


anketa Nejlepší sportovec Olomouckého kraje pevně 
patří k filozofii našeho kraje, letos budeme vyhlašo-
vat sportovce, týmy, talenty, ale i zasloužilé osobnosti  
už popatnácté. Na pódiích našeho kraje si za tu dobu 
přišli pro ocenění nejen nejúspěšnější sportovci  
sezony, týmy a talentované děti, ale i ti, kteří v minulých 
letech proslavili náš region a jsou vzorem nejen svou 
sportovní dovedností a mistrovstvím, ale i příkladem 
mladé generaci. Čestné ceny a Ceny Olomouckého 
kraje získaly osobnosti, které se zapsaly do historie čes-
koslovenského a českého sportu, jsme na ně právem 
hrdí a je dobře, že vystupují z mnohdy nezaslouženého 
stínu. Navíc nikdy nezapomněly na své kořeny, na místo, 
odkud se vydaly za sportovní slávou. Přitom právě pře-
kotná globalizace mnohdy maže za jmény vynikajících 
sportovců místa, odkud pocházejí, kde udělali první 
kroky za pozdějšími úspěchy. Nesmíme zapomínat ani 
na sportovní oddíly a hlavně trenéry, kteří naučili dnešní 
vynikající reprezentanty milovat sport. Stejně bychom  
si měli připomínat obětavce, kteří stojí v pomyslném 
zákulisí a snaží se vytvářet podmínky pro sportování,  
u těch nejtalentovanějších i pro další výkonnostní růst. 

Dobře si uvědomujeme, že naší povinností je podílet 
se na vytváření dobrých podmínek pro sportování dětí 
a mladých lidí, navíc musíme také neustále působit  
na veřejné mínění a přesvědčovat všechny kolem,  
že sport i ve složitém přetechnizovaném světě  
k našim životům patří. Máme ale stále silnějšího nepříte-
le – svět svazujících facebooků, twitterů stále více odvá-
dí mladé lidi od přirozené touhy po pohybu a soutěžení.  
Ke správnému životnímu stylu je dnes třeba sportovní 
výchova od nejútlejšího věku.

Rád bych také připomenul, že na začátku května bude-
me opět udělovat Ceny Olomouckého kraje za přínos  
v oblasti kultury. Popatnácté zatleskáme nejlepším 
sportovcům, talentům a osobnostem, podesáté oce-
níme ty, kteří proslavili kulturu našeho olomouckého  
regionu. Jsou to opravdu záslužné tradice a ocenění  
si zaslouží všichni, kteří stáli u kořenů těchto anket. Rád 
bych poděkoval marketingové agentuře TK PLUS, která 
je u těchto prospěšných projektů s námi od začátku.

Prodejní místa, aktuální nabídku zapojených atraktivit nebo podrobně zpracované výlety s využitím karty naleznete na 

www.olomoucregioncard.cz

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky 

Olomouc region Card je turistická karta, která vás opravňuje navštívit zdarma 
více než 80 nejzajímavějších míst – hrady, zámky, muzea, zoo aj. – v Olomouci, 
na Střední Moravě a v Jeseníkách. Dále vám umožňuje čerpat atraktivní slevy 
na více jak 100 místech, a to: na vstupy do vybraných památek a turistických cílů, 

do aquaparků a jiných sportovních či relaxačních zařízení, v restauracích a ubytovacích 
zařízeních. Ke každé zakoupené kartě dostanete ZDARMA stostránkovou barevnou 

brožuru – praktického průvodce. Získáte informace o atraktivních místech, 
kde můžete uplatnit Olomouc region Card, včetně kontaktů a otevírací doby.

Olomouc region Card zakoupíte 
u více než 60 prodejců. K dostání
 je téměř ve všech informačních

centrech Olomouckého kraje, ve vybraných
turistických cílech a ubytovacích zařízeních.
Seznam prodejců na www olomoucregioncard.cz, 
zde také možnost on-line objednávky karet. 
Na výběr jsou dvě varianty délky platnosti 
karty. Chcete-li strávit v  Olomouckém kraji
víkend, vyberte si Olomouc region Card 
48 hod. Chystáte-li se na delší pobyt, dopo-
ručujeme Olomouc region Card 5 dní. 

S  kartou poznáte všechny krásy
Olomouckého kraje. Zdarma 
navštívíte hrady, zámky, muzea 

a jiné památky. Nebudete muset shánět 
lístky na městskou dopravu v  Olomouci 
(platí pro linky 1–111), ušetříte v  aquapar-
cích i jiných sportovních a relaxačních zaří-
zeních, utratíte méně v restauracích, vydáte 
méně za ubytování. 

Kde kartu koupit a jakou si vybrat?        Kde kartu nejlépe uplatnit?

ZOO OlomoucAquapark OlomoucHrad Bouzov

Arcibiskupský palác, Olomouc Muzeum kočárů, Čechy p. Kosířem

Expozice “Čarodějnické 
procesy”, Jeseník

FREE- 20 % FREEFREE

Návštěvnická karta – vstupy zdarma

Cena
dospělý dítě

48 hod.     240 Kč       120 Kč
5denní     480 Kč      240 Kč

*Olomouc region Card KIDS platí pro děti od 0 do dovršení 15 let

ZDE V PRODEJI

SALES POINT 
OOOOOOOODDDEDEDEJIPROROROROROROROROROPRO

prodejci jsou označeni
místa jsou označena

Zlatorudné mlýny, Zlaté HoryBobová dráha, Petříkov

FREE FREE

FREE FREE

Vážení sportovní přátelé,
Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé,
Vážení sportovní přátelé,

Mgr. Radovan Rašťák
náměstek hejtmana Olomouckého kraje



anketa Sportovec Olomouckého kraje je v České  
republice jediná s tak velkou tradicí, mnohé kraje zača-
ly následně vyhlašovat nejlepší sportovce a osobnosti, 
že jsme ale byli první, to nám už nikdo nikdy nevezme. 
Vždy jsme si velice vážili spolupráce s Olomouckým 
krajem, agentura TK PLUS je od počátku generálním 
partnerem této ankety a jsme rádi, že se z vyhodnoco-
vání nejlepších sportovců, trenérů a týmů stala velice 
prospěšná tradice.

