii Nej-
lepší trenér získal ocenění Miroslav 
Čada, kouč volejbalového AGELU, 

který suverénně kraloval domácí 
extralize, Českému poháru a snažil 
se o nejlepší výsledky v Champi-
ons League. „Loňský rok byl mým 
nejúspěšnějším na lavičce Pros-
tějova, tři výhry v Lize mistryň mají 
obrovskou cenu,“ říkal Čada na jevišti 
prostějovského divadla. V juniorské 
kategorii zvítězila orientační běžkyně 
Tereza Janošíková z SK UP Olomouc, 
reprezentantka ČR do 16 let, třikrát 
zlatá na ME dorostu šestnáctiletých 
v Rumunsku, nejlepším juniorským 
týmem se stala cyklistická stáj MA-
PEI MERIDA Kaňkovský. 

Čestnou cenu Olomouckého kraje za 
rok 2015 získal středoškolský učitel, 
všestranný sportovec, překážkář 
a vícebojař Květoslav Vykydal, v dub-
nu 2014 mu bylo osmdesát. Opět 
byl u toho na jevišti prostějovského 
divadla předseda Klubu olympioniků 
Oldřich Svojanovský. Květoslav Vyky-
dal připravuje mladé atlety, sám však 
stále sbíral medaile z evropských 
i světových soutěží. „Hodně jsem si 
cenil výher ve Středoškolském po-
háru, když nám předávaly ceny velké 
legendy našeho sportu. Rukou mi 
třeba potřásli Emil Zátopek, Dana Zá-
topková či Jarmila Kratochvílová. To 
je bezvadné pro děti, ty k nim vzhlí-
žely jako k velkým vzorům, pro mne 
to byla vždy velká čest,“ říkal oslave-
nec. Nejlepším seniorským týmem 
se stali hokejisté HC Olomouc, uhájili 
extraligovou příslušnost a obhájili 
anketní prvenství z roku 2014.

Ceny v hlavní kategorii Nejlepší spor-
tovec Olomouckého kraje předávali 
hejtman Jiří Rozbořil a šéf agentury 
TK PLUS Miroslav Černošek. Symbo-
lické stupně vítězů patřily prostějov-
skému tenisu, na třetí příčce skončil 
Tomáš Berdych, za něj převzala 
trofej Petra Černošková, ředitelka 
tenisových projektů TK PLUS, druhá 
skončila anketní vítězka z roku 2014 
Petra Kvitová a nejprestižnější trofej 
pak převzala Lucie Šafářová. V roce 
2001 vyhrála v této anketě juniorskou 
kategorii, v roce 2014 obdržela Cenu 
Olomouckého kraje a v roce 2015 se 
stala absolutní vítězkou nejprestiž-
nější kategorie! „Moc si toho vážím, je 
to krásné ocenění a doufám, že není 
poslední,“ smála se Lucie Šafářová. 

Tradicí nejstarší krajské sportovní 
ankety na území České republiky 
je již od úvodního ročníku Cena 
Olomouckého kraje za výjimečné 
zásluhy o zviditelnění a propagaci 

kraje. Získali ji vynikající sajdárkrosoví 
závodníci, Václav a Marek Rozehna-
lovi, čtrnáctinásobní mistři ČR, kteří 
se prakticky celé jedno desetiletí 
udrželi ve světové špičce. O noblesní 
hudební doprovod anketního svátku 
se staral hitmaker Meky Žbirka a také 
Martha, na jejich – Co bolí, to přebolí 
– se nedá zapomenout...

