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Vážení členové klubu, sponzoři, přátelé, dámy a pánové, 

 
 
 
předešlá léta vždy, když jsem po skončení kalendářního roku začínal psát tyto řádky a 

probíral se ve výsledcích a aktivitách uplynulých období, uvědomil jsem si, že se stále opakuji. 
Pořád píši, že dochází k rozvoji členské základny, a to jak základny dětí, tak trenérského kolektivu. 
Sportovní úspěchy jsou stále lepší a lepší a finanční nároky spojené s naším neustálým rozvojem 
dovedeme díky přízni sponzorů, dotacím Statutárního města Ostravy a jednotlivých městských 
obvodů zvládnout. Dosažené výsledky že nejsou jen mimořádným výjimečným úspěchem, ale 
dílem systematické práce s mládeží, dílem nadšení a kvalitní práce našich trenérů, a tak můžeme 
očekávat, že naše úspěchy porostou i nadále. V minulých zprávách jsem se těmto větám snažil 
vyhnout, aby se z nich nestaly jen pouhé každoročně se opakující fráze, ale po reálném zhodnocení 
loňských výsledků nemůžu říct nic jiného, než že tyto věty platí na sto procent i nyní, že loňský rok 
byl pro nás velmi úspěšný a překonal naše novodobá maxima snad ve všech oblastech. Za zmínku 
jistě stojí další nárůst členské základny, který se vyšplhal na 256 členů s podílem 222 dětí a mládeže 
do 20 let, páté místo v pořadí hodnocení klubů Českým svazem juda a deváté místo Tomáše Kohna 
na mistrovství Evropy dorostu. Také získání nového reklamního partnera - firmy Tchas - a 
mimořádné dotace Magistrátu města Ostravy na nájem a zakoupení tatami bylo pro nás velmi 
významné, neboť tato podpora nám nadále umožňuje vytvářet podmínky pro mládežnický sport, pro 
který se těžce shánějí finanční prostředky, neboť není pro sponzory tolik atraktivní jako vrcholové 
soutěže ve fotbale nebo hokeji. Náš klub, přes několikaletou systematickou práci, neustále 
prodělává spoustu překvapivých a někdy zásadních změn, ať již příznivých, jako byl dynamický 
rozvoj členské základny ve středisku Poruba v začátcích roku, či negativních, jako je ukončení 
našeho dosud nejúspěšnějšího střediska na poliklinice v Ostravě Hrabůvce ke konci roku. Všechny 
změny a problémy jsme doposud vždy úspěšně zvládli, a tak doufám, že  se nám to bude dařit i 
nadále.  

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem našim trenérům za jejich obětavost, nasazení a 
perfektně odvedenou práci, abych poděkoval členům výkonného výboru, všem rodičům a přátelům 
našeho klubu, kteří nám pomáhají, ať už je to s vedením naší webové stránky, přípravou materiálů 
pro propagaci klubu, pořádáním a organizací akcí či jakýmkoli jiným způsobem. A v neposlední 
řadě chci poděkovat našim sponzorům, kteří mají samozřejmě velký podíl na našich úspěších.  
Jsou to : Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Úřad 
městského obvodu Ostrava Jih, Úřad městského obvodu Ostrava Poruba, Tchas spol. s r.o., Konam 
služby s.r.o., Schönox s.r.o., Profila trade s.r.o., ENGO servis s.r.o., Ing. Jaromír Kohn, 
Ipponshop.cz, Mgr. František Šmehlík, UNIMETAL – Špálek s.r.o., AUTO Heller s.r.o., Digital 
Reality Studios s.r.o. a AUTOVIVA s.r.o. 

