
Přebor České republiky starších žáků družstev 2009 

 

Místo : Prachatice 

Datum : 3.9.2009 

Trenér : Martin Pavlica 

Manažer : Milan Lukáš 

Doprovod : František Šmehlík, Petr Konopka 

Výsledek : Baník se stal „Přeborník České republiky“ 

 

Sestava : 

- 38 kg Kovář Václav (SKP Zlín) 

- 42 kg Janulek Lukáš (SKP Ostrava), Konopka Petr (TJ Baník Karviná) 

- 46 kg Trojnar Robert (Femax Engieering Hranice), Kozma Tomáš (TJ Baník Karviná) 

- 50 kg Petzuch Jan (TJ Slezan Opava) 

- 55 kg Lukáš Patrik (1. JC Baník Ostrava), Tatarin Daniel (TJ Slezan Opava) 

- 60 kg Šmehlík František (1. JC Baník Ostrava) 

- 66 kg Voňavka Radek (SK JUDO Klub Kladno N 62), Jerglík Vít (SKP Ostrava) 
- 73 kg Bodnár Jiří (TJ Baník Karviná) 
+      73kg Kotyk Tomáš (1. JC Baník Ostrava) 

 

Předem, bych chtěl poděkovat trenérům Baníku Karviná, SKP Ostrava, Slezanu Opava, Zlína, 

Femaxu a Kladno N62 za přípravu jejich závodníků a vzájemnou spolupráci, kterou tak podpořili naše 

vítězství v tomto ročníku. Dále pak Milanu Lukášovi za organizaci, sestavení družstva a úhradu 

nákladů s přeborem spojených. Františku Šmehlíkovi a Petru Konopkovi za pomoc při organizaci 

účasti na turnaji. Klukům pak nezbývá než pogratulovat ke skvělému výkonu. 

Tento skvělý výsledek se stal vyvrcholením našeho celoročního snažení a beru ho jako vyústění 

soutěže družstev starších žáků pořádaného u nás na Moravě, které se pravidelně zúčastňujeme, a 

proto patří dík i všem závodníkům, kteří nás během těchto třech kol podpořili ,a zvláště pak Jirkovi 

Svobodovi, který se díky zranění kolena nemohl letošního přeboru zúčastnit. Přeji mu, aby se mu 

zranění do přeboru ČR  jednotlivců vyléčilo, a aby se mu pak na tomto turnaji dařilo stejně jako nám 

v Prachaticích. 

 Tento skvěle složený tým prošel turnajem naprosto s přehledem a dokázal svou sílu zvláště 

v posledním zápase s Prachaticemi, kde i po dvou zaváháních s náskokem zvítězil. Velmi potěšitelné 

pro nás je, že oproti jiným týmům je ten náš, v drtivé většině týmem sestavený jako základ pro 

dorosteneckou ligu družstev, kde se tedy může prát již příští rok ve stejném složení, a má další dva 

roky na to, aby svůj letošní úspěch zopakoval i v této soutěži. 

Kovář Václav -38 kg (SKP Zlín) 3 :1 - 30:10 

Vašek je starší žák prvním rokem. V „Moravské lize“ startoval za Femax Hranice, za náš klub tedy 

startoval poprvé. Je to perfektně vybavený judista, který předvedl, co mohl. Své zápasy 



s přehledem ukončoval před časovým limitem nádhernými technikami. První zápas, krásné de-

aschi-barai na ipon, druhý po nevydařeném nástupu ihned přechod do ne-waza nasadil držení 

kesa-gatame a udržel. V posledním zápase předvedl nejkrásnější hod, který jsem ten den viděl. 

Ihned v začátku zápasu z prvního úchopu bleskový bezchybný nástup a ukončil nádhernou seoi-

nage. Byl jsem tak nadšen, že jsem se ani nepodíval na časomíru, která nemohla ukazovat více 

než deset vteřin. Jediné zaváhání bylo z Litoměřickým Rigem, který ho překvapil nečekaným a 

neobvyklým útokem technikou sukui-nage rovnou z prvního nástupu, po níž Vašek přešel do 

defenzívy a nechal se po krátkém boji udržet. 

 

Janulek Lukáš -42 kg (SKP Ostrava) 1 :1 - 10:10 

Lukáš je taky starším žákem teprve první rok. Pral se s chutí, své zápasy vedl aktivně a 

s přehledem. První zápas po krátkém boji ukončil technikou morote-gari. Ve druhém svedl 

vyrovnaný zápas se Stavinohou. V posledním zápase šel s přehledem a převahou nejprve 

skóroval na juko opět morote-gari ,i po hodu šel stále aktivně, ale po nevydařeném hodu dopadl 

na soupeře,přetočil se přes něj a nechal se chytit do kesa-gatame ze, kterého se mu už 

nepodařilo utéct. 