V čase, kdy zmizely hranice a stále znatelněji kolem 
sebe vnímáme postupující globalizaci a rozšiřující  
se evropanství, o to více se musíme vnímat naše koře-
ny, tradice regionu, jeho rozvoj a prestiž. Evropanství na 
jedné straně až moc otevírá svou náruč, a je zákonité, 
že mnohdy hektický a po prospěchu toužící svět sebou 
přináší problémy a starosti. Každodenně nám média na-
bízejí smutné a znepokojující pohledy, Evropa je bolavá 
a stále křehčí, a to více si musíme vážit sousedského 
přátelství a radovat se z úspěchů lidí z regionu. 

Už popatnácté vyhlásíme nejen nejlepší sportovce na-
šeho Olomouckého kraje, ale opět oceníme osobnosti, 
které se v minulých letech zapsaly do historie českoslo-
venského, českého sportu a následně pak byly dokona-
lým příkladem mladé sportovní generaci. Každoročně 
také připomínáme úspěchy handicapovaných sportov-
ců, vážíme si toho, že jim sport v jejich složité životní 
situaci pomáhá, je pro ně novou inspirací. 

Jsme rádi, že TK PLUS stojí za sportovními projekty, 
které svým významem daleko překračují hranice měs-
ta, Olomouckého kraje a České republiky. Tenisový 
turnaj UniCredit Czech Open, Zlatá tretra Ostrava,  
hegemonie VK AGEL na české volejbalové scéně a úsi-
lí o úspěch v Champions League, World Junior Tennis 
Final, mistrovství světa družstev do 14 let, kralování v te-
nisové extralize a mnohé další projekty jsou dokonalou 
vizitkou TK PLUS a těší nás, že na většině spolupracu-
jeme s městem Prostějov a Olomouckým krajem. Připo-
meňme si také výsledky ankety Sportovec ČR. Fedcu-
pový tým obhájil titul nejlepšího sportovního kolektivu 
ČR, vyhrál potřetí za uplynulých pět let. V posledních 
sedmi letech vyhrála česká týmová reprezentace anketu 
Sportovec ČR šestkrát a pokaždé byly největšími osob-
nostmi těchto týmů tenistky a tenisté našeho prostějov-
ského klubu. A v jednotlivcích? Lucie Šafářová pátá, 
Petra Kvitová šestá, Tomáš Berdych byl za desítkou,  
na13. místě, to je vynikající úspěch. 

A pokud jsem připomínal, že současná doba je časem 
usilování o charakter národů a jejich síly, pak výchova 
je jedním z nejdůležitějších předpokladů tohoto úsilí. 
Sebevědomá a cílevědomá mládež je zárukou, že si bu-
deme i nadále vědomi svých tradic a proto je oceňování 
nejlepších juniorů a týmů od začátku pevnou součástí 
naší ankety.

Děkuji obchodním partnerům, bez nich by patnáctý 
ročník ankety Sportovec Olomouckého kraje neměl 
svou prestiž a lesk, rád oceňuji velkorysou vstřícnost 
Olomouckého kraje, jeho hejtmana Jiřího Rozbořila  
a vedení kraje, k těmto záslužným projektům. Blahopřeji 
všem oceněným, vítězným šampionům přeji další spor-
tovní štěstí a poraženým hodně síly k dalšímu tréninku. 
Třeba se budou příště radovat právě oni.

Vážení sportovní přátelé,
Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé,
Vážení sportovní přátelé,

Mgr. Petr Chytil
jednatel TK PLUS



nejlepší sportovec

celkové pořadí 
sportovců
dle jednotlivých kategorií

Tomáš Berdych
TK AGROFERT Prostějov - tenis  

nejlepší sportovec
Lucie Šafářová

TK AGROFERT Prostějov - tenis1.

nejlepší sportovec
Petra Kvitová
TK AGROFERT Prostějov - tenis2.

3.



nejlepší junior

nejlepší trenér
nejlepší juniorské družstvo

Tereza Janošíková

MAPEI MERIdA Kaňkovský

Miroslav Čada

SK UP Olomouc - orientační běh

Cyklistika

VK AGEL Prostějov - volejbal

nejlepší družstvo
HC Olomouc
lední hokej



nejlepší handicapovaná sportovkyně

Čestná cena

Cena Olomouckého kraje

Adéla Sekyrová

Květoslav Vykydal

Vašek a Marek Rozehnalovi

AK Olomouc - atletika

TJ Šumperk - atletika

Sidecarcross Team Rozehnal - motorismus

nejlepší handicapovaný sportovec
Tomáš Kajnar
TJ Zlaté hory - cyklistika



aktivity stále nutnější a prospěšnější. Vnímáme to nejen 

jako velkou čest, ale i povinnost zviditelnit region, ve kterém  

žijeme.“ Od počátku stála za nově vzniklou anketou a jejím  

zajištěním ve spolupráci s Olomouckým krajem marketin-

gová společnost TK PLUS. „Jsme přesvědčeni, že vzniká 

velice prospěšná tradice, která bude mít určitě i v dalších 

letech úspěšná pokračování. Chceme touto anketou pře-

devším apelovat na pocity regionální hrdosti a prestiže, 

vyzdvihnout ty, kteří na sportovním poli proslavili Olomouc-

ký kraj. Navíc firma TK PLUS žije v tomto regionu a našimi  

akcemi se snažíme tento pracovitý a úspěšný kraj zviditelňo-

vat,“ konstatoval před prvním ročníkem v Olomouci jednatel  

TK PLUS Miroslav Černošek. 