 
 
 
 
Předseda klubu Martin Pavlica 
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Vedení klubu 
 
 

V průběhu roku 2008 nedošlo ve výkonném výboru k žádným změnám a stabilizovalo se tak 
pevné jádro vedení našeho klubu. V takovémto složení byl pak výkonný výbor v březnu zvolen a 
vzešel tedy z aktivních členů, kteří pracují ve vedení klubu již více let. Jednalo se ve všech 
případech o činovníky s několikaletými zkušenostmi. Výkonný výbor pracoval celý rok 2008 v 
tomto složení: 
 

Předseda       Pavlica Martin 
Místopředseda       Koza Dušan 
Hospodář       Martínek Roman 
Organizační pracovník pro administrativu   Babinec Jan 
Organizační pracovník      Štefánik Jan 
Vedoucí střediska Přívoz     Koza Dušan 
Vedoucí střediska Hrabůvka     Janovský Jan 
Vedoucí střediska Poruba     Babinec Jan 
Člen výboru       Kubina Miroslav 
Člen výboru       Jánošíková Jitka 
 
 
V průběhu celého roku pokračovalo postupné zapojování členů výkonného výboru do vedení 

klubu na základě zpracovaných náplní funkcí. Tím bylo nastartováno jednoznačné určení povinností 
a odpovědnosti každého člena za danou oblast. Bohužel se nám nepodařilo najít nikoho na obsazení 
funkce metodika a také funkce předsedy klubové trenérské rady zůstala neobsazena. Nezbytné 
činnosti vyplývající z těchto funkcí byly zajišťovány operativně výkonným výborem, resp. 
některými zvolenými členy. Nejsou však doposud systematicky nijak řešeny otázky vzdělávání 
trenérské základny a metodické řízení tréninkového procesu našich sportovců. Pokud se náš klub 
chce i nadále rozvíjet a zlepšovat svou práci s mládeží, je nutno tyto záležitosti v následujících 
letech vyřešit a zajistit systematický proces sportovní přípravy našich členů. 
 
 
 

Členská základna 
 

 
 

Celková členská základna zaznamenala v loňském roce obrovský nárůst. Celkem jsme přijali 119 
nových členů, z nichž 15 ukončilo svou činnost po několika měsících již v průběhu roku. Svou 
činnost ukončilo ještě dalších 40 členů, takže celkový nárůst činil 64 členů. Průměrný věk nových  
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členů byl 10 let. Tento vývoj nás zařadil mezi největší kluby Českého svazu juda a v Ostravě pak 
patříme mezi deset největších klubů mezi všemi sporty. 
 
 
 

 * členská základna za rok vypočtená (výběr členských příspěvků/roční příspěvek na jednoho člena) 
* 1.9.2004 došlo k oddělení střediska v O. Porubě a odchodu všech členů do judo Baník Ostrava (později judo 
Vašek Ostrava) a založení nového našeho střediska.  K 31.12.2005 došlo k ukončení střediska Kunčice. 
 

 
 
Tento vývoj podle vybraných klubových příspěvků samozřejmě koresponduje s výše uvedeným 
trendem a ukazuje celkový pozitivní rozvoj členské základny, který je podpořen zejména 
přírůstkem ve středisku Poruba. Ten se projevuje od doby přestěhování střediska z ulice Pokorného 
na Porubskou, kde máme mnohem lepší podmínky k tréninku. Vidíme, že středisko Hrabůvka je na 
tom, co se týče členské základny, velmi dobře, členská základna je stabilizovaná a blízko svého 
maxima. Obě střediska se v současné době nacházejí téměř v plném stavu. Nyní je třeba se zaměřit 
na stabilizaci základny tak, aby mohla začít systematická práce jako dobrý základ pro vytvoření 
družstev ve vyšších věkových kategoriích. K mírnému propadu došlo pouze ve středisku Přívoz, a 
to v kategorii přípravky a dorostu. V tomto středisku se však naproti tomu u trenéra Štefánika 
vytvořila velmi dobrá skupina šikovných dětí, které judo baví a mají velmi dobré technické 
předpoklady. Tato tréninková skupina byla během roku doplněna několika mladými žáky ze 
střediska Poruba a v budoucnu se k ní připojí i další aktivní judisté a judistky ze střediska 
Hrabůvka. Vznikne tak skupina dětí s dobrými sportovními základy, která se pod vedením tohoto 
zkušeného trenéra může dále rozvíjet a má velký předpoklad se zařadit mezi českou judistickou 
špičku. Tím bude dán základ pro vytvoření, respektive doplnění dorosteneckého družstva, které již 
nyní má ambice se k této špičce zařadit. 
 