Pak už následovalo předávání chari-
tativních šeků, odevzdáním prvních 
dvou byl pověřen Jaroslav Novák, 
předseda představenstva CISKO, 
projektu podporovaného Olomouc-
kým krajem. Šeky na pět tisíc korun 
převzali orientační běžkyně Tereza 
Janošíková a mladý atlet Jakub 
Heža. Další tři šeky předali ředitelka 
tenisových projektů TK PLUS Petra 
Černošková a jednatel TK PLUS 
Petr Chytil. Šeky po 10.000 Kč byly 
určeny pro handicapované sportovce 
Adélu Sekyrovou a Tomáše Kajnara, 
poslední šek v hodnotě 50 tisíc korun 
obdržela příspěvková organizace 
Občanské sdružení Ryzáček, provo-
zující hipo rehabilitaci a další aktivity 
spojené s využitím koní. 

NA ANKETNÍ TRŮN NEJLEPŠÍHO 
SPORTOVCE OLOMOUCKÉHO 
KRAJE 2016 už potřetí usedla Petra 
Kvitová. Na olympijských hrách 
v brazilském Riu vybojovala ve dvou-
hře bronzovou medaili, triumfovala 
s českým týmem ve Fed Cupu, šéf 
ITF David Haggerty ji při finále Fed 
Cupu ve Štrasburku  předal Cenu za 
oddanost Fed Cupu, kterou ji udělila 
Mezinárodní federace ITF. Vyhrála 
turnaje v Číně, v Zhuhai a ve Wuhanu, 
sezonu 2016 zakončila na 11. místě 
WTA. Konec roku poznamenal útok 

lupiče v jejím prostějovském bytě. 
„Děkuji všem, ceny si moc vážím. Dík 
patří prostějovskému tenisovému 
klubu, kde dlouhé roky trénuji, trené-
rům, známým a kamarádům. Mějte 
se všichni krásně,“ říkala z plátna 
Petra Kvitová. „Mám slzy na krajíčku,“ 
řekl pak na pódiu Městského divadla 
v Prostějově otec vítězky Jiří Kvita, 
poté co společně se zaplněným 
hledištěm sledoval předtočenou 
zdravici vítězky. 

Na stříbrném stupínku v hlavní 
kategorii skončila dvojice Strýcová, 
Šafářová. Bronzový debl z olympiády 
si do Prostějova odskočil z Ostravy, 
kde se tenistky připravovaly na úvod-
ní kolo Fed Cupu. „Na takové večery 
se čas najde,“ usmívaly se reprezen-
tantky. Lucie Šafářová se těší z vítěz-
ných anketních ocenění už ve třech 
kategoriích – 2001 Nejlepší junior, 
2014 Cena Olomouckého kraje, 2015 
Nejlepší senior. Jak se Lucka cítila 
na jevišti prostějovského Městské-
ho divadla? „Moc dobře, mám tady 
kamarády a známé. V klubu mám 
možnost výborně trénovat. A navrch 
jsem ještě přímo na pódiu dostala od 
pana Černoška dárek k nedávným 
narozeninám. Takže pocity jsou skvě-
lé.“ Snad jediným anketním překva-
pením večera bylo třetí místo prostě-
jovského parašutisty Libora Jirouška, 
který odsunul na čtvrtou příčku 
dalšího tenistu – Tomáše Berdycha. 
Parašutista Dukly Prostějov se může 
chlubit světovým rekordem v ar-
mádní i civilní individuální akrobacii 
za volného pádu. „V Prostějově jsou 
pro parašutismus jedny z nejlepších 
podmínek na světě,“ říká bronzový 
v anketě Libor Jiroušek.

V Prostějově tentokrát zůstala také 
Cena Olomouckého kraje. Jejím le-
tošním laureátem se stal dlouholetý 
trenér prostějovských volejbalistek 
Miroslav Čada. Pod vedením zku-
šeného trenéra získal tým VK AGEL 
osm extraligových titulů v řadě, 
stejný počet pohárových triumfů 
a dosáhl řady úspěchů v evropské 
Lize mistrů. Anketním vyhlašováním 
už tradičně sportovce i diváky pro-
vedl zkušený moderátor Petr Salava, 
o hudební potěšení se postarali 
slovenská zpěvačka Jana Kirschner 
a Václav Lebeda, vystupující pod 
pseudonymem Voxel. Jana Kirschner 
je někdejší finalistkou soutěže Miss 
Slovensko, později držitelkou titulů 
Objev roku, Zpěvačka roku, Umělec 
roku a Album roku.

