
Mistrovství České republiky dorostenců a dorostenek 2011 

Datum : 17. 11. 2011 

Místo : Jablonec nad Nisou 

Účastníci : 

Trenéři : Dušan Koza , Radislav Borbély , Jan Štefánik 

Závodníci : 

Patrik Lukáš  55kg  4/v 0/p  1. Místo 13. účastníků 

Dominik Lukáš  55kg  3/v 1/p  3. místo 13. účastníků 

Lukáš Selecký 60kg  3/v 2/p  5. místo 19. účastníků 

František Šmehlík 66kg  4/v 0/p  1. místo 19. účastníků 

Jiří  Svoboda 66kg  1/v 2/p  9. místo 19. účastníků 

Jan Slánička 66kg  3/v 2/p  7.místo 19. účastníků 

Tomáš  Kotyk  90kg  2/v 1/p  2. Místo 4.účastníci 

Jakub  Král  +90kg  4/v 1/p  2.místo 6. Účastníků 

 

Hodnocení pořadatele : 

Turnaj probíhal v krásné sportovní hale v Jablonci nad Nisou. Organizátorům se tradičně 

turnaj povedl. Neviděl jsem zde žádné zásadní nedostatky, či jiné negativní události, které by 

mohli být příčinou nedostatečného sportovního výkonu jednotlivých závodníků. 

Na úvod zazněla Česká státní hymna. 

Taktéž doprava, ubytování a cesta zpět proběhla bez větších komplikací. 

 

Hodnocení jednotlivých výkonů : 

Patrik Lukáš : 

 

- Hmíra David (SKUP),     výhra     tomoe nage -  ipon 

- Janulek Lukáš (SKPO),   výhra     ko soto gake- ipon 



- Amler Robert (JCPL),     výhra      

- Kovář Václav (SKPZ),      výhra    Seoi nage – wazari,tomoe nage –juko 

Patrik chtěl v tomto turnaji jasně zvítězit. Obětoval tomuto turnaji vše. Důsledně si poslední 

měsíce hlídal svou váhu a měl v tom jasno. Chtěl se stát Mistrem České republiky a taky to 

po zásluze dokázal. I když tvrdit, že turnaj měl jednoduchý by bylo nezodpovědné. Poslední 

dvě utkání narazil na kvalitní judisty a musel ze svého umění vytáhnout to nejlepší. A však 

vždy se ukázala jeho obrovská touha to dokázat a tyto těžká utkání vyhrál. 

Gratuluji k titulu a děkuji za všechny trenéry a vedení našeho 1. JCBO. 

 

Dominik  Lukáš : 

 

- Kovář Václav (SKPZ), prohra        uči mata  – ipon 

- Mihula jakub (SOZI),výhra            seoi nage  – ipon 

- Kašík Ondřej (SZNS),výhra            seoi nage  – juko 

- Amler Robert(JCPL),výhra               ???           - ipon 

Dominik je věkem stále starší žák, přesto už s dorosteneckým judem má mnoho 

zkušeností z DL. Šel váhu vyšší, než se pral celý rok a zkoušel si, co ho čeká další sezonu. 

Což se mi zdálo velmi rozumné. Dominik se vyznačuje, což všichni víme velmi dobrým a 

silným úchopem v pažích, dobrou stabilitou a dokonale ovládá dvě své dominantní 

techniky seoi nage a tomoe nage. Je to moc fajn, ale do budoucna to Dominikovi nemusí 

stačit!!! Chce to v tréninku zkoušet i ostatní techniky, nebát se je dělat v randori a 

postupně je zařadit do svého repertoáru technik. 

Jinak nemám k výkonu co kritizovat. Dominik šel spolehlivě za svým. Nešlo přehlédnout 

zaspání v prvním utkání, kdy Dominika soupeř nádherně upálil na krásnou, rychlou uči 

matu. Mohli jsme se dočkat bratrovražedného finále . Což by byl jistě pro všechny 

baníkovce veliký zážitek a důvod k sázkám a hecování . Určitě bych se přidal taky, ale 

vsadil bych vše na Patrika, to říkám otevřeně  . Vždy sázím na jistotu. Ale není to 

nic proti Dominovi!!!  

 

Lukáš Selecký : 

 

- Pluhař Stanislav (TATP), výhra v GS         O goši – juko 

- Trojnar Robert (JUHZ), prohra                vedl na šido, spadl na tai otoši – ipon 

- Bártů Josef (CEDA) , výhra                       tai otoši – ipon 



- Týpl Vojtěch(JUCT) , výhra                          ???         

