
Soutěž „O nejlepšího sportovce ČVUT za rok 2014“ 

Letos vyhlásil Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze pod patronací pana rektora 

soutěž „O nejlepšího sportovce ČVUT“ již posedmé. Přihlásilo se do ní celkem 13 úspěšných 

sportovců. Prvních 5 pak bylo pozváno ke slavnostnímu vyhlášení na Vánoční koncert ČVUT 

do Kostela sv. Šimona a Judy. V následující tabulce je představeno všech 13 nejlepších, pod 

ní se nachází i jejich stručná charakteristika. 

 

Konečné výsledky soutěže „O nejlepšího sportovce ČVUT za rok 2014“ 

 Jméno Fak. Sport MS ME AMS 
JMS 

JME 
Body 

1. Vít Přindiš FBMI vodní slalom 2. 2., 4.   70 

2. Jan Hájek FEL veslování  7. 4. 1. 59 

3. Kristýna Koubová MUVS sportovní aerobik 1. 1.   57 

4. Michaela Dostálová FSv bojové sporty  1.   46 

5. Martin Egermaier FSv rychl. kanoistika 16. 8. 3., 5.  38 

6. Jan Luňáček FSv rychl. kanoistika  8. 3., 5.  30 

7. Petr Šlajs FSv triatlon    2., 12.  28 

8. Jakub Paroulek FEL veslování  10. 5.   23 

9. Barbora Valíková MUVS vodní slalom    2., 8., 13. 13 

10. Ekaterina Dedova FBMI silový trojboj    1. 9 

11. Jan Kraus FS dr. cyklistika    5., 6. 8 

12. Denisa Podzimková FBMI softbal          2. 4 

13. Tomáš Nushart MUVS florbal      

 

Ing. Vít Přindiš – FBMI , 1. ročník doktorandského studia - vodní slalom (kajak) – 2. na 

mistrovství světa v závodě kajakářských hlídek; 2. místo na ME v individuálním závodě, 4. 

místo na ME v závodě kajakářských hlídek; 2. v celkovém hodnocení Světového poháru na 

K1; mistr ČR v hlídkách i v individuálním závodě na K1 

Jan Hájek – FEL, 2. ročník bakalářského studia – veslování – 1. na MS do 23 let na dvojce 

bez kormidelníka závodníků lehkých vah; 4. místo na Akademickém MS na nepárové čtyřce 

bez kormidelníka lehkých vah; 7. místo na ME na nepárové čtyřce bez kormidelníka lehkých 

vah; 2 x mistr ČR (dlouhá trať, sprint); člen vítězné primátorské univerzitní osmiveslice 

ČVUT   

Kristýna Koubová – MUVS, 2. ročník bakalářského studia – sportovní aerobik (aerobic 

fitness, skladba 6 – 8 závodnic) – 1. na MS ve fitness, 1. na ME ve fitness, 1. na MČR ve 

fitness   

Ing. Michaela Dostálová – FSv, 4. ročník doktorandského studia – bojové sporty (brazilské 

jiu-jutsu, judo, sambo, fighting) - 1. místo na ME v brazilském jiu-jitsu No-Gi, 3 x 1. místo 

(Mnichov, Martin), 2 x 2. místo (Řím, Dubai) a 3 x 3. místo (Mnichov, Kodaň) na světových 

turnajích; mistryně ČR ve fightingu v kategori Open   

Bc. Martin Egermaier – FSv, 2. ročník navazujícího magisterského studia – rychlostní 

kanoistika (deblkanoe, singlkanoe) – 3. místo na AMS v deblkanoi na 200 m, 5. místo na 

AMS v deblkanoi na 500 m; 8. místo na ME v deblkanoi na 200 m; 16. místo na MS 

v singlkanoi na 200 m   

Jan Luňáček – FSv, 4. ročník bakalářského studia – rychlostní kanoistika (deblkanoe) –  

3. místo na AMS v deblkanoi na 200 m, 5. místo na AMS v deblkanoi na 500 m; 8. místo na 

ME v deblkanoi na 200 m  

Petr Šlajs – FSv, 4. ročník bakalářského studia – triatlon – 2. místo na Akademickém 

mistrovství světa v týmové soutěži, 12. místo v individuální soutěži tamtéž 

 



Bc. Jakub Paroulek – FEL, 1. ročník navazujícího magisterského studia – veslování –  

5. místo na Akademickém mistrovství světa v „párové čtyřce bez“; 10. místo na mistrovství 

Evropy na osmiveslici; vítěz Pražských primátorek na osmiveslici; člen vítězné primátorské 

univerzitní osmiveslice ČVUT; 1. místo na MČR na osmiveslici   

Barbora Valíková – MUVS, 1. ročník bakalářského studia – vodní slalom, kajak – 2. místo na 

MS do 23 let ve hlídkách 3 x K1, 13. místo v individuální soutěži v K1 tamtéž; 8. místo 

v individuálním závodě na K1 na ME do 23 let    

Ekaterina Dedova – FBMI, 1. ročník bakalářského studia – silový trojboj (powerlifting) –  

1. místo na mistrovství Evropy do 19. let v trojboji, mistryně Evropy ve všech 3 disciplínách 

(benčpres, dřep, mrtvý tah), držitelka světových rekordů ve všech 3 disciplínách v kategorii 

do 19. let; 1. na MČR v benčpresu v kategorii do 19 let  

Jan Kraus – FS, 3. ročník bakalářského studia – dráhová cyklistika – 5. místo na mistrovství 

Evropy do 23 let v Madisonu (závod dvojic) a 6. místo v bodovacím závodě jednotlivců 

tamtéž;  2. místo na závodě UIV Talents Cup Fiorenzuola; vítěz 2. a 3. etapy na UIV Talents 

Cup Ghent 

Denisa Podzimková – FBMI, 3. ročník bakalářského studia – softbal - 2. místo na mistrovství 

Evropy do 22 let; 2. místo v Poháru mistrů evropských zemí; se svým týmem vítězka českého 

poháru a 2. v české extralize žen  

Tomáš Nushart – MUVS, 1. ročník bakalářského studia – florbal - 3. na MČR mužů; 2. na 

MČR juniorů; na Czech open (největší turnaj na světě) skončil se svým týmem na 3. - 4. místě 

v kategorii Elite. 

 

 

 

                         V Praze dne 5. 12. 2014       

       PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. 

       UTVS ČVUT v Praze  

 

 

     