Jak šly anketní roky? Jiří Novák byl hlavní postavou prvních 

třech ročníků, v roce 2002 se prostějovský tenista dostal 

mezi čtyři nejlepší na Australian Open, rok předtím vyhrál 

turnaje v Gstaadu a Mnichově a 21. října 2002 byl pátý na 

světě! V letech 2001 – 2003 byl tedy Jiří Novák jasným anket-

ním favoritem a v průběhu dalších ročnících to bylo naprosto 

stejné – když vítězili Tomáš Berdych či Petra Kvitová, bylo 

jejich anketní vítězství naprosto přesvědčivé! V roce 2004  

se cyklistka Jana Horáková stala mistryní světa ve fourcrossu 

a v Jeseníku si šla pro vítěznou cenu. Pak následovala v Pře-

rově, Prostějově a Olomouci znovu anketní tenisová série, 

hlavní trofeje získal Tomáš Berdych. Co říkal po telemostu 

z turnaje v Dubaji v roce 2005, když vyhrál poprvé? „Vážím si 

této Ceny i proto, že ji třikrát v předešlých letech vyhrál Jirka 

Novák a každý tenista by určitě chtěl dosáhnout jeho úspě-

chů. Beru to nejen jako své ocenění, ale i uznání těch, kteří 

mi k mým výkonům zajišťují dokonalé podmínky. Měl jsem  

a mám v tomhle štěstí a rozhodující pro mě bylo, že jsem pře-

šel v jedenácti letech do Prostějova.“ Rok 2008 a ocenění 

veslařky Pavlíny Žižkové z Veslařského klubu Olomouc. Sta-

la se tehdy trojnásobnou mistryní ČR, vyhrála Český pohár  

a v druhé polovině února 2008 získala na světovém šampio-

nátu v jízdě na veslařském trenažéru v americkém Bostonu 

stříbrnou medaili. Sezony 2009 a 2010 opět patřily Berdy-

chovi, v té druhé se Tomáš navíc dostal do finále Grand Sla-

mu, ve Wimbledonu prohrál s Nadalem. 

Anketa, jejíž model převzaly i další kraje, měla za sebou 

deset ročníků. „Zapadá do naší filozofie. Chceme v ní po-

kračovat, pravidelně poděkovat úspěšným sportovcům  

za reprezentaci našeho regionu,“ prohlásil náměstek hejt-

mana Radovan Rašťák, podle něhož byly výsledky hlasování 

i vítaným povzbuzením oceněných sportovců v mládežnic-

kých kategoriích. „Nadějní junioři a juniorky mají možnost 

potkat se při vyhlášení se svými vzory,“ dodával.

Anketní čas Petry Kvitové přišel v roce 2011, kdy vynikají-

cí projekt Olomouckého kraje a TK PLUS vstoupil do dru-

hého desetiletí… Jedenáctým hostitelem ankety Sportovec  

Anketa Sportovec Olomouckého kraje  

se vyhlašuje už popatnácté, zatím ji jedno-

značně kraluje prostějovský tenis a vynika-

jící výsledky především tenistek naznačují, 

že i letos – v jubilejním ročníku – se nic 

měnit nebude. Anketní statistiky jedno-

značně potvrzují, že trojice Tomáš Berdych, 

Jiří Novák a Petra Kvitová triumfovala ve 

dvanácti ze čtrnácti ročníků! Pro statis-

tickou přesnost dodejme, že v roce 2004 

byla nejlepší bikrosařka Jana Horáková  

a v roce 2008 anketě kralovala veslařka  

Pavlína Žižková. První tři ročníky patřily  

Jiřímu Novákovi, v roce 2004 si šla pro 

prestižní cenu v Jeseníku bikrosařka Jana 

Horáková, v roce 2005 přišly tři anketní  

ročníky Tomáše Berdycha. V roce 2008 

ukázaly výsledky hlasování na olomouc-

kou veslařku Pavlínu Žižkovou, Berdych 

v tom roce skončil druhý, ale hned další rok  

už anketu opět vyhrál. I v roce 2010 byl 

prostějovský tenista vítězem ankety. Ani 

v roce 2011 prostějovské tenisové anketní 

kralování nekončilo, Petra Kvitová vyhrála 

Wimbledon a na anketním trůně vystřída-

la svého klubového kolegu. Sezony 2012 

a 2013 měly opět pečeť úspěchů Tomáše 

Berdycha. V roce 2014 vyhrála Petra Kvito-

vá podruhé Wimbledon a už před slavnost-

ním večerem v prostějovském Městském 

divadle řekl hejtman Jiří Rozbořil: „Přiznám 

se, neumím si představit, že by vyhrál ně-

kdo jiný, než Petra Kvitová, už proto, že je 

i Nejlepším sportovcem České republiky.  

A nejlepší je naprosto zaslouženě! V po-

slední době jsme se při podobných příleži-

tostech několikrát setkali a jsem takový její 

dvorní předavač cen. A bylo by hezké, kdyby 

to ještě pár let vydrželo,“ dodával hejtman 

Olomouckého kraje. To si přejeme všichni…

V roce 2001 byl Olomoucký kraj zcela jed-

noznačně prvním, který se rozhodl oceňovat 

nejen nejlepší sportovce, juniory, týmy, ale  

i osobnosti, které v minulých letech proslavily 

jako reprezentanti Československa náš kraj. 