- Petzuch Jan (SLOP), prohra                      san kaku – ipon 

 

Také Lukáš je věkem starší žák, přesto dovede dorostencům pořádně zatopit a porážet je. 

Lukáš šel super turnaj!!! První utkání porazil skvělého Pluhaře po těžkém boji v Golden 

score silou vůle. Pak mě přijde hrozně líto smolná prohra z Trojnarem. Při prohře Lukáš 

po celou dobu tlačil a jeho soupeř byl pasivní. Lukáš vedl na šidi za pasivitu a v utkání 

dominoval. Přesto zkušenější Trojnar šťastně vyhrál na ipon po vystihnutém nástupu na 

tai otoši. Lukáš trošičku polevil, ztratil koncentraci a ihned byl potrestán. Pak procházel 

turnajem nádherně, až do boje o medaile. 

Lukáš se vyznačuje dobrým pohybem, bojem o úchop a technikou. Vidím však dva 

výrazné nedostatky, které musíme co nejdříve vylepšit!!!!  Chybí větší fyzická kondice, 

což je veliký problém!!!! A cítím, že musíme zapracovat na NE WAZA, jsou tam jisté 

rezervy a neznalosti!!! Ale to všechno se dá naučit.  

 

František Šmehlík : 

 

- Leroch Adam (JCDO), výhra               2x šido  

- Hoskovec Nocolas(SKKP), výhra        2x curi komi goši – juko,seoi nage – ipon 

- Pírko Petr (JFHR) , výhra                       seoi nage – ipon 

- Černý Václav(EMEL), výhra                    ???? 

 

Gratuluji a děkuji Františkovi za předvedený výkon a zisk titulu Mistra České 

republiky!!! 

František byl jednoznačný favorit na vítězství a také si tuto roli s přehledem pohlídal a 

bez většího zaváhání zvítězil. Trošičku se potrápil v prvním utkání, kde nedokázal 

bodovat, přesto si vytvořil tlak a soupeře donutil k chybám a pasivitě. 

František se vyznačuje velmi dobrou fyzickou kondicí, na které pořád pilně pracuje, 

snaží se dělat spousty technik a je to dříč a srdcař. V budoucnu musí neustále 

pracovat na technice, učit správné načasování do nástupu. Víme, že je mírně 

limitován svou koordinací, ale to neznamená, že nemůže pomýšlet na mety nejvyšší 

v mezinárodním měřítku. Pílí a prací se dá vše odstranit, nedostatky zakrýt a 

přednosti použít, kdy je třeba. 

 

 

Jiří  Svoboda : 

 



 

- Švec Milan (SAPO), výhra                            tomoe nage – ipon 

- Černý Václav (EMEL), prohra v GS             Uči mata – ipon 

- Švec Adam (DCHC), prohra                          harai goši – wazari 

 

A bylo po medailovém snu, po kterém jsme s Jirkou společně toužili!!! Je to škoda a 

nespravedlnost . Jirka má ukázkovou tréninkovou morálku, docházku a krásnou 

techniku. Bohužel se mu nedaří to vše aplikovat do zápasu, tak jak bychom si to 

představovali. Přesto je to dobrý judista, s velikým potenciálem do budoucna. I kdyby 

to nešlo na mezinárodní judo, nic tak strašného se neděje. Však mnohdy přece stačí 

být Mistrem České republiky a tím Jirka už je  , takže může být v klidu! Důležité je 

mít z juda dobrý pocit. Umět něco co mě samotného naplňuje, těší a každý to neumí. 

Třeba jednou mě vystřídá na trenérské židli a já bych byl za to velice rád! 

Jirko, vím dobře, že Ti to půjde, uvidíš!!! 

 

 

Jan Slánička : 

 

 

- Černý Jaroslav (???), výhra                              san kaku – ipon 

-  Melich Martin (???), výhra                             o sae komi – ipon 

- Polívka Michal (SOPV), prohra                        san kaku – ipon 

- Brázdil Daniel (SODE), výhra               2x seoi nage – juko,harai goši – wazari,seoi- ipon 

- Švec Adam (DCHC), prohra                           sumi gaeši-wazari, tai otoši –juko 

 

Honza šel super turnaj a nebojím se říci nahlas, že byl pro mě velikým překvapením a 

byl jsem z jeho výkonu doslova nadšen!!! Všechny utkání šel zodpovědně, naslouchal 

radám ze židličky , nevypustil jediný moment, bojoval jako lev. Je to taktéž věkem 

starší žák a nebojí se naskočit do turnaje dorostu!!! 

