
Reprezentace České republiky judo - dorostenci 

 
Zpráva trenéra z MT a VT 

Judo Tournament  OLYMPIC HOPES, BESKIDY ,26.-30.5. 2006, Szczyrk – Poland 
  
Vedoucí akce a trenér  BORBÉLY Radislav 
Trenérka dívek:  Prollová Pavlína 
Seznam účastníků : 
-50 kg Vaníček Tomáš, Heczko Tomáš 
-73 kg Styblík Lukáš  
-81 kg Juračka Alexandr 
-90 kg  Krpálek Lukáš 
-48 kg  Kesová Nikola 
-63 kg  Malchárková Kateřina 
+70 kg  Marešová Nikola 
 
Konkurence 29 států, 259 závodníků a 216 závodnic 
 
-48 kg  KESOVÁ Nikola            5 m. 4/2     31 závodnic 
  -  Dakovic     Chorvatsko 10:0 5 SON, 5 OUG, 5 OSG 
  -  Valova       RUS  5: 0 5 HGO v golden  ( 22s do konce ) 
  -  Van Snick  BEL  0:10 -10 kontr OSG  (odvážný pokus o rozhodnutí před koncem) 
  -  Arca Ayse  TUR  10:0 -3 DAH, 5 OSG ( 12s do konce ),10 KSG 
  -  Receveaux  FRA  10:0 -5 OUG, 10 OSG ( 7s do konce )  
  -  Holzinger    FRA  0:10 5 OSG, -5 SON, -10 UŽG 
 
Ač to na první pohled vypadá že vyhrávala lehce, opak je pravdou. Každý zápas byl těžce vydřený. Nikola 
potřebuje „řev“ trenéra který ji dotlačí k boji až do konce. Její OSG v počátcích na soupeře neplatilo. Jak jim 
však ubývalo sil, tak bylo OSG čím dál nebezpečnější. V boji o 3 místo vedla ještě 22 sekund před koncem na 
juko. Velká škoda že to nedotáhla do vítězného konce. Přesto ji patří veliká pochvala za bojovnost a přístup 
k jednotlivým zápasům. 
 
-63 kg  MALCHÁRKOVÁ Kateřina  bez um. 0/1 34 závodnic 
  -  Gulyas HUN  -0:10  3 KSG, -10 Ucuri goši 
Nestálo to za nic. 
 
+70 kg  MAREŠOVÁ  Nikola   9.m 1/2 20 závodnic 
  -  Quintin FRA  0:10 -7,-5,-10, vše UMA, 
  -  Czanka HUN  10:0 -7  HGO, 10 KEG 
  -  Lotorosanu  ROM  0:10 5 SMK, -5 SMK, -10 KEG 
 
Hrozný výkon. V jediném vítězném zápase upadla na HGO a vahou, překvapenou soupeřku, v pádu překulila 
do osae. Není schopná reagovat na taktické pokyny. Od 1 minuty nemůže a kouká velmi překvapeně, že se 
nějací lidé opravdu perou. Žádná bojovnost.  
 
-50 kg  HECZKO Tomáš   bez um.   0/2   37 závodníků 
  - Ahmadov AZE  0:10 -7 TGU,-5 SUG,-3S,-5S, -10 kontr UMA 
  - Golus POL  0:10 3 SON, -10 STG 
Tomáš musí ještě hodně zesílet. Také zapracovat na chvatovém rejstříku. Jedna UMA nestačí. Tuto váhu šel 
jistě naposledy. Shazování jej velmi vyčerpává.  



 
-50 kg  VANÍČEK Tomáš  bez um. 1/1 
  - Bossi  AUT  7:0 7 kontr UMA, -3S, -5S 
  - Wouters BEL  0:10 3 SON, -10 OSM, 
 
SON úplně mimo soupeře. Není sladěn pohyb rukou a nástup do SON. Pohyb chaotický, beze smyslu. Není 
schopen vysoké SON- slabé nohy.  Bojovník. 
 
-73 kg  STYBLÍK Lukáš   bez um. 0/1 32 účastníků 
  - Surmacz POL  0:10 -10 OSG 
Lukáš šel po celou dobu zápasu velmi dobře. Soupeře válcoval a vypadalo to že bude jen otázkou času kdy 
aktivitu zúročí v bodovém ohodnocení. Pak přišel jediný nástup soupeře na OSG a Lukáš upadl jak malé dítě. 
Styblík má poměrně dobré tělesné předpoklady pro provádění velkého množství technik. Je třeba vypilovat 
UMA která je velmi alibistická a opatrná, přidat L OSG, OUG, KUG DAB, prostě otravovat účinně levou 
nohou. Je toho schopen, jen mu chybí odvaha to zkusit. 
 
-81 kg  JURAČKA Alexandr  bez um. 0/1 26 účastníků 
  - Gurbanov AZE  0:10 -10 YOT 
Saša se pere velmi opatrně. Nejde do kontaktu a snaží se z úchopu rovnou útočit a hned pryč. Je však v pohybu 
lehce chytatelný což se právě s AZE ukázalo. Na VT však dokazoval že se umí pěkně servat a pokud nasbírá 
nějaké zkušenosti a odvahu jít se víc servat, nemusí to být špatné. AZE velmi poškodili v zápase s POL, kdy 12 
s před koncem obrátili výsledek a AZE pak Sašu nevytáhl. 
 
-90 kg  KRPÁLEK Lukáš  3.místo 5/1 24 účastníků 
  - Zarzeczny POL  10:0 5 OUG, 10 YSG 
  - Dimou GRE  10:0 3 SUG, 2x7 kontr UMA 
  - Domanski POL  0:10 -3 SON, -5 kontr OUG, -7 STG, -7 STG 
  - Zhuravlyov UKR  10:0 10 KEG 
  - Mettis EST   10:0 7 SMK, 7 KOG 
  - Mercier FRA  10:0 -3 SON, +10 YGU 
 
Velký, bojovný výkon. Chytré judo, založené na pestré škále chvatů a velkém tlaku. Jen v zapase s Polákem 
chrápal a zbytečně si nabíhal. Zbytečný respekt. I na VT dokazoval že sním musí každý počítat a rval se jako 
kůň.   
 
 
Soustředění:   Kromě Marešové se všichni prali seč to šlo. Výtky které jsem vůči Marešové měl se nesetkali 
s žádnou odezvou ( hrách na stěnu házet ). Tam jsem to vzdal. VT se zúčastnila kompletní juniorská 
reprezentace a zálohy sen.repre. 300 lidí na tréninku kluků a tak 250 holek. Holky a kluci měli zvlášť trénink. 
Po 10 minutách rozcvičení i s UK začalo randori. I tak to museli dělit na 3 skupiny. O to výživnější byli 
jednotlivé boje. 
 
 
Zpracoval: Radislav Borbély   