„S novým územním uspořádáním jsou tyto  

Tenis kraluje 
jubilující anketě

držitelé Ceny Olomouckého kraje

*2001 Aleš Valenta (akrobatické lyžování), *2002 Karel 

Brückner (fotbal), *2003 Jiří Dopita (hokej), *2004 Ol-

dřich Machač (hokej), *2005 Michal Klasa (cyklistika), 

*2006 Robert Změlík (desetiboj), *2007 Ivo Viktor (fot-

bal), *2008 Rostislav Václavíček (fotbal), *2009  Jaroslav 

Navrátil (tenis), *2010 Pavel Hapal (fotbal), *2011 Martin 

Vaniak (fotbal), *2012 Petr Uličný (fotbal), *2013 Pavel 

Vrba (fotbal), *2014 Tomáš Ujfaluši (fotbal) a Lucie Šafá-

řová (tenis).

Miroslav Černošek, Petra Kvitová Jiří Rozbořil, Sportovec Olomouckého kraje 2014



Olomouckého kraje 2011 se stal přerovský 

hotel Jana, vítězkou Petra Kvitová, šampionka 

Wimbledonu, Turnaje mistryň, členka vítěz-

ného fedcupového týmu a hráčka TK AGRO-

FERT Prostějov, navíc vyhrála s velkým násko-

kem téměř čtyřiceti bodů. Poprvé v historii 

ankety Olomouckého kraje si přišla na jeviště 

pro hlavní cenu i vítězka ankety Nejlepší spor-

tovec České republiky! Prostějovský tenisový 

klub se navíc zapsal do historie tím, že získal 

všechny týmové tituly mistrů ČR od minitenisu 

po extraligu dospělých. To se ještě žádnému 

klubu u nás nepodařilo 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 ocenění byli opravdu dokonalými 

vzory pro mládež, prostě nikdo jiný si pro cenu 

Nejlepšího sportovce Olomouckého kraje ne-

mohl přijít! „Ocenění si moc vážím, v Olomouc-

kém kraji je hodně výborných sportovců, kteří 

by tady mohli stát místo mě. Chtěla bych moc 

poděkovat rodičům a taky panu Černoškovi, 

jeho agentuře, samozřejmě trenérům a všem, 

kteří mi pomáhají,“ prohlásila v roce 2011 

Petra Kvitová. Pak už anketní kralování patřilo  

Tomáši Berdychovi. Navíc v letech 2012  

a 2013 Česká republika slavně vyhrála Davi-

sův pohár a Tomáš byl velkou hvězdou vítězné-

ho týmu. Češky i v roce 2012 vyhrály Fed Cup, 

v něm byly největšími oporami Petra Kvitová 

a Lucie Šafářová. „Díky oceněným sportov-

cům a jejich úspěchům ve světě, je Prostějov 

i Olomoucký kraj středobodem vesmíru, což 

je obrovská vizitka pro nás všechny, jichž se 

to týká. Zúčastnil jsem se tohoto slavnostního 

večera poprvé a nesmírně rád a jen dodám, 

že jakékoliv zviditelnění našeho kraje je vítáno 

a je pro nás pro všechny hodně dobré,“ říkal 

v roce 2012 hejtman Olomouckého kraje Jiří 

Rozbořil.

V roce 2013 byla vyhlášena anketa Sportovec 

Olomouckého kraje už potřinácté a od začát-

ku 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 Olomouckého 

kraje, České unie sportu, starostů a primáto-

rů okresních měst, komise pro sport, zástup-

ců 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 pod-

poruje sport a to nejen finančně,“ konstatoval 

hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a šéf 

TK PLUS Miroslav Černošek dodával: „Chtěl 

bych vyslovit poděkování vedení Olomoucké-

ho kraje, za vstřícnost a podporu při organi-

zaci tohoto projektu. Byl to právě Olomoucký 

kraj, který stál u zrodu ankety a dokonce byl 

první v České republice, který začal oceňo-

vat sportovce a osobnosti, které proslavily 

náš region. A mohu slíbit, že pokud Tomáš 

Berdych dostane vítězný počet hlasů, bude  

Miroslav Černošek a Jiří Novák Tomáš Berdych Petra Kvitová

na slavnostním večeru osobně přítomen.“ A taky se tak 

stalo! Český daviscupový 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 Rozbo-

bořil a Miroslav Černošek. „Žádné vítězství neomrzí, je 

to ocenění výsledků a toho, co člověk dělá,“ konstatoval 

Tomáš Berdych. A hejtman Jiří Rozbořil? „Je to už mož-

ná monotónní, ale tenis v Prostějově je špičkou v České 

republice, na světě a ocenění Tomáše Berdycha to jen 

potvrzuje.“ Na druhém místě skončila Berdychova spo-

luhráčka z prostějovského klubu Petra Kvitová, ta ovládla 

turnaje WTA v Dubaji i Tokiu, byla jasnou jedničkou čes-

kého fedcupového týmu. V Prostějově zůstala i trofej pro 

nejlepší tým, získaly ji volejbalistky VK AGEL, které jas-

ně kralují české volejbalové scéně, navíc postoupily do  

další fáze prestižní Champions League. „Doma jsme 

opět vyhráli všechny trofeje a postoupili do čtvrtfinále po-

háru 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 vyhrála suverénně Petra 

Kvitová. „Pokud sledujeme Davis Cup, Fed Cup nebo 

velké turnaje, tak se v podstatě nic jiného skoro nena-

bízí,“ konstatoval hejtman Jiří Rozbořil. Co říkal Miroslav 

Černošek? „Jsem rád, že vyhodnocení nejlepšího české-

ho 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 Čer-

nošek. Petra Kvitová v sezoně 2014 ovládla dva turnaje 

kategorie WTA, zahrála si jako čtvrtá hráčka světa Tur-

naj mistryň v Singapuru, ale především výraznou měrou 

pomohla k českému triumfu ve Fed Cupu a podruhé  

v kariéře ovládla nejslavnější 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 trojnásobný mistr ČR, na stříbrném an-

ketním stupni Tomáš Berdych, sedmý hráč ATP, popáté 

za sebou hrál Turnaj mistrů, nenahraditelná opora čes-

ké daviscupové reprezentace a semifinalista Australian 

Open. 

