
Sportovní reprezentace ČVUT na SELLGAMES 2012 

Letošní SELLGAMES (mezinárodní sportovní studentské hry) se uskutečnily ve 

dnech 18. - 20.5. ve finském Espoo. I tentokrát vyslalo ČVUT na tyto hry své reprezentanty. 

Českou výpravu tvořilo 65 posluchačů ze všech fakult naší školy a 3 členové vedení - 2 

zaměstnanci ÚTVS Dr. Zdeněk Valjent (hlavní vedoucí a trenér individuálních sportů), Dr. 

Antonín Ludvík (trenér týmových sportů) a doktorand Ing. Michal Skalický (trenér 

fotbalových družstev). Vystoupení našich studentů lze hodnotit stejně  jako v loňském roce za 

úspěšné. V celém Pobaltí má sport (na vysokých školách zejména) vysoké postavení 

v žebříčku společenských hodnot, z čehož pramení vynikající podmínky pro sportování. 

Tomu odpovídá výkonnostní úroveň sportovních soutěží na SELLGAMES. V individuálních 

disciplínách se objevují i reprezentanti jednotlivých zemí, kteří např. v lehké atletice za 

nepřívětivých podmínek (silný studený vítr) atakovali svými výkony splnění limitu pro 

olympijské hry v Londýně. Hráči našich družstev museli podstoupit těžká utkání se sehranými 

týmy z nejvyšších soutěží. I v této silné konkurenci - her se zúčastnilo asi 1200 studentů z 59 

vysokých škol, ze zemí severní, střední a východní Evropy (zastoupeno bylo 9 států) - 

zanechali naši reprezentanti výraznou stopu ve výsledkových listinách jednotlivých soutěží. 

     Zlatou medaili vybojovaly naše fotbalistky doplněné třemi chlapci ve fotbalové  

soutěži „Mixed“. Sehráli 4 zápasy s těmito výsledky: University of Helsinki 5:2 a 2:2, Aalto 

University 4:2 a 4:3. Vítězné družstvo tvořily hráčky – Lucie Bužková (FEL), Tereza 

Čuchaničová (FSv), Michaela Dostálová (FSv), Aneta Dvořáková (FA), Ludmila Fenková  

(MUVS), Michaela Kopáčová (FSv), Karolína Kopecká (FJFI), Marie Sůrová (FSv) a hráči 

Rostislav Kruba (FEL), Michal Skalický (FSv) a Stanislav Trnka (FEL).    

    Stříbrné umístění zdobí družstvo hráčů a hráček frisbee. Na cestě za ním pokořili týmy 

Tampere university of technology 13:1, University of Eastern Finland 13:7, University of 

Tampere 12:9 a dvakrát podlehli vítězi Riga Technical University 9:13 a 3:13. V tomto sportu 

nás reprezentovali posluchači – Ludvík Blažek (FSv), Jaroslav Havelík (FEL), Peter Hroššo  

(FEL), Lucie Jarolímová (FSv), Mojmír Kittler (FEL), Ivana Řezníková (FSv), Ondřej Srb  

(FSv), Anna Šubrtová (FSv) a Milan Vodehnal (FEL). Druhou stříbrnou medaili vybojoval 

v konkurenci 12 závodníků Ondrej Ille (FEL) v šermu kordem.    

    Bronz získal v běhu na 5 km časem 14:49,27 min. Ondřej Fejfar (FEL). Startovní pole 

čítalo 16 závodníků. Další bronzové umístění připojil Tomáš Křikal (FSv) v běhu na 400m 

výborným časem 48,86 sekundy. 

    Čtvrté místo obsadily štafety  - atletická v běhu na 100 až 400 m – ve složení – Tomáš 

Křikal (FSv), František Schoval (FSv), Václav Mráz (FSv) a Petr Zimola (FJFI), a plavecká 

na 4 x 100 m v.z. v sestavě – Petr Pícha (FSv), Adam Kratochvíl (FS), Jan Sommer (FA) a  

Dan Perlík (FS). Stejná štafeta obsadila i 5. místo v závodě 4 x 100m pol.. I v kolektivních 

sportech jsme dosáhli na dvě čtvrtá místa. Fotbalisté ve skupině porazili Aalto University 9:0, 

Šiauliai University 5:1, remizovali s Estonia U.L.S. 1:1 a s Riga Stradina University 3:3, ve 

čtvrtfinále přemohli College S.B.G. 4:1, v semifinále podlehli CTUP 0:1 a v boji o třetí místo 

University of Tartu 2:4. Volejbalisté skončili ve skupině druzí, dále postoupili přes Estonian 

U.L.S. 2:0, v semifinále utrpěli porážku s Tallin U.T. 0:2 a v utkání o třetí místo s College 

S.B.G. 0:2 .    

    I ostatní naši zástupci bojovali. Výsledkem jejich snahy byla v individuálních sportech 

ještě dvě 5. místa – v běhu na 1500 m Petr Zimola (FJFI), v judu v kategorii do 57 kg 

Michaela Dostálová (FSv). Ostatní již tak úspěšní nebyli. V kolektivních sportech se 

neprobojovali do závěrečných kol florbalisté, kteří se umístili v pětičlenné skupině na třetím 

místě a nepostoupili  do semifinále. 

    Všichni účastníci zaslouží poděkování za předvedení hodnotných sportovních výkonů 

a za příkladnou reprezentaci ČVUT na mezinárodním poli. 

                                                                                      Dr. Antonín Ludvík 


