
Velká cena Ostravy v judu 24.9.2011 

 

Pořadatel : TJ Mittal Ostrava 

Trenéři : Michaela Boháčová, Matyáš Otto 

 

Benjamínci: 

20,5 – 21,8 kg (4 účastníci)  

Jakubec Lukáš  3. místo  1 výhra / 2 prohry  skóre 1:15 

26 – 26,5 kg (4 účastníci) 

Válek Ondřej  4.místo 0 výher / 3 prohry  skóre 0:30 

29 – 32 kg (9 účastníků) 

Cigán Jan  3.místo 3 výhry / 2 prohry  skóre 25:17 

Labský Ondřej 1.místo 4 výhry / 1 prohra  skóre 37:10 

38 kg (4 účastníci) 

Kresta Matěj  1.místo 3 výhry / 0 proher  skóre 30:0 

46,3 – 55 kg (3 účastníci) 

Král Jan  2.místo 1 výhra / 1 prohra  skóre 10:5 

27 kg (2 účastnice) 

Pracuchová Zuzka 1.místo 2 výhry / 0 proher  skóre 10:0 

Mladší žáci:  

30 kg (3 účastníci) 

Prošek Marek  3. místo 0 výher / 2 prohry  skóre 0:20 

34 kg (6 účastníků) 

Prošek Martin  6.místo 0 výher / 5 proher  skóre 0:45 

Šejda Ondřej  3.místo 3 výhry / 2 prohry  skóre 30:20  

 



46 kg (5 účastníků) 

Dvořáček Adam 3.místo 2 výhry / 2 prohry  skóre 17:20 

+60 kg (5 účastníků) 

Stoniš Ondřej  3.místo 2 výhry / 2 prohry  skóre 11:20 

Gřešek Vít  4.místo 2 výhry / 3 prohry  skóre 10:21 

 

Starší žáci: 

46 kg (6 účastníků) 

Vilímek Patrik  1.místo 5 výher / 0 proher  skóre 50:0 

60 kg (3 účastníci) 

Pátek Jan  2.místo 1 výhra / 1 prohra  skóre 10:10 

 

 

Stručné hodnocení : 

 Dne 24. 9. 2011 proběhla ve sportovní hale na Varenské ulici Velká cena Ostravy. Náš 

klub reprezentovalo 14 borců a jedna odvážná závodnice. Vzhledem k potřebě starších žáků 

při organizaci Extraligy a v neděli se konajícího Poháru o starostu Frýdku – Místku, je počet 

dostačující a uspokojivý. Celková bilance je lehce pozitivní 29 výher a 26 proher. Výkony 

závodníků byly diametrálně odlišné, rozdíly hlavně v závodních zkušenostech šly na první 

pohled poznat. Suverénně svou kategorii vyhráli Matěj Kresta a Patrik Vilímek, kdy všechny 

své zápasy ukončili do první minuty souboje. Zlatou medaili dále obdrželi Zuzka Pracuchová, 

která svou soupeřku opakovaně porazila na yuko, a Ondřej Labský. Ondra začal závody velmi 

laxně, kdy psychicky nepřipraven prohrál svůj první zápas. Naštěstí své zaváhání plně odčinil 

a svou kategorii vyhrál takticky zvládnutým finálovým bojem s těžkým soupeřem. Stříbrnou 

medaili si odnášel Honza Pátek, který bohužel v prvním zápase nedokázal odvrátit 

nepříjemný úchop nezkušeného soupeře. V druhém zápase porazil rychlým hodem mladou 

judistku. Adam Dvořáček rozhodně nepotvrdil očekávání. Jeho ouči gari, ho stálo dvě 

vítězství i po opakovaném upozornění. Přitom stačilo tak málo...Ondra Stoniš se musel 

vypořádat s vyšší váhovou kategorií a zvládl to se ctí, jeho bronz je toho důkazem. Líbila se 

mi také práce Honzy Cigána, kterého zastavil až baníkovec Ondra Labský. Předvedl bojovný 

výkon. Nejhezčí hod závodů pak předvedl Ondra Šejda a bral bronz. Ještě bych chtěl zmínit 

Lukáše Jakubce, pro kterého to byly jeho první závody před olympijskou budoucností. 



Omlouvám se, nebylo v mých silách shlédnout všechny zápasy a proto neuvádím podrobněji 

celou naši ekipu.  

 Rozhodně jsme zanechali dobrý dojem, ačkoliv by u většiny závodníků neškodila větší 

agresivita a zápal pro boj. Závody totiž nejsou trénink a to musí jít vidět. Chtěl bych moc 

poděkovat rodičům za trpělivost a výpomoc při absolvování mých prvních závodů z pozice 

trénera. 

         Matyáš Otto 

  