V kategorii Nejlepší trenér získal oce-
nění Zdeněk Venera, kouč olomo-
uckých hokejistů, kteří také převzali 
ocenění pro nejlepší seniorský tým 
kraje. Nejlepším juniorem se stal 
veslař Eduard Bezděk z VK Olomouc, 
mezi jeho úspěchy patří titul mistra 
světa a Evropy ve čtyřce. Je také 
mistrem republiky na skifu, čtyřce 
a osmě. Těsně za ním pak skončil 
prostějovský tenista Dalibor Svrčina, 
mistr Evropy do 14 let, vyhlášený 
evropským hráčem roku Tennis Eu-
rope, na světovém žebříčku první ve 
svém ročníku. Nejlepším juniorským 
mužstvem se stali házenkáři, starší 
žáci TJ Sokol Cetrum Haná, mistři 
republiky, kteří za celou sezony 
prohráli jeden jediný zápas. Čestnou 
cenu Olomouckého kraje získal Ra-
dim Kořínek, jeden z nejúspěšnějších 
českých bikerů.

„Anketa Sportovec Olomouckého 
kraje má za sebou šestnáct ročníků 
a vážíme si toho, že jsme u tohoto 
prospěšného projektu Olomouckého 
kraje od začátku. Snažíme se, aby 
všechny projekty TK PLUS svým 
významem a věhlasem překračovaly 
hranice regionu, propagovaly město 
Prostějov a Olomoucký kraj. Pevně 
věřím, že ocenění sportovci jsou 
tím nejlepším příkladem pro mlá-
dež, naší povinností je vytvářet pro 
sportování dětí ty nejlepší podmínky,“ 
konstatoval v Prostějově šéf TK PLUS 
Miroslav Černošek.

Prostějovský tenis a agentura TK 
PLUS je dlouhodobě společným 

jmenovatelem úspěchů v anketě 
Sportovec Olomouckého kraje. „Urči-
tě je potěšující, že agentura TK PLUS 
je spojena s tak vynikajícími sportovci 
a navíc je to i potvrzení, že vytváří-
me nejlepší podmínky pro výchovu 
mladých tenisových nadějí. Po Jirkovi 
Novákovi kraloval Tomáš Berdych, 
pak přišel čas Petry Kvitové, opět se 
vrátili pro hlavní ceny Tomáš a Petra, 
naposledy usedla na anketní trůn 
Lucie Šafářová. Tenis je v našem re-
gionu opravdu dominantní,“ říká Pet-
ra Černošková, ředitelka tenisových 
projektů TK PLUS. „Anketa Sportovec 
Olomouckého kraje je prestižní, dělá 
radost celému sportovnímu hnutí 
v našem kraji a je záslužné, jak každý 
rok přicházejí na scénu další a dal-
ší osobnosti, které proslavily tento 
region,“ dodává jednatel TK PLUS 
Petr Chytil. A šéf prostějovského 
tenisu Miroslav Černošek? „Vážíme si 
spolupráce s Olomouckým krajem, 
oceňujeme jeho péči o sport. Všem 
nám společně jde o zvýšení pocitu 
regionální hrdosti a prestiže, chceme 
vyzdvihnout ty, kteří svými sportovní-
mi výkony proslavili náš kraj. Anketní 
výsledky jsou odrazem naší celoroč-
ní práce a píle, kterou vkládáme do 
našich sportovců. Pro město Prostě-
jov a Olomoucký kraj je to obrovský 
přínos a jsem rád, že se můžeme 
podílet na tolik prospěšné prezentaci 
našeho regionu.“

Za dveřmi je sedmnáctý ročník 
ankety Sportovec Olomouckého 
kraje a prostějovský tenis bude určitě 
pokračovat ve vítězné anketní cestě…



