
Přeboru ČR družstev starších žáků 

Manažer: Lukáš Milan 

Trenér: Šeděnka Richard, Radislav Borbély 

 

Sestava 1.JCBO: 
-38 kg:  neobsazená 

-42 kg: Žemla Václav 

-46 kg: Mičan Ondřej 

-50 kg: Václavík Michal, Vilímek Patrik 

-55 kg: Lukáš Dominik, Pátek Jan 

-60 kg: Selecký Lukáš, Tempír Petr 

-66 kg: Slanička Jan 

-73 kg: Bednařík Petr 

+73 kg: Král Jakub 

 

Hodnocení turnaje: 

      S velkou radostí vám oznamuji, že družstvo 1.JCBO starších žáku se stali 

Přeborníky České republiky pro rok 2011, které se konalo v Benešově. Tohoto turnaje se 

celkem účastnilo 9 týmu a to  SKP Judo Nový Bydžov, Judo Femax Engineering Hranice, 

1.JC Baník Ostrava, Judoclub Liberec, Sport judo Litoměřice, Judoclub Plzeň, SKP Benešov, 

SKKP Brno, MDDM Kaplice.  

Na PČR jsme již jeli s ambicemi, že získáme medaili a nebojím se říci, že tu nejvyšší 

což se nám také podařilo. Před začátkem turnaje probíhalo větších problému. Při losováni si 

pořadatele svolali trenéry všech družstev ke stolku rozhodčích, kde nám bylo oznámeno, že se 

pojede KO systémem, se kterým jsme, jako trenéři nesouhlasili a odhlasovali půl systém do 

tabulek každý s každým, aby se závodníci více poprali. Do každého zápasu jsme nastupovali 

bez jedné váhy a to do 38 kg, ale jak se ukázalo, ani to nás nedokázalo rozhodit. Před každým 

zápase a i po zápase jsme měli bojový pokřik, který nás motivoval a ostatním týmům ukázal, 

že si jdeme tvrdě za svým a ten zněl ,,KDO VYHRAJE??? BANÍÍÍÍÍK.,, Další průběh již byl 

v naších rukou, jak se postav naším soupeřům. Do základní skupiny jsme byli vylosováni s 

Judoclub Liberec, Judo Femax Engineering Hranice, SKP Judo Nový Bydžov, Sport judo 

Litoměřice. 

ZÁKLADNÍ SKUPINA: 

1 utkání   1.JC Baník Ostrava vs. Judoclub Liberec 

-38        Binhák T.  0:10 

-42   Žemla V.  Kašpar L.  10:0 

-46     Mičan O.     10:0 

-50     Václavík M.  Reiniš K.  0:7 

-55    Lukáš D.  Chábera D.  10:0 

-60    Selecký L.  Moravec D.  10:0 

-66    Slanička J.  Černý J.  10:0 

-73    Bednařík P.  Jansa T.  0:10 

+73    Král J.   Šman   10:0 

Celkové skóre: body: 6:3  skóre: 60:27 



První zápas byl proti Liberci a byl to jeden z nejdůležitějších, už z důvodů, aby se kluci 

rozeprali a taky tak zvaně osahali místní tatami, ale jak se později ukázalo proti jednomu 

z nejlepších týmů, který proti nám nastoupil. Liberci chyběla stejně jako nám jedna váha tak 

jsme začínali od nuly a to nám vyhovovalo. Nebyl na nás tlak jak u jiných zápasů že 

prohráváme již od začátku 0:1. Kluci předvedli taktické a vyvážené zápasy a nenechali se 

ničím vyvést z míry, ani klopýtnutím od Michala Václavíka, který si v polovině zápasu 

nepohlídal aši-wazu od soupeře a upadl si na wazari a tuto ztrátu už nedokázal dohnat, i když 

hodil dvě youka. Od toho je tým, když jeden klopýtne tak ostatní zaberou, což se také stalo a 

vybojovali jsme ceněnou výhru nad Libercem 6 ku 3 na pomocné body 60 ku 27. Od tohoto 

zápasu jsme nepoznali přemožitele a vezli jsme se na vítězné vlně až pro zlatou medaili. 

