
O nejlepšího sportovce ČVUT za rok 2018 

Pořadí Jméno Fak. Sport MS ME AMS JME ČAH Body 7-členné poroty 

1. Vít Přindiš FBMI vodní slalom 3., 7. 1., 2.     1.               69 

2. Martina Satková MÚVS divoká voda 5x1.   6x1.                54 

3. Matouš Kasal FBMI softball     1.                  37 

4. Anežka Paloudová FSv divoká voda 3x1.   3x1.               36 

5. Richard Hynek FIT Spartan race 2.,7. 4.,4.,8.                 34 

6. Petr Jonáš FD letecká rallye 1.,2.                 30,5 

7. Kristiina Mäki FSv atletika      2.                 30 

8. Marek Velát FS letecká rallye 1.,3.                 21,5 

9.-10. Jakub Dobrý FIT jachting 4., 2.                  15 

9.-10. Jakub Zavřel FEL r. kanoistika   8.      3.               15 

11. Jan Tesař FBMI atletika     7.                  11 

12. Karel Dušek FBMI terénní triatlon (10.)      1.                8 

13. Carmen Mikušová FSv plavání  8.,27.                  6 

14.-15. Josef Kolář FS vzpírání   2.,4.,7.     1.               4 

14.-15. Jan Hájek FEL veslování       4.                 4 

16. Petr Velíšek FBMI terénní triatlon    2.,4.,5.                3 

17.-18. Jan Řehoř FBMI florbal       1.                2,5 

17.-18. Vojtěch Bagin FEL florbal       1.                2,5 

19. Kristýna Doskočilová MUVS s. cheerleading   7.                    1 

20.-25. Eliška Drbalová FSv florbal       2.                  0 

20.-25. Lukáš Gdula FEL atletika 48.   21.                   0 

20.-25. Kateřina Dušková FSv rafting, v.slalom    2.,2.,3.    3.                0 

20.-25. Tomáš Klinský FD alpské lyžování      40.    1.                0 

20.-25. Viktor Šinágl FS atletika     4x1.                0 

20.-25. Michaela Kučerová R ČVUT atletika                     0 
          

 

 

O nejlepšího sportovce ČVUT – upřesnění (protože porovnání jednotlivých sportů mezi sebou je značně obtížné, přidávám u méně viditelných sportů i počet 

startujících států) 

Vysvětlivky: MS – Mistrovství světa; ME – Mistrovství Evropy; AMS – Akademické mistrovství světa; JMS – Juniorské mistrovství světa; JME – Juniorské 

mistrovství Evropy; ČAH – České akademické hry (Akademické mistrovství ČR); MČR – Mistrovství České republiky; JMČR – Juniorské mistrovství České 

republiky; SP – Světový pohár; EP – Evropský pohár; ČP - Český pohár. 

 



Ing. Vít Přindiš – FBMI, 4. ročník doktorandského studia – vodní slalom, disciplína K1 – 3. místo na MS v týmové soutěži v Rio de Janeiru,; 7. místo na MS v Rio de 

Janeiru v individuálním závodě; 2. místo v individuálním závodě na ME v Praze; 1. místo na ME v týmové soutěži v Praze;  3. místo v celkovém hodnocení Světového 

poháru; 1. místo v Českém poháru, 1. místo na ČAH.  

 

Bc. Martina Satková – MÚVS, 1. ročník bakalářského studia – sjezd na divoké vodě a vodní slalom, disciplíny K1, C1 – 5násobná mistryně světa na divoké vodě ve 

švýcarském Muotathalu (v klasickém sjezdu na K1 a C1, týmová soutěž na K1 a C1, ve sprintu týmová soutěž na K1); tamtéž 2. místo ve sprintu na K1;  

3. místo ve sprintu na C1, závodilo zde 19 států ze 4 kontinentů; 6násobná mistryně Evropy do 23 let na divoké vodě v Makedonii; 2. místo na MS do 23 let 

ve vodním slalomu v Itálii v týmové soutěži C1; 2 x mistryně ČR; vítězka závodu světového poháru ve Slovinsku; vítězka ankety nejlepší závodník roku 

2018 sekce sjezd na divoké vodě. 

 

Bc. Matouš Kasal – FBMI, 1. ročník magisterského studia – softball – 1. na Mistrovství Evropy v Havlíčkově Brodě, autor vítězného finálového homerunu, 

účastnilo se 12 týmů; 4. místo na Interkontinentálním poháru v Praze (6 nejlepších družstev svých kontinentů). 

Anežka Paloudová - FSv, 1. ročník bakalářského studia - divoká voda, rychlostní kanoistika - divoká voda: 3násobná mistryně světa na divoké vodě ve 

švýcarském Muotathalu (týmová soutěž v klasickém závodu na K1 a C1, týmová soutěž ve sprintu na K1); tamtéž 4. místo na C1 sprint; 5. místo na K1 

sprint; 7. místo na K1 klasický závod, závodilo zde 19 států ze 4 kontinentů; 3násobná mistryně Evropy do 23 let na divoké vodě v Makedonii (2x týmová 

soutěž, C1 ženy); 2 x 2.místo ve Světovém poháru (K1 ženy, C1 ženy); 1.místo na MČR na C1 ženy; 2. místo na MČR na K1 ženy; 2x vítězka Českého 

poháru (K1 a C1); rychlostní kanoistika: 2. místo na MČR na K1 ženy na 1000m. 