Tradicí nejstarší krajské sportovní ankety na území Čes-

ké republiky je již od úvodního ročníku Cena Olomouc-

kého kraje. Za rok 2014 byly předány dvě, jako první 

si pro ní přišel fotbalový reprezentant Tomáš Ujfaluši a 

po něm osmadvacetiletá Lucie Šafářová, tehdy čerstvá  

držitelé Čestné ceny Olomouckého 
kraje

*2001 Stanislav Dyk, (motorismus), *2002 Ka-

rel Brückner, (fotbal),*2003 Vladimír Vačkář, 

(dráhová cyklistika), *2004 Ladislav Drda, (ho-

rolezectví), *2005 neudělena, *2006 Otokar 

Hořínek, (sportovní střelba), *2007 neuděle-

na,*2008 Zdeněk Vičík, (bývalý úspěšný veslař a 

trenér olomouckého veslařského klubu), *2009 

Libor Dvořáček, (šumperský trenér, ženský bas-

ketbal), *2010, Alexander Bögi (box, TJ Dukla 

Olomouc), *2011 Petr Huťka, (tenis, Přerov), 

*2012 Jaroslav Šlambor, (parašutismus), *2013 

Viktor Znojil, (atletika, AK Olomouc), *2014 Jan 

Mrázek, (atletika).
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zaviněné kombinovaným zranění ramena a mezižeberních 
svalů… „Jsem v pořádku a na dvouhry si věřím.“ Šafářová 
v duelu s Dechyovou dřela, vedla až do stavu 7:5 a 3:1. Ško-
da! „Škoda, moc jsem chtěla. Co chybělo? S Dechovou ve 
druhém setu trochu štěstí.“ Vaidišová výhrou nad Dechyo-
vou posunula český tým na dosah postupu. Dvanáctá hráč-
ka světa potvrdila i ve svém druhém vystoupení své kvali-
ty a roli favoritky. „Jsem ráda, že jsem byla schopná přispět 
dvěma body, a věřím, že budeme hrát za rok Světovou sku-
pinu. Jako jednička jsem měla trošku větší zodpovědnost, 
ale teď už to není na mně,“ řekla Vaidišová plná optimis-
mu po utkání. Podobně jako před rokem s Itálií jsme ved-
li 2:1. Vaidišová věřila, že by třetí bod mohla přidat Šafá-
řová. Ta ale nestačila fyzicky a s Golovinovou získala jen 
tři hry. „Od začátku měla nade mnou převahu a já jsem po-
řád dotahovala. Dá se říci, že nebylo z čeho brát,“ uvedla 
Šafářová. Rozhodnout musela čtyřhra, Benešová s Peschke-
ovou však nestačily na Brémondovou a Golovinovou, kte-
rá nahradila původně nominovanou Emilii Loitovou. „Go-
lovinová byla nejlepší, vůbec nekazila,“ tvrdila Peschkeo-
vá. „Vyhrála důležitou dvouhru a hodně si věřila. Neuděla-
la moc chyb,“ dodala Benešová o Golovinové. Po utkání se 
spekulovalo o tom, zda měla do čtyřhry nastoupit Vaidišo-
vá. „Soustředila jsem se na dvouhry, máme připraveny dob-
ré deblistky,“ řekla v průběhu víkendu Vaidišová. „Vsadil 
jsem na sehranost Květy s Ivetou a na to, že mají odehráno 
hodně těžkých zápasů. Moje úvahy byly takové, že postavím 
osvědčenou dvojici, která umí hrát debla, a že hráčky jsou 
čerstvé,“ řekl Petera. Nicole Vaidišová byla hodně zklama-
ná. „Dost jí to sebralo. Je to pro ni těžké, když vyhraje a pak 
to nedokážeme dotáhnout,“ chápal Petera rozpoložení mla-
dé tenistky. Hráčky opouštěly areál smutné, ale Petera zů-
stával s výhledem do budoucna optimistický. „Průměr na-
šich ve dvouhře byl osmnáct let. Žádný tým ve Světové sku-
pině nehraje s takto mladými hráčkami. V tom je naše velká 
naděje,“ konstatoval Petera. 
A co říkal ve Francii Ivo Kaderka? „Nevyužili jsme obrov-
skou šanci, byli jsme opravdu jen malý krůček od vítězství 
a postupu do Světové skupiny, kam náš mladý tým určitě 
patří. Chybělo málo. Suverénní týmový výkon předvedla 
Nicole Vaidišová, která herně zraje a je jen otázkou času, 
kdy vstoupí do světové desítky. Škoda, že se k ní nikdo bo-
dově nepřidal. Klíčem k postupu do Světové skupiny byl 

sobotní zápas Lucky Šafářové s Dechyovou. Měla to nád-
herně rozehrané, chyběly jí dva míče k zisku druhého 
důležitého bodu, právě tam se vše zlomilo. Náš tým má 
perspektivu, jen musíme být trpěliví.“

arel Koželuh (1895 – 1950) byl jako sedmý český 
rodák uveden do tenisové Síně slávy. Vynikající ho-

kejista, fotbalista, ale především profesionální tenisový 
mistr světa byl oceněn především zásluhou wimbledonské-
ho vítěze Jana Kodeše a Koželuhovy neteře Hany Koželu-
hové-Sládkové. Očekávanému dopisu, který oznamoval, že 
Karel Koželuh bude do vybrané společnosti slavnostně uve-
den 15. července 2006, předcházelo jejich společné čtyřle-
té snažení. Všestranný sportovec se dočkal šestapadesát let 
po své smrti zaslouženého uznání. Z fotbalu a hokeje měl 
dokonalou fyzickou kondici, své soupeře ničil údery ze zá-
kladní čáry. V Evropě se nenašel profesionál, který by byl 
schopen ho porazit. V roce 1925 se stal poprvé mistrem 
světa a turnaj, později nazvaný Bristol Cup, vyhrál ještě 