 

2 utkání   1.JC Baník Ostrava vs. Judo Femax Engineering Hranice 

-38        Cinádr M.  0:10    

-42   Žemla V.  Janiš L.  10:0    

-46     Mičan O.  Kolář A.  0:10    

-50     Václavík M.  Beran T.  10:0    

-55    Lukáš D.  Mališ V.  10:0    

-60    Selecký L.  Skurka Š.  10:0    

-66    Slanička J.  Pírko P.  0:5    

-73    Bednařík P.  Vorel J.  10:0  

+73    Král J.   Měchurka M.  10:0  

Celkové skóre: body: 6:3    skóre: 60:25 

V druhém zápase ve skupině jsme nastoupili proti loňským vítězům Judo Femax Engineering 

Hranice. S tímto týmem jsme se potkali, již předešlé dva ročníky ve finále. Věděli jsme, že i 

když letos neměli tak silný tým, tak je nesmíme podcenit a dávat si pozor. Do tohoto utkání už 

jsme nastupovali se ztrátou nejlehčí váhy -38kg, která nám chyběla. Žemla Václav měl za 

úkol vyrovnat skóre na jedna, jedna a to se mu také povedlo. Všechny zápasy v jednotlivých 

váhách byli velmi vyrovnané a do poslední chvíle to bylo velmi napínavé. Naštěstí naši kluci 

bojovali opravdu srdíčkem a šlo vidět, že chtějí Hranicím oplatit loňský rok, když prohráli ve 

finále. Na konec jsme vyhráli skórem 6:3 a na pomocné body 60:25. 

3 utkání   1.JC Baník Ostrava vs. SKP Judo Nový Bydžov 

-38        Schovanec M.  0:10    

-42   Žemla V.  Gregar K.  10:0    

-46     Mičan O.  Motyovszki L.  0:10    

-50     Václavík M.  Rusek J.  10:0   

-55    Lukáš D.  Štrajt M.  5:0    

-60    Selecký L.  Typl V.  5:0    

-66    Slanička J.  Macháček M.  10:0    

-73    Bednařík P.  Záhorský M.  10:0  

+73    Král J.   Hodejčuk L.  10:0  

Celkové skóre: body: 7:2  skóre: 60:20 

Třetí zápas byl proti týmu SKP Judo Nový Bydžov. Před tímto zápasem jsem si řekli pár 

taktický věci ohledně zápasu a také že výhra nad tímto týmem nám může zajistit postup 

z první příčky, což jsem taky chtěli. Bylo to velmi vypjaté utkání a rozhodovala každá 

chybička. Drželi jsme každý bodík (youko, wazari), jak kdyby to byl ippon a zajistilo nám to 



výhru v turnaji :-). Když jsme hodili nějakou obodovanou techniku tak už jsme se snažili 

držet tento stav a nikde jsme se nehnali a čekali jsme na každou chybičku soupeře, což se nám 

taky vyplatilo. Kluci zjistili, že i výhra na youko je velmi ceněná výhra např. v zápase Lukáše 

a Seleckého. Konečný stav tohoto zápasu vypadalo na body  7:2 a pomocné skóre 60:20 

4 utkání   1.JC Baník Ostrava vs. Sport judo Litoměřice 

-38        Hock J.  0:10    

-42   Žemla V.  Munza J.  10:0    

-46     Mičan O.  Stránský D.  0:10    

-50     Václavík M.  Kropáč M.  10:0    

-55    Lukáš D.  Křivosudský J. 10:0    

-60    Selecký L.  Tuček P.  10:0    

-66    Slanička J.  Perlík T.  10:0    

-73    Bednařík P.  Rejchrt M.  0:0  

+73    Král J.   Varmuža M.  10:0  

Celkové skóre: body: 6:2   skóre: 60:20 

Do posledního utkání v základní skupině jsme nastoupili proti Sport judo Litoměřice. Měli 

jsme již jistotu postupu do semifinálových bojů a od toho jsme se taky odrazili a měli jsme 

vnitřní pohodu a klid. Hlavní úkol byl, aby se kluci nezranili a aby byli fit v závěrečných 

bojích. Průběh tohoto utkání probíhal velmi lehce bez jakýchkoliv komplikací. Utkání 

skončilo na body 6:2 a na skóre 60:20 s tím, že v zápase byla jedna remíza, kterou udělal 

Bednařík s Rejchrtem. 

 

FINAL ROUND 

Semifinálové utkání 1.JC Baník Ostrava vs. SKKP Brno 

-38        Folber F.  0:10    

-42   Žemla V.  Žubka P.  10:0    

-46     Mičan O.  Mahr M.  10:0    

-50     Václavík M.  Štětka P.  7:0    

-55    Lukáš D.  Mátl M.  10:0    

-60    Selecký L.  Vašina M.  10:0    

-66    Slanička J.  Pamfilu C.  10:0    

-73    Bednařík P.  Diakov J.  10:0  

+73    Král J.   Tržil M.  10:0  

Celkové skóre: body: 8:1  skóre: 77:10 

Ze základní skupiny jsme pokračovali z první příčky, což nám zajistilo semifinálové utkání 

proti SKKP Brno, kteří skončili druzí ve své základní skupině. Před začátkem zápasu jsme si 

ujasnili jisté pravidla, že už nesmíme ani klopýtnout, protože by to znamenalo maximálně boj 

o třetí příčku a mohlo by se stát, že bychom odjeli domů bez zisku medaile. Počítali jsme, že 

Brno bude těžký soupeř a vůbec jsme nedoufali, že to může skončit tak, jak to skončilo a to 

drtivou výhrou 8:1 a pomocné body 80:10. Kluci své zápasy vždy končili před časovým 

limitem krásnou přehlídkou chvatů, jak v postoji, tak i na zemi, kde zazářil Slanička krásným 

přechodem do Sankaku-žime. Teď už nás čekalo jen finále. 