VítĚzoVé anketY SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO
KRAJE

2001 (OLOMOUC)

Nejlepší senior: 1. Jiří Novák (tenis), 2. Robert Knebel (kanoistika), 3. Dana Zbořilová (dálkové plavání). Nejlepší seniorský tým: SK Sigma Olomouc. Nejlepší junior: 
Lucie Šafářová (tenis). Nejlepší juniorský tým: Přerovský volejbalový klub Precheza (volejbal). Nejlepší trenér: Zdeněk Psotka (fotbal). Nejlepší handicapovaný 
sportovec: Michal Nevrkla (lyžování), Tereza Wagnerová (atletika). Čestná cena: Stanislav Dyk (motorismus). Cena fair play: Erik Janiš (motorismus). Cena Olo-
mouckého kraje: Aleš Valenta (Akrobatické lyžování).

2002 (PROSTĚJOV)

Nejlepší senior: 1. Jiří Novák (tenis), 2. Petra Kamínková (atletika), 3. Gabriela Kubešová (fittness). Nejlepší seniorský tým: raftaři Wiliam&Delvin Prostějov. Nejlepší 
junior: Kateřina Hošková (kanoistika). Nejlepší juniorský tým: HC Přerov (hokej). Nejlepší trenér: Robert Knebel (kanoistika). Nejlepší handicapovaný sportovec: 
Michal Nevrkla (lyžování), Marcela Vavřinová (stolní tenis). Čestná cena: Oldřich Machala (kopaná). Cena fair play: FC Kostelec na Hané (fotbal). Cena Olomouc-
kého kraje: Karel Brückner (fotbal).

2003 (ŠUMPERK)

Nejlepší senior: 1. Jiří Novák (tenis), 2. Roman Kleibl (kickbox), 3. Lucie Fabíková (házená). Nejlepší seniorský tým: házenkářky DHK Olomouc. Nejlepší junior: Hana 
Hlavová (orientační běh). Nejlepší juniorský tým: TK Agrofert Prostějov (tenis). Nejlepší trenér: Lubomír Krejčíř (házená). Nejlepší handicapovaný sportovec: Tere-
za Wagnerová (atletika), Marcel Pipek (handbike). Čestná cena: Vladimír Vačkář (dráhová cyklistika). Cena fair play: Radek Štěpánek (tenis). Cena Olomouckého 
dne: Václav a Marek Rozehnalovi (sajdkárkros), jednotlivec: Václav Rozehnal. Cena Olomouckého kraje: Jiří Dopita – hokej. Finanční ocenění a podpora činnosti: 
Klub speciálních olympiád Pomněnka ze Šumperka. Cena Rádia Hity: Jiří Novák.

2004 (JESENÍK)

Nejlepší senior: 1. Jana Horáková (cyklistika), 2. Jiří Novák (tenis), 3. Robert Knebel (kanoistika). Nejlepší seniorský tým: parašutisté Dukly Prostějov. Nejlepší junior: 
Gabriela Vařeková (veslování). Nejlepší juniorský tým: lyžaři SKI klubu Šumperk. Nejlepší trenér: Lubomír Krejčíř (házená). Nejlepší handicapovaní sportovci: 
Marcel Pipek (cyklistika) a Eva Kacanu (atletika). Čestná cena: Ladislav Drda (horolezectví). Cena pro zasloužilého tělovýchovného pracovníka: Stanislav Malcher 
(starosta Sokol Jeseník). Cena Olomouckého kraje: Oldřich Machač (lední hokej).

2005 (PŘEROV)

Nejlepší senior: 1. Tomáš Berdych (tenis), 2. Lenka Bořutová (fitness), 3. Petr Czudek (basketbal). Nejlepší seniorský tým: raftaři William&Delvin TJ OP Prostějov. 
Nejlepší junior: Gabriela Vařeková (veslování). Nejlepší juniorský tým: házenkářky DHK Olomouc. Nejlepší trenér: Petr Uličný (fotbal). Nejlepší handicapovaní 
sportovci: Marcel Pipek (cyklistika) a Eva Kacanu (atletika). Cena Olomouckého kraje: Michal Klasa (cyklistika).