Klady jsou jasné: dobrá fyzická kondice, dobrý postoj, pohyb, projev na tatami a 

poslední dobou hodně zlepšená technika a provádění hodu. 

Zápory vidím v horší psychické odolnosti na zátěž a snášení bolesti. Ale na tom se dá 

pracovat, vůlí a sebezapřením a soustavným tréninkem, až do doby, kdy si na to 

prostě zvykneš a přestaneš to tolik vnímat a připouštět si to. 

Je pro mě velikým zklamáním a podle mého názoru chyba, že jsi nebyl RD trenérem  

Rubášem vybrán(respektive byl,ale za vlastní) na VT Teplice 2011. Však on jednou 

uvidí , neboj se Honzo. 

Máme jen jednu možnost. Plzeň prostě musíme opět porazit , není jiné cesty jak 

ukázat kdo jsi!!!!  

 

 



Tomáš Kotyk : 

 

 

- Mikuš Jan (EMEL) , výhra                 osae komi – juko, harai goši – ipon 

- Kader Aga Ahmed(JKOL),výhra       uči mata – ipon 

- Skyba Libor(MTOV),prohra               tao otoši – wazari upadl, tai otoši –juko hodil 

 

Je to škoda,že to Tomáš už konečně neprolomil. Má medaili, kterou moc chtěl a tím to mu 

blahopřeji. Přesto si myslím,že měl na víc.Měl to vyhrát.Dokázal skvělého Skybu v úvodu 

utkání hodit na juko po krásném nástupu do tomoe nage, ale tím jen soupeře vydráždil a ten 

mu vzápětí útok vrátil  a dokázal Tomáše hodit na Wazari, které  si do konce utkání v pohodě 

pohlídal. Přesto vše chci Tomáše pochválit, za dvě krásná utkání, které vyhrál po pěkných 

hodech a pěkných technikách. Doufám, že jedeme dál!!!!!    

Jan Král : 

-Svačina Pavel( JUZI),prohra                                      o goši –ipon 

-Valenta Tomáš (LOTR),výhra                                   protočení pod sebou, O guruma???-Wazari 

-Uher Daniel (JCPL),výhra                                          osae komi – ipon 

-Kabourek Jakub (JCDO),výhra                                   ???????- juko 

-Prosser Tomáš(JKBS),výhra                                      nenastoupení soupeře pro strach z Kuby, 

                                                                                        Dělám si srandu – zranění!!!! 

Kuba je taktéž ještě starší žák. Ve své kategorii nemá moc soupeřů. Pokud zamýšlí jít dále, nic 

jiného, než prát se za dorost mu nezbývá. 

Šel pro mě nádherný turnaj.  V prvním zápase po prohře a tvrdého hodu se probral, 

uvědomil si, že takhle to v dorostu nefunguje. Začal makat tak, jak jsme u něho zvyklí. Pak šel 

turnajem spolehlivě, zodpovědně za medailí. Nakonec z toho byla veliká radost a úspěch 

v podobě stříbrné medaile. 

 

Závěrečné hodnocení turnaje: 

Co více bychom mohli chtít, než to, že jsme získali dvě zlaté, dvě stříbrné, jednu bronzovou, 

jedno páté, sedmé a deváté místo.  



Musíme být spokojeni, ale stejně tak musíme vědět , kde máme rezervy a co je třeba 

zlepšovat. Taky si je třeba uvědomit, že mezinárodní judo se pohybuje trošičku v jiných 

dimenzích a nemyslet si o sobě, že už je hotovo a jsme Mistři světa!!!!! 

Děkuji Vám jménem všech trenérů za vaši vzornou reprezentaci našeho 1.JCBO. 

Děkuji jménem výkonného výboru našeho 1.JCBO za totéž. 

Gratuluji všem k předvedeným výkonům a společně se těším na chvíli klidu a oddechu, který 

nás teď společně do konce roku čeká.  

Zaměříme se na zvyšování kyu, zlepšení technického projevu a pokusíme se nabrat sílu. 

V Ostravě  28.11.2011                                            Dušan Koza 

Trenér dorostu 1.JCBO 

 

 