 
 

Vývoj členské základny dle vybraných klubových p říspěvků za 
daný rok
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Z vývoje členské základny ve věkových kategoriích vidíme, že se nám podařilo významně prolomit 
stagnaci ve věkové kategorii mladších žáků, což by se mělo v příštích letech projevit nárůstem 
členské základny ve vyšších věkových kategoriích. Jak je vidět, promítl se zde vývoj v kategorii 
přípravky.  Kategorie dorostu doplácí na propad základny v kategorii starších žáků v loňských 
letech. Zde je ale vidět jednoznačně dobře nastavený trend, který by měl tak jako u mladších žáků 
v příštích letech těžit z dobré práce trenérů nižších družstev, a tak i v této věkové kategorii můžeme 
očekávat v příštích letech významné zlepšení. Všechny tyto trendy však začínají a končí u kvalitní a 
stabilní práce trenérů. A právě v této oblasti se nám v loňském roce velmi dařilo. Podařilo se nám 
získat nové, resp. znovu zaangažovat dřívější nebo méně aktivní trenéry, kteří se nyní pustili do 
práce zodpovědně, s velkým zaujetím a snahou. Ve středisku Poruba to jsou D. Merta, L. Plíska a 
M. Boháčová, svou činnost přerušil P. Špok. Ve středisku Hrabůvka J. Kubinová, J. Švec a M. 
Sobek. Ke konci roku se tomto středisku zapojily pod vedením V. Mečára jako asistentky H. 
Dluhošová, I. Rovenská a H. Šalamounová. Trenérskou činnost zde přerušil M. Pitucha a T. Láník. 
V celkovém důsledku nám tak přibylo šest trenérů. Nyní tedy v našem klubu pracuje s mládeží 24 
dobrovolných trenérů, z toho dva trenéři I. třídy, čtyři trenéři II. třídy, deset trenérů III. třídy a osm 
asistentů. 
 
 
 
 
Koncem roku působil klub ve třech střediscích v tomto obsazení: 
 
 
Ostrava Poruba 
kategorie  prům. úč. na trén. tr. jedn. týdně  trenér 
přípravka    7  2x1 hod  J.Babinec 
mláďata   22  2x1,5 hod  L. Plíska, J.Babinec 
žáci    24  2x1,5 hod  M. Boháčová, D.Merta 
celkem   53 
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Ostrava Hrabůvka 
kategorie  prům. úč. na trén. tr. jedn. týdně  trenér 
přípravka  24  2x1,5   V. Mečár, H. Dluhošová, 

H. Šalamounová, I. Rovenská 
mláďata   16  3x1,5   J. Švec, J. Kubinová, M. Sobek  
žáci    22  3x1,5   J. Janovský, L. Macháček 
celkem   62 

 
Ostrava Přívoz 
kategorie  prům. úč. na trén. tr. jedn. týdně  trenér 
přípravka   10  2x1    hod  D.Koza, R.Martínek 
mláďata    17  2x1,5 hod  D.Koza,R.Martínek 
žáci     12  3x1,5 hod  J. Štefánik, R. Šeděnka 
dorost     15  5x1,5 hod  R. Borbély, J. Štefánik 
sebeobrana    5  2x1,5 hod  J. Svitič 
celkem   59 

 
 
Tzn., že účast na trénincích ke konci roku byla celkem v průměru 174 cvičících pod 

vedením 19 trenérů.  
 
 
 
 

Sportovní výsledky 
 

Oproti minulým letům jsme zaznamenali opět zlepšení, i když jen mírné. Je to dáno zejména 
poklesem výsledků v kategorii mláďat. Naproti tomu jsme si významně polepšili v žákovských 
kategoriích a kategorii dorostenecké. V juniorské kategorii se na poklesu výsledků projevuje dopad 
předloňského odchodu a následného ukončení sportovní činnosti téměř všech bývalých dorostenců 
a juniorů kolem M. Bosáka, ale podle současného vývoje už nyní můžeme očekávat, že 
v následujících letech dojde k výraznému zlepšení i v této kategorii. Jelikož na revitalizaci klubu 
pracujeme teprve od r. 2001 a naší snahou a cílem je vychování vlastních závodníků, v kategorii 
mužů si musíme na výraznější výsledky bohužel ještě počkat. Je otázkou ještě minimálně 10 let 
tvrdé a systematické práce kdy se nám podaří obnovit družstvo mužů, ale prvních vlaštovek 
úspěchů od našich perspektivních juniorů a možná i dorostenců se můžeme dočkat již v příštích 
několika nejbližších letech. 