2006 (PROSTĚJOV)

Nejlepší senior: 1. Tomáš Berdych (tenis), 2. Tomáš Slovák (kanoistika), 3. Gabriela Kubešová (bodyfitness). Nejlepší seniorské družstvo: BK Prostějov. Nejlepší 
junior: Dušan Lojda (tenis). Nejlepší juniorský tým: starší žáci SK Sigma Olomouc. Nejlepší trenér: Jaroslav Navrátil (tenis). Nejlepší handicapovaní sportovci: 
Marcel Pipek (cyklistika) a Eva Kacanu (atletika). Čestná cena: Otokar Hořínek (sportovní střelba). Cena Olomouckého kraje: Robert Změlík (atletika).

2007 (OLOMOUC)

Nejlepší senior: 1. Tomáš Berdych (tenis), 2. Tomáš Slovák (kanoistika), 3. Ladislav Hanák (autokros). Nejlepší seniorské družstvo: 1. DHK Zora Olomouc (házená). 
Nejlepší junior: Vojtěch Král (orientační běh). Nejlepší juniorský tým: starší dorost SK Sigma Olomouc. Nejlepší trenér: 1. Jaroslav Navrátil (tenis). Nejlepší handi-
capovaní sportovci: František Kocourek (cyklistika) a Tereza Wagnerová (atletika). Objev roku: Tomáš Pivoda (karting-motokáry). Cena Olomouckého kraje: Ivo 
Viktor (kopaná).

2008 (PROSTĚJOV)

Nejlepší senior: 1. Pavlína Žižková (Veslařský klub Olomouc), 2. Tomáš Berdych (TK AGROFERT Prostějov), 3. Ladislav Hanák (Přerov, autokros). Nejlepší seniorské 
družstvo: DHK Zora Olomouc (házená, ženy). Nejlepší trenér: Renáta Vrbová (TJ Sokol Velký Týnec, moderní a estetická skupinová gymnastika). Nejlepší junior: 
Michal Kučera (kanoistika, Litovel). Nejlepší juniorské družstvo: TK AGROFERT Prostějov (tenis). Objev roku: Roman Kaniščev (triatlon, Loštice). Nejlepší handica-
povaní sportovci: Eva Kacanu a Rostislav Pohlmann (Atletický klub Olomouc). Cena Olomouckého kraje: Rostislav Václavíček (fotbal). Čestná cena: Zdeněk Vičík 
(bývalý úspěšný veslař a trenér olomouckého veslařského klubu).

2009 (ŠUMPERK)

Nejlepší senior: 1. Tomáš Berdych (TK AGROFERT Prostějov), tenis, 2. Kateřina Vacíková (SK UP Olomouc), kanoistika, 3. Libor Jiroušek (Dukla Prostějov), parašu-
tismus. Nejlepší seniorské družstvo: 1. VK Modřanská Prostějov. Nejlepší trenér: 1. David Schreier (Fenix Ski Team Jeseník), lyžování. Nejlepší junior: 1. Vendula 
Hořčičková (SK UP Olomouc), orientační běh. Nejlepší juniorské družstvo: 1. KVP Přerov, starší žáci, volní pólo. Nejlepší handicapovaní sportovci: Eva Kacanu (At-
letický klub Olomouc) a Pavel Pastrnek (SK SKIVELO Olomouc – sluchově postižení). Cena Olomouckého kraje: Jaroslav Navrátil, nehrající kapitán týmu Davisova 
poháru a šéftrenér TK AGROFERT Prostějov. Čestná cena: Libor Dvořáček, šumperský trenér, který se věnoval především ženskému basketbalu.

