
 

Vyhodnocení ankety O nejlepšího sportovce ČVUT pro rok 2017 

 

1. místo (70 bodů)  

Ing. Vít Přindiš – FBMI, 3. ročník doktorandského studia – vodní slalom, disciplína K1 – 2. místo na MS v Pau v individuálním závodě, 1. místo v celkovém hodnocení 

Světového poháru, 1. místo na MS v družstvech v Pau (Francie), 1. místo na ME v družstvech v Tacenu (Slovinsko), 5. místo v individuálním závodě na ME v Tacenu; ; 1. 

místo v Českém poháru, 1. místo na ČAH  

 

2. (52 bodů)  

Kristýna Zahradníčková – MÚVS, 3. ročník bakalářského studia – sportovní aerobic a fitness, tria - 2. místo na MS v nizozemském Leidenu, 1. místo na 

ME v Karlových Varech, 1. na MČR 

 

3. (37 bodů)  

Bc. Kristiina Mäki – FSv, 1. ročník magisterského studia – atletika, běh na 1500 a  5 000 m – 3. místo v běhu na 1500 m na Letní světové univerziádě v 

Taipei, 6. místo v běhu na 5000m na Letní světové univerziádě v Taipei, 1. na MČR  v běhu na 1500m, 1. na Mistrovství Finska v běhu na 5000m, 7. místo v 

běhu na 1500m na Mistrovství Evropy družstev, 8. místo v běhu na 1500m na Zlaté tretře  

 

4. (36 bodů)  

Ing. Jan Tesař – FBMI, 4. ročník doktorandského studia – atletika, běh na 400 m - 3. místo na Halovém mistrovství Evropy v Bělehradě ve štafetě  

4 x 400m, 3. místo na Letní světové univerziádě v Taipei ve štafetě 4 x 400m, semifinále v běhu na 400 m na LSU v Taipei,  8. místo na HME v Bělehradě 

v běhu na 400 m 

 

5. (34 bodů)  

Matěj Kozubek – FSv, 2. ročník bakalářského studia – dálkové plavání – 1. na MS ve štafetě v dlouhém kvadriatlonu, 1. na MS ve štafetě ve sprint. 

Kvadriatlonu, 18. místo v individuálním závodě na MS na Balatonu, 13. místo v dálkovém plavání na Letní světové univerziádě v Taipei, 1. na MČR, 1. v 

Českém poháru  

 

6. (29 bodů)  

Bc. Jaroslav Vedral – FSv, 1. ročník magisterského studia – curling - 3. místo na MS v curlingu smíšených družstev ve švýcarském Champéry, 1. v Poháru 

Českého svazu curlingu, 1. na AMČR, 2. na MČR   

 

7. (27 bodů)  

Bc. Jan Hájek – FEL, 1. ročník magisterského studia – veslování, kategorie lehké váhy do 70 kg – 3. místo na ME v Račicích v nepárové čtyřce bez 

kormidelníka, 9. místo na MS v Sarasotě v párové čtyřce bez kormidelníka, 3. místo na SP v Luzernu v párové čtyřce bez kormidelníka,   

člen vítězné primátorské univerzitní osmiveslice ČVUT  

 

 



8. (22 bodů)  

Vít Müller – FS, 2. ročník bakalářského studia – atletika, běh na 400 m přek. a 400 m  – 3. místo na Letní světové univerziádě v Taipei ve štafetě 4 x 400m, 

semifinále v běhu na 400 m přek. na LSU v Taipei, 8. místo v běhu na 400m přek. na ME do 23 let, 6. místo na 400m přek. a 3. místo na 4 x 400m na 

Mistrovství Evropy družstev, 1. na MČR v běhu na 400m přek. a ve štafetě na 4 x 400m    

 

9. (21 bodů)  

Bc. Jakub Vrzáň – FSv, 2. ročník magisterského studia – vodní slalom, kategorie deblkanoe, deblkanoe mix; rafting, čtyřka – 3. místo na ME v hlídkách 

deblkanoí, 2. místo na AMČR na deblkanoi, 2. místo na MČR v deblkanoi a v hlídkách deblkanoí, 3. místo ve Světovém poháru v Praze v deblkanoi mix, 1. 

místo v celkovém pořadí Světového poháru v raftu čtyřek, vítěz závodu Světového poháru v Číně v raftové čtyřce   

 

10. (14 bodů)  

Jan Trefný -  FJFI, 1. ročník bakalářského studia – silový trojboj, váha do 110 kg - 1. místo na mistrovství světa v Trutnově v mrtvém tahu v kategorii 

dorostenců, utvořil světový rekord výkonem 291 kg v této kategorii    

 

11. – 12. (8 bodů)  

Anna Dědová – FS, 1. ročník bakalářského studia – sportovní střelba, pistole - 2. místo na juniorském ME v Baku ve sportovní pistoli, 3. místo na 

juniorském halovém ME v Mariboru v týmech ve vzduchové pistoli, 1. na MČR v ženských týmech ve sportovní pistoli, vítězka Českého poháru v ženách 

ve sportovní pistoli, 1. na MČR juniorek ve sportovní pistoli, Akademická mistryně ČR ve sportovní a vzduchové pistoli 

 

11. – 12. (8 bodů) Bc. Pavel Černý – FEL, 4. ročník magisterského studia - výběh skokanského můstku - mistr světa ve výběhu na skokanský můstek ve 

štafetě  4 x 100m, vítěz 4  jednotlivých závodů (závodů se zúčastňují závodníci 4 států) 

 

13. (2 body) 

Michaela Sentenská – FSv, 1. ročník bakalářského studia - sportovní cheerleading (“roztlekávačky”) -  1. místo na ME v Praze ve sportovním 

cheerleadingu, 1. místo na MČR   

 

14. – 15. ( 0 bodů) Dominika Adamcová – FBMI, 3. ročník bakalářského studia – kanoepolo – 8. místo na ME ve francouzském Saint- Omer (kapitánka), 3. 

místo v  evropském poháru v kayakcrossu v Tróji, 3. na AMČR  v extrémním závodě tříčlenných štafet, jako trenérka dovedla tým reprezentace do 14 let  

v  Belfastu k 6. místu v kanoepolo  

 

14. – 15. (0 bodů) Bc. Kristýna Doskočilová - MÚVS, 1. ročník magisterského studia - sportovní cheerleading (“roztlekávačky”), kategorie Senior Coed 

Elite - 10. místo na ME v Praze, 2. na MČR, druhá místa na mezinárodních závodech (Cup) 
 

 

                         V Praze dne 14. 12. 2017       doc. PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. 

            ÚTVS ČVUT v Praze  