Oproti loňským letům však významně vzrostla kvalita výsledků nad jejich kvantitou. 
Důkazem toho je další posun v hodnocení klubů Českým svazem juda, kde jsme si polepšili o další 
dva stupínky, a to ze sedmého místa na místo páté. Jelikož naši mladí závodníci startovali 
v žákovských kategoriích teprve prvním rokem můžeme předpokládat, že podobné výsledky, a 
možná i lepší, předvedou také v další sezóně. Pevně věřím, že se již natrvalo zabydlíme v první 
desítce nejlepších klubů tak jak tomu vždy bývalo. Zaznamenali jsme také první významné úspěchy 
na mezinárodním poli, a to díky výsledkům Tomáše Kohna: 3. místo na prestižním mezinárodním 
turnaji Evropské federace v Brémách a následně 9. místo na mistrovství Evropy dorostenců 
v Sarajevu. 
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Vývoj sportovních výsledk ů 1. JUDO CLUB Baník Ostrava
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* v r. 2007 byl změněn systém bodování jednotlivců, přibyly body za vyhrané zápasy závodníků. Tato změna 
byla v obou grafech odečtena pro reálné porovnání s minulým obdobím 

 
 
 
Mláďata, žáci a žačky – v kategoriích žáků a žaček vidíme významné zlepšení. Většinu výsledků 

dělali v obou kategoriích žáci a žačky prvním rokem, takže je velká perspektiva, že v příštím 
roce dosáhneme přinejmenším stejně dobrých výsledků. V tomto roce jsme se ve věkových 
kategoriích mláďat, mladších a starších žáků a žákyň zúčastnili 46 turnajů, což je o sedm více 
než vloni a šestnáct více než předloni. Získali jsme celkem 116 zlatých, 102 stříbrných a 111 
bronzových medailí, o což se zasloužilo celkem 106 žáků. 
V soutěžích družstev jsme se zúčastnili již čtvrtého ročníku turnaje družstev Konam cup, který 
pořádáme. Výsledek nás velmi příjemně překvapil: družstvo „A“ prošlo turnajem s obrovským 
přehledem a svým vítězstvím získalo zpět putovní pohár, o který jsem předloni přišli prohrou ve 
finále s Femaxem Drahotuše, což nám překazilo již třetí získání poháru. Velkou satisfakcí pro 

Vývoj sportovních výsledk ů 1. JUDO CLUB Baník Ostrava v jednotlivých v ěkových 
kategoriích 

7 6 13 9
46 65

22
75

25 36 50

143

34

102
53 41 47 55

167
194

136

49 68
108

178
144 129

100
131

95

321

380

98 116
79

113

595

428

174

110
152

89

405

484

369

159

79
108

0

100

200

300

400

500

600

700

mláďata ml. žáci, -kyně st. žáci, -kyně dorostenci, -ky junioři, -rky muži, ženy

po
č
et

 d
os

až
en

ýc
h 

bo
dů

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



 8/11 

nás bylo, když jim loňskou porážku oplatilo nejen družstvo „A“, ale po krásném sportovním 
výkonu je dokázalo porazit i naše „béčko“, které nakonec podlehlo jen SKP Ostrava a skončilo 
celkově na třetím místě. 
Naši starší žáci startovali ve třech kolech Moravské ligy, kterou prošli bez jediné porážky, a tak 
jsme byli plni očekávání, jak si družstvo povede na Mistrovství České republiky družstev. Tam 
však narazilo na družstva složená z několika klubů či dokonce krajů, a to na Tatran Prachatice a 
Slavii Kroměříž, kterou jsme v Moravské lize celý rok poráželi. S oběma družstvy jsme bohužel 
prohráli, a nepodařilo se nám tak postoupit ze skupiny. Našim strategickým cílem je vybudovat 
kompletní a silné družstvo z vlastních odchovanců, aby tak vznikl zdravý základ pro další 
věkové kategorie. 
Mnohem lépe jsme si vedli na Přeborech České republiky jednotlivců, kde jsme získali 
v žákovských kategoriích celkem pět medailí. Dvě zlaté (D. Lukáš a J. Svoboda), jednu stříbrnou 
(L. Tománková) a dvě bronzové (P. Lukáš a J. Hefka). V pořadí klubů ve starších žácích jsme se 
umístili na třetím místě. Kromě J. Hefky, který přechází do vyšší věkové kategorie, se všichni 
umístění budou prát ve stejné kategorii ještě jeden rok, takže můžeme očekávat minimálně stejný 
úspěch. 