2010 (OLOMOUC)

Nejlepší senior: 1. Tomáš Berdych (tenis), 2. Jana Horáková (cyklistika BMX), 3. Tomáš Slovák (kanoistika), 4. Michal Hubník (fotbal), 5. Ivana Dvořáková (koloběh). 
Nejlepší seniorský tým: 1. VK Modřanská Prostějov (volejbal), 2. SK Sigma Olomouc (fotbal), 3. FENIX Ski Team Jeseník (lyžování). Nejlepší junior: 1. Hana Wieder-
manová (kuželky, KK Zábřeh), 2. Denis Grohman (kulturistika, Fitness AVE Přerov), 3. Romana Labounková (bikros, Bikros klub Jeseník). Nejlepší juniorský tým: 1. 
TJ Sokol Velký Týnec (sportovní gymnastika), 2. TK AGROFERT Prostějov (tenis), 3. SK Sigma Olomouc (fotbal). Nejlepší trenér: 1. Zdeněk Psotka (fotbal, SK Sigma 
Olomouc), 2. Robert Knebel (kanoistika, SK UP Olomouc), 3. Michal Marošek (florbal, FbC Asper Šumperk). Nejlepší handicapovaní sportovci: Anna Hladká (pla-
vání, SK UP Olomouc) a Vladimír Marčan (sportovní střelba, SK TPS Olomouc). Čtenářská anketa Deníku: Tereza Kubáčková, házenkářka DHK Zora Olomouc. Cena 
Olomouckého kraje: Pavel Hapal (fotbal). Čestná cena: Alexander Bögi (box, TJ Dukla Olomouc). 

2011 (PŘEROV)

Nejlepší senior: 1. Petra Kvitová (tenis, Prostějov), 2. Tomáš Berdych (tenis, Prostějov), 3. Jana Horáková (cyklistika BMX, Prostějov), 4. Tomáš Slovák (kanoistika, 
Olomouc), 5. Pavlína Žižková (veslování, Olomouc). Nejlepší seniorský tým: 1. VK AGEL (Modřanská) Prostějov (volejbal), 2. Tomi-Remont Prostějov (rafting), 3. BC 
DTJ Prostějov (box). Nejlepší junior: 1. Martin Hála, Tomáš Přikryl (fotbal, Olomouc), 2. Robin Wagner (cyklistika, Prostějov), 3. Nikola Tatoušková (kuželky, Šumperk). 
Nejlepší juniorský tým: 1. DHK ZORA Olomouc (házená), 2. TK AGROFERT Prostějov (tenis), 3. Fenix Ski Team Jeseník (běh na lyžích). Nejlepší trenér: 1. Miroslav 
Čada (volejbal, Prostějov), 2. Robert Knebel (kanoistika, Olomouc), 3. Richard Beneš (nohejbal, Prostějov). Nejlepší handicapovaní sportovci: Eva Kacanu (atletika, 
Olomouc) a Michal Motrinec (judo, Olomouc). Cena Olomouckého kraje: Martin Vaniak (fotbal). Čestná cena: Petr Huťka (tenis, Přerov).

2012 (PROSTĚJOV)

Nejlepší senior: 1. Tomáš Berdych (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 2. Petra Kvitová (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 3. Michal Ordoš (fotbal, SK Sigma Olomouc), 
4. Romana Labounková (cyklistika BMX, Bikrosklub Jeseník) 19 bodů; 5. Hana Wiedermannová (kuželky, Kuželkářský klub Zábřeh), 6. Ivana Dvořáková (koloběh, 
KK Lipník nad Bečvou). Nejlepší seniorský tým: 1. SK Sigma Olomouc (fotbal), 2. VK AGEL Prostějov (volejbal), 3. BK Prostějov (basketbal). Nejlepší junior: 1. Marek 
Minář (orientační běh, TJ Magnus Orienteering Šumperk), 2. Sára Kaňkovská (cyklistika, MAPEI Cyklo Kaňkovský), 3. Matouš Hynek (cyklistika, SKC Prostějov). Nej-
lepší juniorský tým: 1. TK AGROFERT Prostějov (tenis), 2. SK Sigma Olomouc (fotbal), 3. DHK ZORA Olomouc (házená). Nejlepší trenér: 1. Miroslav Čada (volejbal, 
VK AGEL Prostějov), 2. Jaroslav Navrátil (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 3. Jiří Kaňkovský (cyklistika, MAPEI Cyklo Kaňkovský). Nejlepší handicapovaní sportovci: 
Veronika Grygarová (lyžování, SK Skivelo neslyšících Olomouc) a Tomáš Kajnar (cyklistika, TJ Biketeam Zlaté Hory). Cena Olomouckého kraje: Petr Uličný (fotbal). 
Čestná cena: Jaroslav Šlambor (parašutismus).