 

Konopka Petr -42 kg (SKP Ostrava) 1 :0 - 10:0 

Petra jsem postavil jen na jediný zápas proti Litoměřicím ve, kterém dokázal, že by si zasloužil více. 

Po celou dobu zápasu soupeře tlačil. Jeho snaha byla korunována úspěchem, když skóroval seoi-

nage na yuko a tento náskok s přehledem udržel.  

 

Věřím a doufám, že oba závodníci budou v budoucnosti oporou našeho družstva. 

 

Trojnar Robert -46 kg (Femax Hranice) 3 :0 - 17:0 

Robert svedl vyrovnané a těžké zápasy, kdy zpravidla zpočátku měl jasně navrch, skóroval, a po 

hodu se snažil boj takticky dovést k vítěznému konci. Dostával se však v závěru zápasu do 

defenzívy, takže byl trestán a mnohdy útoky soupeře hrozili hodem. Na této fázi by měl ještě 

zapracovat. V prvním zápase skóroval krásnou kombinací tai-otoshi x o-soto-gari na yuko, ve 

druhém technikou kubi-nagena wazari. V posledním zápase proti Petráškovi se Robert dost trápil 

přesto, ale dokázal bodovat, tentokrát morote-gari na yuko a zápas opět takticky dovedl do 

vítězného konce. 

 

Kozma Petr -46 kg (Baník Karviná) 1 :0 - 5:0 

Petr dostal stejně jako Lukáš jen jednu šanci a taky dokázal, že se na něho můžeme spolehnout. 

Proti Kučerovi z Kroměříže ve, kterém si udržoval převahu skóroval technikou kata-guruma na yuko 

a s převahou také zápas dokončil. Petr již bude příštím rokem dorostenec a tak očekávám, že 

přijde jeho chvíle a bude jednička v nejnižších hmotnostních kategoriích. 

 

Petzuch Jan -50 kg (Slezan Opava) 3 :0 - 17:0 

Honza byl největším překvapení turnaje, předvedl nádhernou zem, kdy v prvních dvou zápasech 

přecházel aktivně do boje v ne-waza, což se mu vyplatilo a oba soupeře uškrtil. Třetí zápas 

s reprezentantem Hozákem, se kterým před týdnem na dorostenecké lize prohrál na ipon ,dával 

tušit výsledek. Přesto Honza do zápasu nastoupil bez respektu a bojoval. Soupeř šel tvrdě za svým 

a nedával Honzovi moc prostoru, přesto si nedokázal vybojovat úchop a Honzu vážněji ohrozit. 

Naopak Honza, i když byl pod tlakem a ne zrovna ve výhodné pozici ,přešel do útoku a téměř 

skóroval de-ashi-barai. Tento úspěch mu přidal na sebevědomí a Honza v zápětí svůj útok 

zopakoval. Jelikož soupeř měl visuelní převahu ,rozhodčí tento hod tak překvapil, že zapomněli 



vyhlásit ipon. Po krátké poradě s hlavním rozhodčím však tuto pěknou techniku po zásluze 

ohodnotili :o). V posledním zápase proti Prachaticím svedl Honza naprosto vyrovnaný souboj  

Bondarchukem z Týna. 

 

Lukáš Patrik -55 kg (1.JC Baník Ostrava) 1 :0 - 10:0 

Patrik se zatím rozeprává po zranění kolene a navíc nastupoval po nemoci. Toto se projevilo 

v prvním zápase s fyzicky vyspělejším Švestkou. Patrik mě trošku překvapil změnou boje, vytratila se 

jeho zem stejně jako jeho tai-otoshi. Zato nastupoval neustále do kuchiki-taoschi, které přetáčel 

až na te-gurumu tlačil ji tam stejně urputně jako předtím tao. Doufám, že v dalším kroku začne 

pracovat na nové technice a během zápasu je zkusí při svých útocích střídat či přidá i nějakou 

kombinaci :o). V prvním zápase se Švestkou byla cítit soupeřova fyzická převaha, přesto mu, ale 

Patrik dobrým bojem o úchop nedával vůbec šanci a neustále ho předcházel a útočil, bohužel se 

mu nedařilo skórovat a zápas skončil remízou. I ve druhém zápase se mi soupeř jevil  fyzicky 

zdatnější, Patrik však nikdy nepřijal defenzivní způsob boje a na soupeřův tlak reagoval tentokrát 

již úspěšnými útoky mongolem. Skóroval dvakrát yuko a do třetice zápas ukončil te-gurumou na 

ipon. 

 

Tatarin Daniel -55 kg (Slezan Opava) 1 :1 - 10:10 

Daniel předvedl dva pěkné zápasy.  V prvním šel od začátku aktivně a soupeře neustále tlačil. 