Richard Hynek - FIT, první ročník bakalářského studia - extrémní překážkový běžec, OCR = Obstacle Course Racing (závody typu Spartan Race, Predator 

Race, Gladiator Race,..) - 2. místo na Mistrovství světa v individuálním závodě ve Spartan Trifecta ve Spartě v Řecku, 51. zúčastněných států (součet tří 

závodů v jednom víkendu); 4. místo ve smíšených štafetách na Mistrovství Evropy v OCR v Dánsku,  4. místo v mužských štafetách na Mistrovství Evropy 

ve Spartan Race ve Francii; 7. místo v mužských štafetách na Mistrovství světa v OCR v Londýně;  8. místo v individuálním závodě na Mistrovství Evropy 

ve Spartan Race ve Francii (250 závodníků, 1. místo v kategorii do 20 let);  13. místo na Mistrovství světa v individuálním závodě v OCR v Londýně (ve 

věkové kategorii do 24 let 3. místo);  16. místo na Mistrovství světa v individuálním závodě ve Spartan race v Lake Tahoe (USA), (ve věkové kategorii do 

24 let 2. místo); 33. místo na Mistrovství Evropy v individálním závodě v OCR v Dánsku; Mistr České republiky v OCR v Harrachově; 2. a 3. místo na 

závodech ve Spojených arabských emirátech ve Spartan race: vítěz České OCR ligy; 3 x 1. místo v dílčích závodech Spartan race na Slovensku (závod měl 

až 1 998 startujících); 7 x 1. místo v dílčích závodech Predator race na území ČR (až 720 startujících).  

Ing. Petr Jonáš - FD, 1. ročník doktorandského studia - letecká rallye, ultralehké létání – 1. na Mistrovství světa v  Letecké rallye v Dubnici nad Váhom 

(pilot i navigátor v kokpitu), zúčastnilo se 49 posádek z 15 států; 2. místo na Mistrovství světa v ultralehkém létání; 1. místo na Mistrovství České republiky 

v ultralehkém létání.  

Bc. Kristiina Mäki – FSv, 2. ročník magisterského studia – atletika, běh na 1500 a  5 000 m – 2. místo na Mistrovství Evropy v krosu ve smíšené štafetě 4 x 

1500 m v Šamoríně; 7. místo v rozběhu na ME v Berlíně v běhu na 1500 m; mistryně ČR a Finska v běhu na 5 000 m; 2. na mistrovství Finska a 3. na 

mistrovství ČR v běhu na 1 500 m; 6. místo v běhu na 1 500 m na Memoriálu Wieslava Maniaka ve Štětíně (čas 2 : 02,21).  



Marek Velát – FS, 3. ročník bakalářského studia - letecká rallye, ultralehké létání – 1. na Mistrovství světa v  Letecké rallye v Dubnici nad Váhom (pilot i 

navigátor v kokpitu), zúčastnilo se 49 posádek z 15 států; 3. místo na Mistrovství světa v ultralehkém létání; 2. místo na Mistrovství České republiky v 

ultralehkém létání.  

Jakub Dobrý – FIT, 1. ročník bakalářského studia – jachting - 4. místo v celkovém pořadí na mistrovství světa v jachtingu v kategorii RS Feva na Floridě, 

zúčastnilo se jej 11 států; v tomto závodě se stal vicemistrem světa (2. místo) v kategorii smíšených posádek; 1. místo na mezinárodním mistrovství České 

republiky. 

Jakub Zavřel – FEL, 4. ročník bakalářského studia - rychlostní kanoistika, kajak – 8. místo na MS v Portugalsku na K4 na trati 500 m; 3. místo na ME do 23 

let v italském Aurenzu na K1 na trati 500 m; 5. místo na K4 na trati 500m na SP v Szegedi:  1. místo na MČR na K4 na trati 500m.      

Ing. Jan Tesař – FBMI, 5. ročník doktorandského studia – atletika, běh na 400 m - 7. místo na Mistrovství Evropy v Berlíně ve štafetě 4 x 400m (16 

štafetových týmů); 2. místo na Mistrovství ČR v hale v běhu na 400 m; 3. místo na Mistrovství ČR v běhu na 400 m překážek. 

 

Bc. Karel Dušek – FBMI, 1. ročník magisterského studia – terénní triatlon – 1. místo na Mistrovství světa terénního triatlonu Xterra na Hawaii ve věkové 

kategorii 20 - 24let, 10. místo celkově (celkový počet startujících 663 osob); 1. místa v závodech Světového poháru terénního triatlonu Xterra v kategorii 20 

– 24 let ve Švýcarsku, Polsku a ČR; mistr ČR v silničním triatlonu v kategorii do 23 let. 