šestkrát. Nemohl se účastnit amatérských turnajů, včet-
ně Grand Slamů, ale za svou tenisovou kariéru vyhrál tři-
krát profesionální mistrovství USA (1929, 1932 a 1937) i 
obdobný turnaj ve Francii (1930). V roce 1931 došlo k due-
lům s Billem Tildenem, nezapomenutelná série jejich vzá-
jemných utkání odstartovala před 15 tisíci diváků v newy-
orské Madison Square Garden hladkou výhrou Američana. 
Koželuh pak z 33 soubojů vyšel vítězně pouze v šesti pří-
padech. Po aktivní kariéře pracoval jako trenér, připravoval 

Miroslav Černošek s Jiřím Novákem
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šampionka Australian Open v deblu. Olomo-

ucký hejtman navíc poblahopřál Lucce Šafá-

řové k narozeninám, současně Petru Salavovi 

ke čtyřicátinám Amfory a primátor statutárního 

města Prostějov Miroslav Pišťák se svým přiro-

zeným šarmem dodal – „Lucko, rostete do krá-

sy.“ A než odešel hejtman Jiří Rozbořil z jeviš-

tě, 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 třiačtyřice-

ti případech šlo o zástupce mládežnických  

kategorií. „To je z pohledu budoucnosti skvělá 

zpráva,“ poznamenal Radovan Rašťák, náměs-

tek hejtmana Krajského úřadu Olomouckého 

kraje.

Prostějovský tenis a agentura TK PLUS  

je společným jmenovatelem úspěchů v anketě 

Sportovec Olomouckého kraje. „Určitě je po-

těšující, že agentura TK PLUS je spojena s tak 

vynikajícími sportovci a navíc je to i potvrzení, 

že vytváříme nejlepší podmínky pro výchovu 

mladých tenisových nadějí. Po Jirkovi Nová-

kovi kraloval Tomáš Berdych, pak přišel čas 

Petry Kvitové a opět se vrátil na trůn Tomáš 

a Petra. Tenis jako sportovní odvětví je v na-

šem regionu opravdu dominantní,“ říkala Pet-

ra Černošková, ředitelka tenisových projektů  

TK PLUS. „Anketa Sportovec Olomouckého 

kraje je prestižní, dělá radost celému spor-

tovnímu hnutí v našem kraji a je záslužné, jak  

každý rok přicházejí na scénu další a dal-

ší osobnosti, které proslavily tento region,“  

dodával jednatel TK PLUS Petr Chytil.

A co říkal šéf prostějovského tenisu Miroslav 

Černošek? „Anketní výsledky jsou odrazem 

naší celoroční práce a píle, kterou vkládáme 

do našich sportovců. Pro město Prostějov  

a Olomoucký kraj je to obrovský přínos a jsem 

rád, že se můžeme podílet na tolik prospěšné 

prezentaci našeho regionu.“

Podívejme se na anketní začátky a symbolicky vkročíme 

k tomu letošnímu, jubilejnímu, patnáctému. První vyhlá-

šení nejlepších sportovců Olomouckého kraje 2001 

se konalo místním Moravském divadle. „Hodně nám 

na premiérovém vyhlášení ankety záleželo a jsme rádi,  

že jsme se stali generálním partnerem této ankety. Navá-

zali jsme na velice prospěšnou 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 dob-

rá vyhlídka,“ dodal tehdejší hejtman Olomouckého kraje 

Ing. Jan Březina. 

Juniorskou kategorii v roce 2001 vyhrála Lucie Šafářová, 

dvojnásobná juniorská mistryně světa v družstvech, bylo 

jí necelých patnáct… Na jevišti tehdy řekla, že by jednou 

ráda vyhrála některý z grandslamových turnajů. „Ješ-

tě si ani nedovedu představit, jak je to těžké, ale budu 

se snažit.“ Plné Moravské divadlo se tehdy zasmálo,  

zatleskalo ještě dětské upřímnosti, ale Lucka Šafářová už 

tehdy patřila mezi velké talenty! A vyřčený sen před pat-

nácti lety? Loni se jí to skoro podařilo! Ve finále Roland 

Garros prohrála až po velkém boji se světovou jedničkou 

Serenou Williamsovou, po vítězství na Australian Open  

se i v Paříži radovala s Američankou Mattekovou-Sandso-

vou z druhého grandslamového titulu ve čtyřhře. Sezona 

2015 byla zatím nejlepší v její kariéře!