2013 (OLOMOUC)

Nejlepší senior: 1. Tomáš Berdych (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 2. Petra Kvitová (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 3. Tomáš Slovák (kanoistika, SK UP Olomouc), 
4. Petra Kamínková (atletika, AK Olomouc), 5. Barbora Raníková (házená, DHK ZORA Olomouc). Nejlepší seniorský tým: 1. VK AGEL Prostějov (volejbal), 2. SK UP 
Olomouc (kanoistika), 3. T. J. Cement Hranice (házená). Nejlepší junior: 1. Adam Röder (atletika, AK Olomouc), 2. Adam Neubert (kanoistika, SK UP Olomouc), 3. 
Adam Fellner (běh na lyžích, Fenix Ski Team Jeseník). Nejlepší juniorský tým: 1. DHK ZORA Olomouc (házená), 2. TK AGROFERT Prostějov (tenis), 3. Judo Klub 
Olomouc (judo). Nejlepší trenér: 1. Jaroslav Navrátil (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 2. Lubomír Krejčíř (házená, DHK ZORA Olomouc), 3. Robert Knebel (kanoistika, 
SK UP Olomouc). Nejlepší handicapovaní sportovci: Pavel Dudík (orientační běh, SK Prostějov) a Tereza Kmochová (lyžování, SK Skivelo neslyšících, Olomouc). 
Cena Olomouckého kraje: Pavel Vrba, fotbal. Čestná cena: Viktor Znojil, atletika, AK Olomouc.

2014 (PROSTĚJOV)

Nejlepší senior: 1. Petra Kvitová 118 bodů, 2. Tomáš Berdych (oba tenis, TK AGROFERT Prostějov) 51, 3. Richard Hála (kanoistika, SK UP Olomouc) 17, 4. Blanka 
Bořutová (gymnastika, TJ Spartak Přerov) 12, 5. – 6. Vendula Horčičková (orientační běh, SK UP Olomouc), David Klammert (judo, JUDO Klub Olomouc) 7. Nejlepší 
seniorský tým: 1. HC Olomouc (hokej) 14, 2. VK AGELl Prostějov (volejbal) 7, 3. Tomiremont Prostějov (rafting) 6. Nejlepší junior: 1. Filip Skládal (rychlostní kanoistika, 
KK Olomouc) a Jakub Zavřel (rychlostní kanoistika, SK Hranice) 9, 2. Marek Minář (orientační běh, Magnus Orienteering Šumperk) 5, 3. Václav Chaloupka (kano-
istika, SK UP Olomouc) 4, 4. Jakub Otruba (cyklistika, MAPEI Cyklo Kaňkovský) 3, 5. – 7. Tomáš Roba (nohejbal, Sokol I Prostějov), Magdaléna Juziková (veslování, 
VK Přerov), Mikuláš Nevrkla (bikros, BMX Team Šumperk) 2. Nejlepší juniorský tým: 1. MAPEI Cyklo Kaňkovský (cyklistika), 2. DHK Zora Olomouc (házená), 3. TK 
AGROFERT Prostějov (tenis). Nejlepší trenér: 1. Jaroslav Navrátil (tenis) 8, 2. – 3. Jiří Teplý (volejbal) a Richard Beneš (nohejbal) 6. Nejlepší handicapovaní sportovci: 
Eva Kacanu (atletika) a Tomáš Kajnar (cyklistika). Cena Olomouckého kraje: Tomáš Ujfaluši (fotbal) a Lucie Šafářová (tenis). Čestná cena: Jan Mrázek (atletika).

