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Martina Vavříková
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

V následující zprávě bych ráda informovala o reprezentaci naší školy na
Českých akademických hrách v akademickém roce 2010/2011 a zhodnotila tím
sportovní dění a motivaci našich studentů ke sportovní reprezentaci.

České akademické hry jsou pravidelnou multisportovní studentskou soutěží.
Jsou nejvyšší sportovní soutěží univerzit a vysokých škol, kde se setkávají nej-
lepší studenti z České republiky.

České akademické hry jsou pořádány od roku 2002, kdy navázaly na tradici
československých univerziád, které skončily v roce 1993. Důvodem vzkříšení
této tradice byla snaha dát impulz k oživení sportování „obyčejných vysokoš-
kolákůÿ, ne jen vrcholových sportovců, kteří se účastní světových univerziád.
V rámci her dochází nejen k soutěžnímu klání jednotlivých sportovců či kolek-
tivů, ale také ke zvýšení prestiže sportovních soutěží mezi školami. V neposlední
řadě zde dochází ke společenskému setkávání studentů, kteří mají možnost na-
vštívit nesčetné doprovodné kulturní programy.

Českých akademických her se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol,
kteří se prokážou platným potvrzením o studiu. Stejné podmínky mají i zahra-
niční studenti studující na českých vysokých školách. V případě, že student
studuje současně dvě různé vysoké školy, může startovat pouze za jednu. Dvo-
jice a družstva smí tvořit studenti pouze z jedné školy.

U individuálních sportů je minimální počet startujících pro uskutečnění
soutěže 30 účastníků ze čtyř vysokých škol a ze tří oblastí. Na kolektivní sporty
probíhá kvalifikace ve čtyřech oblastech – Praha, Čechy, Morava S, Morava J.
Na České akademické hry postupují vítězové oblastí, pořádající škola a druhá
škola z té oblasti, ve které bylo zúčastněno nejvíce škol.

Studenti se nemohou přihlašovat sami, pouze prostřednictvím svých kateder
tělesné výchovy. Věková hranice studentů není omezena. Vítěz získává titul
„Akademický mistr ČRÿ. První tři závodníci v pořadí obdrží medaile a diplomy.
Vítězné škole je předán putovní pohár České asociace univerzitního sportu.

V prosinci 2010 byla podána žádost o zařazení naší vysoké školy do České
asociace univerzitního sportu. I když jsme nebyli ještě oficiálně přijati, bylo
nám již umožněno účastnit se akademických her v roce 2011. U některých ko-
lektivních sportů jsme se ale již nemohli zúčastnit kvalifikace, např. ve florbalu
či volejbalu. Přihlásili jsme tedy jen futsal a fotbal. I přes solidní výkon našich
studentů se nám nakonec nepodařilo na hry do Prahy z kvalifikace postou-
pit. Bylo velmi obtížné konkurovat některým vysokým školám, které mají tým
složený pouze z ligových fotbalistů.
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U individuálních sportů jsem vyvěsila výzvu, ale přihlásili se mi pouze 2 stu-
denti, kteří měli zájem školu reprezentovat. Po osobních intervencích se nakonec
zúčastnilo akademických her 6 našich studentů. Studenti byli ubytování na ko-
lejích ČVUT a byl jim hrazen nocleh se snídaní. Od školy obdrželi mimořádné
stipendium 1 000 Kč na dopravu a další náklady spojené s pobytem na AH
v Praze. Organizace akademických her měla vysokou úroveň, neboť ČVUT má
již bohaté zkušenosti a velmi kvalitní sportovní zázemí.

Reprezentace VŠTE:

Adam Kilián - squash 5. místo
Jakub Kašparů - stolní tenis 3. místo (čtyřhra)
Milan Zaunmüller - stolní tenis 3. místo, 3. místo (čtyřhra)
Iveta Nádvorníková - plavání,

- plavání s ploutvemi
Pavlína Špoutilová - aerobic
Alois Kuna - vodní slalom

Výsledky:

jen bodovaná místa

squash – muži

poř. body sportovci/školy
1. 6 Ertl Ondřej (ZČU)
2. 5 Švec Roman (MU)
3. 4 Kosinka Jakub (VŠE)
4. 3 Šichnárek Jakub (OU)
5. 2 Kilián Adam (VŠTE)
6. 1 Bodiš Pavel (VŠE)

stolní tenis – muži: dvouhra

poř. body sportovci/školy
1. 6 Zajíc Miroslav (VŠB - TU)
2. 5 Kleprlík Jakub (VŠB - TU)
3. 4 Zaunmüller Milan (VŠTE)
4. 3 Havlík Tomáš (ČVUT)
5. 2 Urbánek Matěj (ČZU)
6. 1 Volný Karel (UP)
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stolní tenis – muži: čtyřhra

poř. body sportovci/školy

1. 6
Kleprlík Jakub (VŠB - TU)
Zajíc Miroslav (VŠB - TU)