 

Carmen Mikušová – FSv, 2. ročník bakalářského studia – dálkové plavání, plavání – 27. místo na Mistrovství Evropy v dálkovém plavání na 10 km 

v Glasgowě; 8. místo na Mistrovství Evropy v dálkovém plavání v Glasgowě ve štafetě 4 x 1 250 m; 13. místo v závodě Evropského poháru na 10 km 

v Návii; vítězka Slovenského poháru; 1. místo na Mistrovství Slovenska na 5 km v bazénu.   

 

Bc. Josef Kolář – FS, 2. ročník bakalářského studia – vzpírání - na Akademickém MS v Białe Podlasce ve vzpírání ve váze do 85 kg získal 2. místo 

v nadhozu (168 kg), 4. místo ve dvojboji (294 kg) a 7. místo v trhu (126 kg); Akademický mistr ČR ve váze do 94 kg ve dvojboji; 1. místo na MČR do 23 let 

ve váze do 94 kg (272 kg ve dvojboji).   

 

Bc. Jan Hájek – FEL, 2. ročník magisterského studia – veslování, kategorie lehké váhy do 70 kg – 4. místo na Akademickém mistrovství světa v Šanghaji 

ve dvojskifu lehkých vah; mistr ČR ve skifu a dvojskifu lehkých vah; člen vítězné primátorské univerzitní osmiveslice ČVUT.  

  

Petr Velíšek – FBMI, 1. ročník bakalářského studia – terénní duatlon a triatlon - 5. místo na MS v terénním triatlonu v Dánsku v kategorii do 19 let, 

účastnilo se 10 států; 2. a 4. místo na ME v terénním duatlonu na Ibize v kategorie do 19 let; 3. místo v celkovém hodnocení evropského poháru v terénním 

triatlonu v kategorii do 19 let, zúčastňuje se 16 států.  

 

Bc. Jan Řehoř – FBMI, 2. ročník magisterského studia – florbal – 1. místo na Akademickém  mistrovství světa v Lodži (7 zúčastněných družstev); 1. na 

Mistrovství ČR za Mladou Boleslav. 



 

Bc. Vojtěch Bagin – FEL, 3. ročník magisterského studia – florbal - 1. místo na Akademickém  mistrovství světa v Lodži (7 zúčastněných družstev); loni 

hrál ve Švédsku, letos za FC Bohemians Praha. 

 

Bc. Kristýna Doskočilová - MÚVS, 2. ročník magisterského studia - sportovní cheerleading (“roztlekávačky”), kategorie Senior Coed Elite - 7. místo na MS 

v Orlandu na Floridě, 20 zúčastněných států; 2. místo na Open Air Safari Cup 2018 v ČR.  

Eliška Drbalová – FSv, 2. ročník bakalářského studia – florbal - 2. místo na Akademickém  mistrovství světa v Lodži (6 zúčastněných družstev), brankářka. 

Bc. Lukáš Gdula – FEL, 3.ročník magisterského studia – atletika, chůze – 21. místo na Mistrovství Evropy v Berlíně v chůzi na 50 km; 48. místo na 

Mistrovství světa družstev v chůzi v čínském Taicangu; 1.místo na Mistrovství ČR v Poděbradech na trati 20 km. 

Kateřina Dušková – FSv, 2 ročník bakalářského studia - vodní slalom, rafting na divoké vodě – umístění ve vodním slalomu: 2. místo na MS do 23 let 

v týmové soutěži K1 v italské Ivrei; 3. místo na ME do 23 let v Bratislavě v týmové soutěži K1; 3. místo na AMČR; umístění v raftingu: celkové druhé místo 

na Mistrovství světa v raftingu do 23 let čtyřčlenných týmů v Argentině, z toho v jednotlivých kategoriích vyhlašované 1. místo ve slalomu, 2.místo ve 

sjezdu, 3. místo v H2H a 3. místo ve sprintu.  

Tomáš Klinský – FD, 2.ročník bakalářského studia – alpské lyžování – 40. místo na Juniorském mistrovství světa v super G v Davosu; 1.místo na 

Mistrovství ČR v super G; 1.místo na Akademickém mistrovství ČR v super G; 1.místo na Juniorském mistrovství ČR v super G; 3.místo na MČR ve sjezdu.   

Viktor Šinágl – FS, 2. ročník bakalářského studia – atletika, běh – akademické soutěže: 1. místo na AMČR v silničním běhu; 1. místo na ČAH v Brně v běhu 

na 1 500 m; 1. místo na AMČR v přespolním běhu; mistrovství ČR: 1. místa na MČR do 22 let v běhu na 1 500 a 5 000 m; 3. místo na MČR v silničním běhu 

(Běchovice). 

Mgr. Michaela Kučerová - Zaměstnanec Rektorátu ČVUT – atletika, skok daleký - 2. místo na Mistrovství České republiky ve skoku dalekém výkonem 609 

cm. 

                         

  V Praze dne 17. 12. 2018       doc. PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. 

            ÚTVS ČVUT v Praze  

 