 
 

Dorostenci a dorostenky – v této kategorii se potýkáme s problémy kvůli vývoji v kategorii starších 
žáků a žákyň v minulých letech. Velmi pozitivní je, že se zde dokázali prosadit již někteří starší 
žáci a žákyně. Naproti tomu z dorostenecké kategorie to byli prakticky jenom závodníci 
v chlapecké kategorii a to T. Kohn, L. Hefka a M. Otto. Ke konci roku k nám přestoupil J. 
Pravda. Na Mistrovstí České republiky T. Kohn obsadil místo druhé a J. Pravda místo třetí. 
Dorostenci a dorostenky se zúčastnili celkem 17 turnajů, což je o tři víc než minulý rok získali 
zde celkem 20 medailí, 5 zlatých, 6 stříbrných a 9 bronzových medailí.  

 
V dorostenecké národní lize, po minulých dvou letech, kdy jsme zůstali vždy krůček před 
medailovým umístěním - na čtvrtém místě, se nám tento rok tolik nedařilo a obsadili jsme místo 
osmé. Družstvo starších žáků je však velmi silné, takže předpokládáme, že od příštího roku 
budou výsledky čím dál lepší. 

 
Dorostenecká liga 2008 - žeb říček úsp ěšnosti závodník ů 
 

Pořadí Váha Jméno V R P Score Body 

1. 60/66 kg Kohn Tomáš 13 1 0 122:0 27 

2. 73 kg Hanzel Martin 12 0 0 120:0 24 

3. 66 kg Heczko Tomáš 8 0 0 73:0 16 

4. 55/60 kg Gajda Marek 7 0 4 53:30 14 

5. + 90 kg Pitrun Marek 6 0 4 60:60 12 

6. 81/90 kg Dvorský ondřej 5 1 8 45:75 11 

7. 81/90 kg Wojdyla Lukáš 4 3 8 40:70 11 

8. 50 kg Tluček Daniel 4 0 8 40:72 8 

9. 66 kg Ročňák Lukáš 3 0 1 30:7 6 

10. 73 kg Hefka Ladislav 3 0 1 30:10 6 

11. 55 kg Filip Jan 2 1 0 20:0 5 

12. 50 kg Švéda Kamil 2 0 2 20:20 4 

13. 55 kg Kubičina Ondřej 2 0 3 20:30 4 

14. 66 kg Kičmer Ondřej 2 0 1 20:10 4 

15. 55 kg Bodnár Jan 1 0 1 10:10 2 

16. 90 kg Pravda Jan 0 0 1 0:10 0 

17. 60 kg Žabenský Josef 0 0 0 0:0 0 
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Junioři a juniorky – v této kategorii nyní doplácíme na již zmíněný odchod našich členů s M. 
Bosákem. Mezi juniorkami nám zůstala prakticky jediná závodnice, a to Renáta Ročnáková, 
která obhájila loňský titul a stala se opět mistryní České republiky. Naši junioři ještě nedosahují 
potřebné sportovní úrovně, proto jsou výsledky velmi sporadické. Na Mistrovství České 
republiky nás pěkným třetím místem naposledy reprezentoval nadějný J. Jaroš, který odešel s M. 
Bosákem a dnes již ukončil svou sportovní činnost. V této kategorii jsme se tedy zúčastnili osmi 
turnajů, na kterých jsme získali 5 zlatých, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile. 