Lucka se loni poprvé vrátila z grandslamové Paříže  

do Prostějova jako hráčka první světové desítky, žeb-

říček WTA po Roland Garros vyhlásil světu, že ji patří  

7. místo. „Dlouhodobý sen v podobě postupu do světové 

desítky se mi opravdu splnil. Ale dokud člověk není první, 

má o čem snít,“ přidávala Lucie Šafářová. Jak se cítila při 

prostějovském přivítání? „Byla to nádhera a jsem ráda, 

že jsem se mohla se všemi, co mi fandí, podělit o svou 

radost. Snaha celého týmu nebyla marná. V posledních 

třech letech cítím, že se můj tenis zlepšuje a tomu odpo-

vídají i úspěchy. Myslím, že už loňská sezona byla úžas-

ná, semifinále Wimbledonu a vítězství ve Fed Cupu. Teď  

Paříž. Je to vážně jako z pohádky.“

I pro Černoška to byla velká vnitřní satisfakce, stále věřil, 

že Lucka vkročí za Petrou do Top Ten a to se jí nakonec 

podařilo. „Lucka o desítce opravdu dlouho snila, roky če-

kala na velké vítězství. Pak přišel Fed Cup, uvolnila se, má 

nového trenéra, pohodu. Být mezi nejlepšími na světě,  

k tomu je třeba složit mozaiku do posledního detailu.  

A to se jí nyní daří,“ říkal Miroslav Černošek. „S Petrou 

si jsou hodně podobné a přitom je každá jiná. Lucka  

je pohodová holka z Moravy, která se propracovává  

k úspěchu, Petra byla supernova, která překvapila svět. 

O Lucce se ví, že je velkou bojovnicí. Já mám hlavně  

radost, že obě jsou kamarádky, skvěle spolu vycházejí, 

a přitom se inspirují.“ A co přidávala Petra Černošková? 

„Není na světě klub, který by měl takové vynikající hráč-

ky. Obě jsou ve světové desítce, a když k nim přidáme 

ještě Karolínu Plíškovou ze spřátelené Sparty, tak se tře-

mi hráčkami v Top Ten se nemůže pochlubit nikdo jiný.  

A navíc jsou to kamarádky, což je ve světě tenisu, kte-

rý moc přátelský není, něco neopakovatelného. Važme  

si toho, světová tenisová historie to nepamatuje.“

Za dveřmi je patnáctý ročník ankety Sportovec Olomouc-

kého kraje a prostějovský tenis určitě bude pokračovat 

ve vítězné anketní cestě…

Přivítání Lucie Šafářové v Prostějově

Přivítání Lucie Šafářové v Prostějově

Lucie Šafářová



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: Zde-
něk Psotka (fotbal). Nejlepší handicapovaný 
sportovec: Michal Nevrkla (lyžování), Tereza 
Wagnerová (atletika). Čestná cena: Stanislav 
Dyk (motorismus). Cena fair play: Erik Janiš (mo-
torismus). Cena Olomouckého kraje: Aleš Va-
lenta (Akrobatické lyžování).

Sportovec Olomouckého kraje 
2002 (Prostějov)

Nejlepší senior: 1. Jiří Novák (tenis), 2. Petra 
Kamínková (atletika), 3. Gabriela Kubešová (fitt-
ness). Nejlepší seniorský tým: raftaři Wilia-
m&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 Ma-
chala (kopaná). Cena fair play: FC Kostelec na 
Hané (fotbal). Cena Olomouckého kraje: Ka-
rel Brückner (fotbal).

Sportovec Olomouckého kraje 
2003 (Šumperk)

Nejlepší senior: 1. Jiří Novák (tenis), 2. Roman 
Kleibl (kickbox), 3. Lucie Fabíková (házená). 
Nejlepší seniorský tým: házenkářky DHK Olo-
mouc. Nejlepší junior: Hana Hlavová (orientační 
běh). Nejlepší juniorský tým: TK Agrofert Pro-
stějov (tenis). Nejlepší trenér: Lubomír Krejčíř 
(házená). Nejlepší handicapovaný sporto-
vec: Tereza Wagnerová (atletika), Marcel Pipek 
(handbike). Čestná cena: Vladimír Vačkář (drá-
hová cyklistika). Cena fair play: Radek Štěpá-
nek (tenis). Cena Olomouckého dne: Václav 
a Marek Rozehnalovi (sajdkárkros), jednotlivec: 
Václav Rozehnal. Cena Olomouckého kraje: 
Jiří Dopita – hokej. Finanční ocenění a podpo-
ra činnosti: Klub speciálních olympiád Pomněn-
ka ze Šumperka. Cena Rádia Hity: Jiří Novák.

Sportovec Olomouckého kraje 
2004 (Jeseník)

Nejlepší senior: 1. Jana Horáková (cyklistika), 
2. Jiří Novák (tenis), 3. Robert Knebel (kanoisti-
ka). Nejlepší seniorský tým: parašutisté Dukly 
Prostějov. Nejlepší junior: Gabriela Vařeková 
(veslování). Nejlepší juniorský tým: lyžaři SKI 
klubu Šumperk. Nejlepší trenér: Lubomír Krej-
číř (házená). Nejlepší handicapovaní sportov-
ci: Marcel Pipek (cyklistika) a Eva Kacanu (atleti-
ka). Čestná cena: Ladislav Drda (horolezectví). 

Cena pro zasloužilého tělovýchovného 
pracovníka: Stanislav Malcher (starosta Sokol 
Jeseník). Cena Olomouckého kraje: Oldřich 
Machač (lední hokej).

Sportovec Olomouckého kraje 
2005 (Přerov)

Nejlepší senior: 1. Tomáš Berdych (tenis),  
2. Lenka Bořutová (fitness), 3. Petr Czudek (bas-
ketbal). Nejlepší seniorský tým: raftaři Willia-
m&Delvin TJ OP Prostějov. Nejlepší junior: Ga-
briela Vařeková (veslování). Nejlepší juniorský 
tým: házenkářky DHK Olomouc. Nejlepší tre-
nér: Petr Uličný (fotbal). Nejlepší handicapo-
vaní sportovci: Marcel Pipek (cyklistika) a Eva 
Kacanu (atletika). Cena Olomouckého kraje: 
Michal Klasa (cyklistika).