2015 (PROSTĚJOV)

Sportovec roku: 1. Lucie Šafářová 82 bodů, 2. Petra Kvitová 59, 3. Tomáš Berdych 27, (všichni tenis, TK AGROFERT Prostějov) 51. Nejlepší seniorský tým: 1. HC 
Olomouc (hokej) 14, 2. VK AGEL Prostějov (volejbal) 11, 3. ASO DUKLA Prostějov (parašutismus) 6. Nejlepší junior: 1. Tereza Janošíková (orientační běh SK UP Olo-
mouc) 8, 2. Adéla Přibylová (krasojízda TJ Stav. stroje Němčice n./H.) 6, 3. Adriana Klimková (triatlon SK UP Olomouc) 4. Nejlepší juniorský tým: 1. MAPEI MERIDA 
Kaňkovský (cyklistika) 13, 2. DHK ZORA Olomouc (házená) 11, 3. AK Olomouc (atletika) 6. Nejlepší trenér: 1. Miroslav Čada (volejbal VK AGEL Prostějov) 9, 2. Rudolf 
Rozsypal (kanoistika SK UP Olomouc) 6, 3. Lubomír Krejčíř (házená DHK ZORA Olomouc) 5. Nejlepší handicapovaný sportovec: 1. Tomáš Kajnar (cyklistika TJ Zlaté 
Hory) 22, 2. Petr Utíkal (tenis) 14, 3. Vladimír Marčan (sportovní střelba) 4. Nejlepší handicapovaná sportovkyně: 1. Adéla Sekyrová (atletika AK Olomouc) 33, 2. Eva 
Kacanu (atletika AK Olomouc) 8. Cena Olomouckého kraje: Václav a Marek Rozehnalovi, (sajdkárkros). Čestná cena: Květoslav Vykydal, TJ Šumperk, (atletika).

2016 (PROSTĚJOV)

Sportovec roku: 1. Petra Kvitová 90, 2. Lucie Šafářová, Barbora Strýcová 34 (všechny tenis), 3. Libor Jiroušek (parašutismus) 26, 4. Tomáš Berdych (tenis) 25, 5. 
Branislav Konrád (hokej) 19, 6. David Klammert (judo) 13. Nejlepší seniorský tým: 1. HC Olomouc (hokej) 16, 2. TOMIREMONT Prostějov (rafting) 10, 3. VK AGEL 
Prostějov (volejbal) 6. Nejlepší junior: 1. Eduard Bezděk (veslování) 16, 2. Dalibor Svrčina (tenis) 9, 3. Jakub Gavlas (hokej) 4. Nejlepší juniorský tým: 1. TJ Sokol Cen-
trum Haná (házená) 13, 2. DHK Zora Olomouc (házená) 8, 3. MAPEI MERIDA Kaňkovský (cyklistika) 7. Nejlepší trenér: 1. Zdeněk Venera (hokej) 17, 2. Jaroslav Navrátil 
(tenis) 9, 3. Jiří Teplý (volejbal) 5. Nejlepší handicapovaný sportovec: 1. Tomáš Kajnar (cyklistika TJ Zlaté Hory) 44, 2. Petr Utíkal (tenis) 3. Nejlepší handicapovaná 
sportovkyně: 1. Miroslava Obrová (atletika) 38, 2. Adéla Sekyrová (atletika) 9. Cena Olomouckého kraje: Miroslav Čada (volejbal, VK AGEL Prostějov). Čestná cena: 
Radim Kořínek (horská kola).

2017
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