Ještě před první polovinou přešel do boje na zemi, nasadil bezchybně tate-shiho-gatame a 

soupeře udržel. Litoměřice měli v pětapadesátce Horynu z Mělníka, kterého Patrik několikrát 

porazil. Po těžkém zápase se Švestkou jsme se však rozhodli ho nechat odpočinout na poslední 

zápas a postavili Daniela. Ten nám od začátku dokazoval, že je za Patrika adekvátním 

zástupcem. Od počátku šel do zápasu aktivněji a po zásluze skóroval seoi-nage na yuko. 

Následovala situace, kdy soupeř Daniela zatlačil do předklonu a ten ve snaze  vyhnout se pasivitě 

zkusil zaútočit mongolem, na kterého soupeř zareagoval sumi-gaeshi, což rozhodčí ohodnotili 

iponem. Po reklamaci trenéra Litoměřic rozhodčí výrok zrušili. Daniel se tímto nechal zbytečně 

rozhodit a jeho soupeř přešel do ofenzívy a v boji na zemi se mu podařilo nasadit tate-shiho-

gatame. Daniel prokázal vysokou dávku bojovnosti a dokázal soupeři z držení utéct. Soupeř však 

dostal yuko a bylo vyrovnáno. Po zbytek zápasu soupeř neustále zvyšoval tlak a pět vteřin před 

koncem zápasu si Daniel upadl na Ipon. 

 

Šmehlík František -60 kg (1. JC Baník Ostrava) 1 :1 - 7:10 

Franta je opravdový rváč od počátku zápasu tlačí na pilu, je neustále aktivní a i když je ve 

vedení, snaží se pořád útočit. První zápas byl zcela pod jeho taktovkou a vyvrcholil seoi-nage na 

wazari. Druhý zápas s Bezručem se, kterým se dobře znají, což bylo na průběhu zápasu znát. Oba 

se snažili svého soupeře ohrozit a oba účinně tyto ataky odráželi, takže zápas skončil remízou. 

Taktéž i v dalším zápase se Frantovi nepodařilo skórovat a skončil remízou. V posledním zápase 

Franta zaspal se zkušeným Buriánkem, který hned v úvodu zápasu nastoupil z prvního na o-soto-

gari a hodil ho na ipon. 

 

Voňavka Radek -66 kg (SK JUDO Klub Kladno N 62) 3 :0 - 30:0 

Radek zde neměl své největší rivaly a své soupeře zvládl s naprostou převahou, když neskóroval 

hodem tak dokončil zápas bezchybným přechodem do ne-waza kde zápas ukončil. S Bolkem 

proti Bydžovu nádherné kubi-nage na ipon. S Jiříkem z Litoměřic to bylo kesa-gatame a 

v posledním zápase proti Prachaticím nádherné o-soto-gari. 

 

Jerglík Vít -66 kg (SKP Ostrava) 1 :0 - 10:0 



Víťa byl ve stínu o rok staršího Radka a tak dostal šanci jen proti Femaxu a jako všicni naši 

náhradníci dokázal, že náš tým nemá slabinu a Šutu zahodil na krásnou uchi-matu. Doufám, že si 

chuť spraví v příštím ročníku. 

 

Bodnár Jiří -73 kg (Baník Karviná) 4 :0 - 40:0 

Jirka mohl jít ještě váhu do 66 kg, ale vyzkoušel si třiasedmdesátku, kde uspěl na výbornou. 

Všechny tři soupeře porazil s přehledem před časovým limitem. Jirka má vynikající ashi-wazu, což 

na těžší soupeře platilo. První zápas o-soto-gari na yuko a následovalo krásné ko-uchi-gari na 

ipon. Ve druhém zápase opět soto-gari na yuko a ukončení na zemi yoko-shiho-gatame. Ve 

třetím zápase proti Litoměřicím neměl Jirka soupeře a šel tedy bez boje. Poslední Jirkův zápas byl 

pro nás v utkání s Prachaticema zlomový. Jirka nastupoval za stavu 4:2 a po něm byl už jen 

Tomáš, který s Alešem zatím vždy prohrál a skóre hrálo ve prospěch soupeře. Potřebovali jsme 

tedy nutně vyhrát. Jirka předvedl famózní zápas nejdříve de-ashi-barai na  wazari následované 

sode-tsurikomi-goshi na yuko a na závěr ukázkové nohy a opět nádherné de-ashi-barai 

tentokráte na ipon. 

 

Kotyk Tomáš +73 kg (1.JC Baník Ostrava) 2 :1 - 20:0 

Tomáš po prvním vyrovnaném boji s Ďuriškou předvedl dva krásné zápasy, které zvítězil v boji na 

zemi na ipon. Nejprve na škrcení a následně na yoko-shiho-gatame. Poslední zápas byl pod 

taktovkou Prachatického Aleše na, kterého musí Tomáš ještě hodně potrénovat, ale v té chvíli 

jsme již všichni slavili své vítězství ,a Tomáš nemyslel na nic jiného než se k nám co nejdříve přidat 

:o). 