Sportovec Olomouckého kraje 
2006 (Prostějov)

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

Sportovec Olomouckého kraje 
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. Nejlep-
ší trenér: 1. Jaroslav Navrátil (tenis). Nejlepší 
handicapovaní sportovci: František Kocourek 
(cyklistika) a Tereza Wagnerová (atletika). Objev 
roku: Tomáš Pivoda (karting-motokáry). Cena 
Olomouckého kraje: Ivo Viktor (kopaná).

Sportovec Olomouckého kraje 
2008 (Prostějov)

Nejlepší senior: 1. Pavlína Žižková (Veslařský 
klub Olomouc), 2. Tomáš Berdych (TK AGRO-
FERT Prostějov), 3. Ladislav Hanák (Přerov, au-
tokros). Nejlepší seniorské družstvo: DHK 
Zora Olomouc (házená, ženy). Nejlepší trenér: 
Renáta Vrbová (TJ Sokol Velký Týnec, moderní a 
estetická skupinová gymnastika). Nejlepší juni-
or: Michal Kučera (kanoistika, Litovel). Nejlepší 
juniorské družstvo: TK AGROFERT Prostějov 
(tenis). Objev roku: Roman Kaniščev (triatlon, 

Loštice). Nejlepší handicapovaní spor-
tovci: Eva Kacanu a Rostislav Pohlmann 
(Atletický klub Olomouc). Cena Olo-
mouckého kraje: Rostislav Václavíček 
(fotbal). Čestná cena: Zdeněk Vičík (bý-
valý úspěšný veslař a trenér olomouckého 
veslařského klubu).

Sportovec Olomouckého 
kraje 2009 (Šumperk)

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

Sportovec Olomouckého 
kraje 2010 (Olomouc)

Nejlepší sportovec: 1. Tomáš Berdych 
(tenis), 2. Jana Horáková (cyklistika BMX), 
3. Tomáš Slovák (kanoistika), 4. Michal 
Hubník (fotbal), 5. Ivana Dvořáková (ko-
loběh). Nejlepší tým: 1. VK Modřanská 
Prostějov (volejbal), 2. SK Sigma Olomouc 
(fotbal), 3. FENIX Ski Team Jeseník (lyžo-
vání). Nejlepší junior: 1. Hana Wiederma-
nová (kuželky, KK Zábřeh), 2. Denis Gro-
hman (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 Olo-
mouc), 2. Robert Knebel (kanoistika, SK 
UP Olomouc), 3. Michal Marošek (florbal, 
FbC Asper Šumperk). Nejlepší handica-
povaní sportovci: Anna Hladká (plavání, 
SK UP Olomouc) a Vladimír Marčan (spor-
tovní střelba, SK TPS Olomouc). Čtenář-
ská anketa Deníku: Tereza Kubáčková, 
házenkářka DHK Zora Olomouc. Cena 
Olomouckého kraje: Pavel Hapal (fot-
bal). Čestná cena: Alexander Bögi (box, 
TJ Dukla Olomouc). 

Sportovec Olomouckého 
kraje 2011 (Přerov)

Nejlepší sportovec: 1. Petra Kvitová (te-
nis, Prostějov), 2. Tomáš Berdych (tenis, 
Prostějov), 3. Jana Horáková (cyklistika 
BMX, Prostějov), 4. Tomáš Slovák (kano-

istika, Olomouc), 5. Pavlína Žižková (ves-
lování, Olomouc). Nejlepší 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 Pro-
stějov (tenis), 3. Fenix Ski Team Jeseník 
(běh na lyžích). Nejlepší trenér: 1. Miro-
slav 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).

Sportovec Olomouckého 
kraje 2012 (Prostějov)

Nejlepší sportovec: 1. Tomáš Berdych 
(tenis, TK AGROFERT Prostějov), 2. Petra 
Kvitová (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 
3. Michal Ordoš (fotbal, SK Sigma Olo-
mouc), 4. Romana Labounková (cyklistika 
BMX, Bikrosklub Jeseník) 19 bodů; 5. 
Hana Wiedermannová (kuželky, Kuželkář-
ský klub Zábřeh), 6. Ivana Dvořáková (ko-
loběh, KK Lipník nad Bečvou). Nejlepší 
tým: 1. SK Sigma Olomouc (fotbal), 2. VK 
AGEL Prostějov (volejbal), 3. BK Prostějov 
(basketbal). Nejlepší junior: 1. Marek 
Minář (orientační běh, TJ Magnus Orientee-
ring Šumperk), 2. Sára Kaňkovská (cyklis-
tika, 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 (háze-
ná). 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).

Sportovec Olomouckého 
kraje 2013 (Olomouc)

Nejlepší sportovec: 1. Tomáš Berdych 
(tenis, TK AGROFERT Prostějov), 2. Petra 
Kvitová (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 
3. Tomáš Slovák (kanoistika, SK UP Olo-
mouc), 4. Petra Kamínková (atletika, AK 
Olomouc), 5. Barbora Raníková (házená, 
DHK ZORA Olomouc). Nejlepší tým: 1. 
VK AGEL Prostějov (volejbal), 2. SK UP 
Olomouc (kanoistika), 3. T. J. Cement Hra-
nice (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 neslyší-
cích, Olomouc). Cena Olomouckého 
kraje: Pavel Vrba, fotbal. Čestná cena: 
Viktor Znojil, atletika, AK Olomouc.

Sportovec Olomouckého 
kraje 2014 (Prostějov)

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

Vítězové ankety Sportovec 
Olomouckého kraje
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