 



Finálové utkání 1.JC Baník Ostrava vs. Judoclub Liberec 

-38        Binhák T.  0:10 

-42   Žemla V.  Kašpar L.  10:0 

-46     Mičan O.     10:0 

-50     Václavík M.  Reiniš K.  0:0 

-55    Lukáš D.  Chábera D.  10:0 

-60    Selecký L.  Moravec D.  0:10 

-66    Slanička J.  Černý J.  10:0 

-73    Bednařík P.  Jansa T.  0:0 

+73    Král J.   Šman   10:0 

Celkové skóre: body: 5:2  skóre: 50:20 

V posledním utkání tohoto dne na nás opět čekal Judoclub Liberec, se kterým jsme se již 

setkali v základní skupině a porazili jsme je. V šatně jsme si vysvětlili, že nastupujeme úplně 

proti jinému a novému týmu než byli v základní skupině. Liberec se sám sebe překvapil, tím 

že vůbec postoupili ze skupiny a vtom byli silnější a nebezpečnější než v základní skupině, 

byli takzvaně nahecovaní a do finálového zápasu šli s tím, že mohou jen překvapit. Náš úkol 

byt neudělat chybu v posledním zápase a neopakovat loňskou historii, kdy jsme taky lehce 

vyhrávali celý turnaj až na finálový boj, když nás porazil tým Judo Femax Engineering 

Hranice. Výhoda tohoto soupeře byla ta jako předtím, že nastupují oba týmy bez jedné váhové 

kategorie a tím skóre je vyrovnané. Skóre v tomto utkání bylo až do konce posledních vah 

otevřené a nemohli jsme si byt jistí výhrou. Poznali jsme, že i remíza v některých váhových 

kategoriích je velmi ceněný výsledek a díky tomu jsme i zvítězili, protože kluci se prali velmi 

takticky na výbornou a poslouchali rady a pokyny nás trenérů. Po těžkém boji jsme tvrdě 

vybojovali vítězství 5:2 na pomocné body 50:20 a tímto jsme se stali Přeborníky České 

republiky ve starších žácích družstev. :-)  

Závěr:  Jak již se ukázalo tento ročník starších žáku, který přestoupí po novém roce do 

dorostenecké kategorie je velmi silný, a doufám, že v těchto úspěších bude nadále pokračovat 

jak např. Dorostenecké lize, tak i později v Extralize mužů. Jde vidět, že v 1. JC Baníku 

Ostrava jdeme správnou cestou jak vychovávat mládežnické kategorie a ukazuje se to 

v letošních výsledcích Přeborech ČR, jak benjamíncích, mladších, starších žácích, kde jsem se 

umístili na předních příčkách celkového hodnocení a v dorostenecké kategoriích tomu není 

jinak jak v jednotlivcích, tak i družstvech, kde také tým dorostenců vybojoval zlatou medaili. 

     Na závěr bych chtěl poděkovat všem trenérům z 1. JCBO, kteří se podíleli na tréninku 

všech borců ať už od benjamínků, tak až po dorost a i ostatním, kteří spolupracovali na 

výchově těchto sportovců a zajišťovali zázemí a prostory pro trénink. A nesmím zapomenout 

podporu všech rodičů, kteří podporují své děti ke sportu a především k judu, a dělají jim 

skvělé rodiné zázemí, protože bez toho by to nešlo. 

    Dále hostujícím borcům a to Ondrovi Mičanovi z TJ Mittal Ostrava, Michalovi Václavíkovi 

z Městské police Ostrava, Vaškovi Žemlovi Sokol Praha Vršovice a všem jejich trenérům za 

povolení hostování jejich borcům za náš klub.  

   Hlavní poděkování patří našemu manažerovi Lukášovi Milanovi bez, kterého bychom 

neměli tak skvělý tým, který zařídil a vše kolem těchto závodů a stálo ho to spoustu úsilí a 

zato mu patří veliký dík nás všech. 

Zprávu zpracoval: Richard Šeděnka 

http://www.mpostrava.cz/WebForms/Stranky/Detail.aspx?Id=58&IdParent=0


 