 

 

 1. JC Baník Ostrava SKP judo Nový Bydžov      
hmotnost Jméno a Příjmení Jméno a Příjmení body skóre  

- 38 kg Kovář (Zlín) Bejček (Česká Skalice) 10 0 1 0 DAB 

- 42 kg Janulek (SKP Ostrava) Rus 10 0 1 0 MGA 

- 46 kg Trojnar (Hranice) Doskočil (Bydžov) 5 0 1 0 TOS+OSG 

- 50 kg Petzuch (Opava) Švec (Chlumec) 10 0 1 0 škrcení 

- 55 kg Lukáš (Baník) Švestka (Třebová) 0 0 0 0  

- 60 kg Šmehlík (Baník) Živnůstka (Jičín) 7 0 1 0 SON 

- 66 kg Voňavka (Kladno) Bolek 10 0 1 0 KBN 

- 73 kg Bodnár (Karviná) Pavlišta (Trutnov) 10 0 1 0 5 OSG, 10 KUG 

+ 73 kg Kotyk (Baník) Ďuriška 0 0 0 0  

   62 0 7 0  
 
        

 
 

1. JC Baník Ostrava Femax Engineering Hranice     

hmotnost Jméno a Příjmení Jméno a Příjmení body skóre  

- 38 kg Kovář (Zlín) Mašek (Jihlava) 10 0 1 0 KEG 

- 42 kg Janulek (SKP Ostrava) Stavinoha (Zlín) 0 0 0 0  

- 46 kg Kozma (Karviná) Kučera (Kroměříž) 5 0 1 0 KGU 

- 50 kg Petzuch (Opava) Keprda (Hranice) 10 0 1 0 škrcení 

- 55 kg Tatarin (Opava) Fridrich (Hodolany) 10 0 1 0 TSG 

- 60 kg Šmehlík (Baník) Bezruč (SKP Ostrava) 0 0 0 0  

- 66 kg Jerglík (SKP Ostrava) Šuta (Hranice) 10 0 1 0 UMA 



- 73 kg Bodnár (Karviná) Čížkovský (Hranice) 10 0 1 0 5 OSG, 10 YSG 

+ 73 kg Kotyk (Baník) Solanský (Rožnov) 10 0 1 0 škrcení 

   65 0 7 0  

 
 
       

 
 

1. JC Baník Ostrava SJ Litoměřice      

hmotnost Jméno a Příjmení Jméno a Příjmení body skóre  

- 38 kg Kovář (Zlín) Rigo (Rumburk) 0 10 0 1 -5 SUK, KEG 

- 42 kg Konopka (Karviná) Batkhuyag (Litoměřice) 5 0 1 0 SON 

- 46 kg Trojnar (Hranice) Helikar (Rumburk) 7 0 1 0 KBN 

- 50 kg Petzuch (Opava) Hozák (Litoměřice) 10 0 1 0 DAB 

- 55 kg Tatarin (Opava) Horyna (Mělník) 0 10 0 1 +5 SON, -5 TSG, -10 KTA 

- 60 kg Šmehlík (Baník) Černý (Mělník) 0 0 0 0  

- 66 kg Voňavka (Kladno) Jiřík (Litoměřice) 10 0 1 0 KEG 

- 73 kg Bodnár (Karviná) - 10 0 1 0  

+ 73 kg Kotyk (Baník) Muška (Děčín) 10 0 1 0 YSG 

   52 20 6 2  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. JC Baník Ostrava Tatran Prachatice      

hmotnost Jméno a Příjmení Jméno a Příjmení body skóre  

- 38 kg Kovář (Zlín) Škorma (Plzeň) 10 0 1 0 SON 

- 42 kg Janulek (SKP Ostrava) Doucha (Kaplice) 0 10 0 1 +5 MGA, -10 KEG 

- 46 kg Trojnar (Hranice) Petrášek (Prachatice) 5 0 1 0 MGA 

- 50 kg Petzuch (Opava) Bondarchuk (Týn) 0 0 0 0  

- 55 kg Lukáš (Baník) Pluhař (Prachatice) 10 0 1 0 +5 KTA, +5 KTA, 10 MGA 

- 60 kg Šmehlík (Baník) Buriánek (Plzeň) 0 10 0 1 OSG 

- 66 kg Voňavka (Kladno) Špoula (Strakonice) 10 0 1 0 OSG 

- 73 kg Bodnár (Karviná) Vodňanský (Kaplice) 10 0 1 0 
+7 DAB, +5 STG, +10 
DAB 

+ 73 kg Kotyk (Baník) Aleš (Prachatice) 0 10 0 1  

   45 30 5 3  

 

 

V Ostravě 5.9.2009 

M. Pavlica 