2. 0
Volný Karel (UP)
Urbánek Matěj (ČZU)

3. 4
Zaunmüller Milan (VŠTE)
Kašparů Jakub (VŠTE)

4. 0
Havlík Tomáš (ČVUT)
Obešlo František (VŠE)

5. 0
Chalupa Jakub (MU)
Mejzlík Martin (VUT)

6. 1
Vaverka Peter (VŠB – TU)
Havel Vojtěch (VŠB – TU)

I když počet našich studentů byl oproti ostatním vysokým školám velmi
nízký, dosáhli studenti velmi dobrých výsledků. Nejúspěšnějším studentem se
stal Milan Zaunmüller, který bohužel v červnu už studia ukončil a v příštím
roce již s ním nemůžeme počítat. V bodování mezi školami jsme se umístili na
pěkném 17. místě.

Nesmím také opomenout velký úspěch našeho studenta Martina Hunala
(2. roč. oboru Konstrukce staveb), který se stal akademickým mistrem České
republiky v silniční cyklistice, s postupem na světovou letní univerziádu. Uni-
verziáda se uskutečnila ve dnech 13.–25.8.2011 v Shenzenu v Číně a náš student
se zde zúčastnil 3 závodů:

1. Silniční závod na 160 km – jel velice aktivně, ještě 10 km před cílem se
pohyboval v 3členné skupince, která byla přes 50 km v úniku, a pomýšlel
na medaili. Pár kilometrů před cílem je nakonec peloton pohltil a Martin
Hunal skončil na 33. místě.

2. Závod horských kol – na ten se sice nespecializuje, ale dojel na pěkném
7. místě.

3. Časovka družstev – 4. místo.

Bohužel, cyklistika nebyla zařazena do letošních Českých akademických her,
a proto se nám tento výborný výsledek nezapočítával do bodování škol.
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Bodování škol ČAH 2011

Započítaných disciplín: 150/150

Místo Body Škola
Soutě-
žících

1. 160 Univerzita Karlova v Praze 339
2. 131 České vysoké učení technické v Praze 274
3. 91.5 Vysoká škola ekonomická v Praze 188
4. 89 Masarykova univerzita 217
5. 75 Západočeská univerzita v Plzni 170
6. 69.5 Vysoké učení technické v Brně 164
7. 69 Univerzita Palackého Olomouc 162
8. 59.5 Česká zemědělská univerzita v Praze 135
9. 55.5 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 97
10. 36.5 Technická univerzita v Liberci 53
11. 31.5 Ostravská univerzita v Ostravě 53
12. 22.5 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 62
13. 21 Mendelova univerzita v Brně 21
14. 19 Univerzita Pardubice 83
15. 15 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 43
16. 8 Vysoká škola chemicko-techologická v Praze 30

17.–18. 7
Vysoká škola technická a ekonomická

6
v Českých Budějovicích

17.–18. 7 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 26
19.–20. 6 Univerzita Hradec Králové 68
19.–20. 6 Slezská univerzita v Opavě 3

21. 5.5 Vysoká škola logistiky o.p.s. 1
22. 4.5 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 6

23.–24. 4 VŠ ekonomie a managementu s.r.o. 13
23.–24. 4 Akademie múzických umění v Praze 2

25. 3.5 UK – Lékařská fakulta v Plzni 8
26. 3 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. 1
27. 2 UK – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 23

28.–43. 0 Vysoká škola polytechnická Jihlava 8

28.–43. 0
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, o.p.s.

2

28.–43. 0 South Carolina State University 1
28.–43. 0 Bankovní institut vysoká škola, a.s. 2
28.–43. 0 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1
28.–43. 0 Vysokou školu obchodní v Praze, o.p.s. 3

28.–43. 0
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA
s.r.o.

2

28.–43. 0 vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. 2
28.–43. 0 Univerzita obrany 12
28.–43. 0 Policejní akademie ČR 4
28.–43. 0 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 2
28.–43. 0 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 11
28.–43. 0 Unicorn College 1
28.–43. 0 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. 3
28.–43. 0 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola 2
28.–43. 0 Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. – Kladno 2
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Nejen na poli vědeckém se může univerzita či vysoká škola proslavit, ale
prestiž lze získat i jejími sportovními výsledky. Máme zájem, aby naše mladá
vysoká škola uspěla v boji s ostatními „velikányÿ, a i když nikdy nedosáh-
neme na vysoké počty reprezentantů, o to víc si budeme vážit sportovců, kteří
naši vysokou školu vynesou v určitém sportu i na mety nejvyšší. Snad najdou
studenti větší zájem, odvahu a motivaci reprezentovat naši vysokou školu, pro-
tože si myslím, že sport a soutěžení hraje významnou roli v životě velké části
studentů vysokých škol.

Kontaktní adresa:
Mgr. Martina Vavříková, Katedra cizích jazyků, Vysoká škola technická
a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, 370 01 České Budějovice,
Czech Republic, e-mail: vavrikova@mail.vstecb.cz.
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