 
 

Ženy – na Mistrovství České republiky naše závodnice obsadily shodně druhá místa: M. Bakayová 
v hmotnostní kategorii do 52kg, M. Boháčová v hmotnostní kategorii do 57 kg a R. Ročňáková v 
hmotnostní kategorii do 78 kg. V počtu získaných medailí jsme byli na tomto mistrovství 
druhým nejúspěšnějším klubem, ale protože jsme zůstali bez zisku zlaté medaile, skončili jsme 
v hodnocení klubů na sedmém místě. V ženské kategorii jsme se zúčastnili pěti turnajů a získali 
celkem 10 medailí, 6 zlatých a 4 stříbrné. 

 
 
Muži – v této kategorii prakticky nemáme jediného závodníka. Na turnajích nás reprezentují zatím 

junioři a po jednom turnaji se zúčastnili trenéři Štefánik a Martínek. Významným úspěchem však 
byla účast na Mistrovství Evropy veteránů, kde nás reprezentovali čtyři závodníci a všichni 
úspěšně. Ve věkové kategorii do 45 let J. Svitič obsadil sedmé místo v hmotnostní kategorii do 
73 kg, ve věkové kategorii do 65 let J. Černota třetí místo v hmotnostní kategorii do 81 kg a ve 
věkové kategorii do 35 let J.Štefánik taktéž třetí místo v hmotnostní kategorii do 100 kg. Dušan 
Koza pak startoval za náš národní tým v hmotnostní kategorii do 90 kg v turnaji družstev, kde se 
zasloužil ziskem důležitých bodů o zisk stříbrné medaile pro Českou republiku. Toto dokazuje, 
že judo je sport pro každou věkovou kategorii a lze se jim bavit po celý život. V mužské 
kategorii jsme se tedy zúčastnili 6 turnajů, získali 6 medailí, 2 zlaté a 4 bronzové. 

 
 
  V extralize jsme skončili jako poslední klub na celkovém desátém místě. V této republikové 

nejvyšší  soutěži startovali za nás v nejmenších hmotnostních kategoriích naši dorostenci a 
junioři, kteří ještě nemají potřebnou kvalitu, aby se dokázali mezi staršími a zkušenějšími 
závodníky prosadit. Ve vyšších hmotnostních kategoriích pak startovali hlavně naši trenéři, kteří 
již aktivně netrénují a těží hlavně ze svých zkušeností. Tabulka pořadí závodníků ukazuje, že 
přestože přípravě na extraligovou soutěž věnují jen potřebné minimum, jejich zkušenosti jsou 
velmi bohaté. Dá se říct, že na úroveň naší extraligy pořád stačí, ale bohužel na celkový výsledek 
týmu je to málo. Příští rok tedy budeme bojovat v první lize, což pro nás myslím nakonec 
přecejenom bude pozitivní. Mladí závodníci tak budou moci dostat více prostoru, atmosféra 
nebude tolik napjatá a jsem přesvědčen, že v první lize se již dokážou prosadit a stanou se 
platnými členy týmu, který jeho budoucnost teprve čeká. 
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Extraliga 2008 - žeb říček úsp ěšnosti závodník ů 
 
 
 
Pořadí Váha Jméno V P R Skóre Body 

1. 81 kg Koza Dušan 8 4 2 80:27 18 

2. 90 kg Rak Lukáš 7 4 3 54:28 17 

3. 100 kg Štefánik Jan 4 5 1 40:50 8 

4. 100 kg Martínek Roman 3 9 0 30:90 6 

5. 60 kg Koukal David 2 6 0 15:33 4 

6. 60 kg Kohn Pavel 2 4 0 20:40 4 

7. 73 kg Šeděnka Richard 1 1 2 15:10 4 

8. 66 kg Kohn Tomáš 1 1 2 5:10 4 

9. 100 kg Schoffer Radim 1 3 0 10:30 2 

10. 66 kg Kutypa Matyáš 0 8 0 0:80 0 

11. 73 kg Pargáč Michal 0 8 0 0:80 0 

12. 73 kg Holý Martin 0 4 0 0:40 0 

13. 66 kg Kičmer Ondřej 0 1 0 0:10 0 

14. 73 kg Duda Jiří 0 1 0 0:10 0 

15. 81 kg Kubík Pavel 0 1 0 0:10 0 

 


