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DOROSTENCI 
 

63 kg Sope Fetie 14 úč.  0/2 bez um. 
- Lipková /Ž.Hranice/ 0:10 -7 SMK, -7 OUG 
- Stecová /Jablonec/ 0:10 -10 SUG 

 
Fetie chodí váhu 63 kg při osobní váze 60 kg. Ostatní holky do této váhy spíš 3 kg shazují. Váhový a silový 
rozdíl je potom dost znát. Fetie na sobě musí ještě hodně pracovat, a to jak na technice, tak na síle. Její váhu 
vyhrála právě Jana Lipková a Stecová byla na 3. místě. Takže Fetie prohrála s nejlepšími účastnicemi své 
váhy. 
 

66 kg Hefka Jan 29 úč.  2/2 bez um. 
- Malík  /Zlín/  10:0 10 HGO  
- Krajsa  /Uh.Brod./ 5:0 5 UMA 
- Klammert /Olomouc/ 0:10 +sh,-5 SMG, -10 STA 
- Bodnár Jan /Karviná/ 0:10 5 lontr UMA, prohra 10 pro zranění 

 

Hafan se pral v rámci svých možností dobře. První zápas hodil krásné HGO hned z prvního úchopu. Pak se 
potrápil s Krajsou. Poměrně dlouho vzdoroval jednomu z favoritů této váhy, Klammertovi. Ten se teď hledá, 
jelikož přišel díky změně pravidel o své hlavní zbraně TGU a YOT. V opravách vedl nad šikovným Honzou 
Bodnárem v Karviné na yuko a v pohodě kontroloval zápas. V jedné chvíli však nastoupil na UMA, nechal 
za sebou ruce a sekl sebou na rypák. Ten Hafanům čouhá a byla to pecka ☺. Smutné bylo, že krvácení z 
nosu nešlo zastavit a zápas byl ukončen pro zranění. Velká škoda. Jsem si jist, že další zápas by Hafan 
vyhrál a bojoval by o medaili. 
 
66 kg Otto Matyáš 29 úč.  4/1 2.místo 

- Řepa  /Blansko/ 10:0 10 SMG 
- Dlugoš  /Týn n.V/ 10:0 -sh, +sh, 7 UMA, 7 SMG 
- Traxler  /Prachatice/ 7:0 -5 kontr STG, 5 SON, 7 SUK, -5 DAH 
- Holčák  /Hranice/ 7:0 7 OUG 
- Petr Jiří /Brno/  0:10 10 OSO   

Oťas nebyl favoritem této váhy. To byl účastník ME dorostu Holčák a velmi silný Klammert. První zápas 
Mates hodil hned z prvního úchopu. Taktický pokyn byl nedivočit a první minutu oťukávat. On však měl 
jiný názor. V dalším zápase už poslouchal a celkem se rozepral. Těžký soupeř se ukázal v osobě Traxlera. 
Ten měl silný pravý úchop a z něj vycházející nebezpečnou UMA. Oťas nastoupil ze začátku do sode 
v protipohybu a byl kontrován. Nezpanikařil však, takticky začal využívat výšky soupeře a srovnal SON. 
V následné mele se Oťas lépe zorientoval a hodil SUK na 7. Přestože byl úkol se už nechytat a mohl si 
dovolit i 2 tresty, nedokázal uhlídat soupeřův tlak a upadl na DAH na 5. Ještě že tak. Těžký boj. O finále se 
utkal s Holčákem. Ten je opravdu výborný. Oťas však dodržoval taktické pokyny a bránil soupeřovu 
levačku a UMA. Po pravdě musím říct, že Holčák byl celou dobu maličko lepší. V zápasové motanici se 
však Mates zase lépe zorientoval a hodil na OUG na 7. Bylo 30 sekund do konce a při možnosti dvou trestů 
už dokázal Oťas vedení ubránit. Ve finále těžko hledal chvat, kterým by mohl Petra ohrozit. Boj však 
vyzníval opticky ve prospěch Oťase. V jednu chvíli však zachytil Petr Oťasův kotník. Chvat to byl něco 
mezi osoto otoši až tai otoši. Velmi pomalým hodem vyklopil Oťase na záda a byl konec. Velká škoda. Do 
finále to byla těžká cesta. Tato kategorie byla, dle mého názoru, nejzajímavější a nejpestřejší vahou turnaje.  
 
 
 
 
 
 



90 kg Kotyk Tomáš   6 úč  0/5 bez um. 
 Koťas prohrál s 5 soupeři pokaždé na 10. Je to ještě starší žák, který jel na toto MČR sbírat 
zkušenosti. Velmi padá na SMK. Zatím nemá svůj chvat a také silově o dva roky starším chlapům nestačí.  
Je to však chlapec, který má touhu se zlepšovat, a věřím, že za dva roky bude na té bedně stát úplně nahoře. 
Prohry z tohoto MČR jsou začátkem, kterým si prošli mnozí z nás cestou na vrchol. Vydrž.  
 
+ 90 kg  Pravda Jan  7 úč  3/0 1.místo    Mistr ČR 
 

Tři zápasy pokaždé na Ippon. Vše SON v různých variantách. Soupeře převyšuje o třídu. Aby se 
zlepšoval, musí hledat soupeře mimo naši republiku. Má dobrou NW. Občas se předklání. Na tuto chybu 
bude časem doplácet. Musí také zpestřit chvatový rejstřík. Jeho soupeři tady ho však k tomu nedonutí. 
Gratuluji k titulu.  
 
 
Poznámka:  

Přestože jsme se báli výkonů rozhodčích po změně pravidel, myslím si, že rozhodovali výborně. 
Změna pravidel v podobě zákazů útoků pod pasem jednoznačně judu proběhla a viděli jsme mnoho 
krásných zápasů. Bylo to JUDO tak, jak ho mám rád. 
 

Děkuji rodičům za jejich podporu v průběhu turnaje. Velmi mě mrzí neúčast Franty Šmehlíka a  
Patrika Lukáše. Myslím, že by také mohli bojovat o medaile. Přeji jim brzké uzdravení a návrat do přípravy. 
 
Další:   

Na místě jsem měl na starosti i Honzu Petzucha který se za nás pere v DL a je z Opavy. Ve váze do 
50 kg vybojoval krásnou bronzovou medaili a prohrál jen s vítězným Hozákem z Litoměřic. Gratuluji mu a 
jsem rád, že s ním v příštím roce můžeme při DL opět počítat. 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Radislav Borbély 
 
 
 


