
Dorostenecká liga  II. Kolo- Brno 

Datum:   5. 6. 2016 

Trenéři:   Dušan Koza, Roman Martínek 

Vedoucí družstva: Martin Pavlica 

 

Závodníci: 

50 kg Marek Vlček (Slavoj Polná) 

55kg  Radek Rýpar (Judo Závišice) 

60kg  Patrik Franek, Petr Kocman (oba 1.JCBO), Andrej Schindler (Slezan Opava) 

66kg  Matěj Kresta, Jan Huvar (oba 1.JCBO), Ondřej Štefánik (Baník Karviná) 

73kg   Tomáš Hanzel (Baník Karviná), Ondřej Rovenský, Tadeáš Janík (oba 1.JCBO) 

81kg   Ondřej Chlopčík, Jan Král (oba 1.JCBO), Jan Zuščák ( Judo Pionýr Bohumín) 

90kg  Tomáš Pustějovský, Tomáš Pavlica (oba 1.JCBO) 

+90kg Michael Raška (1.JCBO) 

 

Hodnocení II. kola: 

Na druhé kolo dorostenecké ligy se družstva sjeli k tradičnímu pořadateli, do klubu SKKP 

Brno. Domácí klub se s tímto vypořádal naprosto skvěle a turnaj proběhl bez komplikací. 

Naše role a úkol v tomto kole byl jednoznačný: Zajistit si třemi výhrami bezproblémový 

postup do podzimních finálových bojů o medaile. Úkol se podařilo díky dobrému výkonu 

celého družstva splnit, za což patří všem slova uznání a chvály. Už během posledního celého 

týdne jsem v družstvu cítil odhodlání a touhu tento nelehký úkol zvládnout. 

Ve 2. kole jsme bojovali s těmito výsledky: 

 1.JCBO : Sokol Hradec Králové 5:3(320:200,5), 1.JCBO : Judo Železo Hranice5:3(500:300), 

1.JCBO : Judo SKKP Brno 5:3(500:201), 1.JCBO: Judo Beskydy 3:5(300:401)  

Což nás v konečném účtování po dvou úvodních kolech posunulo na konečné třetí místo 

v tabulce. 



V podzimních bojích o titul mistra České republiky se tak utkáme s družstvy SKKP Brno, JC 

Litoměřice, Judo Čáslav, Judo Beskydy, Judo klub Jablonec nad Nisou. Tyto družstva se utkají 

dvoukolově každý s každým, načež družstvo s nejvyšším počtem bodů získá titul mistra České 

republiky. 

 

Hodnocení jednotlivých utkání družstva: 

1. utkání: 

1.JCBO   :  Sokol Hradec Králové  5:3 (320:200,5) 

Vlček  : Filipi  10:0 

Rýpar  : Mimra  100:0 

Schindler : Černý  0:100 

Kresta  : Lánský  0:100 

Hanzel  : Filipi   0:0,5 

Chlopčík : Macháček 100:0 

Pustějovský : Doležal 100:0 

Raška  : Jarkovský 10:0 

Po velmi dobrém začátku, kde velmi příjemně překvapil Marek Vlček nádherným výkonem a 

vítězstvím, které navíc podpořil následně Radek Rýpar, jsme třemi následnými porážkami 

utkání zbytečně zdramatizovali. Naše opory, ale nenechali nic náhodě a velmi přesvědčivě 

všichni tři Ondřej Chlopčík, Tomáš Pustějovský a Michael Raška vyhráli a nedopustili 

případné zaváhání v naší touze to dokázat. 

Velmi důležité, vybojované vítězství, které nás nakoplo do dalších bojů. 

 

2. utkání: 

1.JCBO   :   Judo Železo Hranice  5:3 (500:300) 

 

Vlček  : Heřmánek  100:0 

Rýpar  : Kubala   100:0 

Franek  : Šatánek  0:100 



Štefánik  : Podrazský  0:100 

Rovenský : Matal   0:10 

Chlopčík : Šmíd   100:0 

Pustějovský : Jiříček   100:0 

Raška  : neobsazená  100:0 

Zápas to byl velmi podobný tomu prvnímu. Na dvě naše úvodní výhry jsme nedokázali 

navázat. Ale ukázalo se, že přesně takhle má fungovat tým. Táhnout za jeden provaz, a 

pokud někdo prohraje, druhý to musí srovnat, táhnout společně za jeden provaz a vzájemně 

se podporovat. Utkání jsme v závěru zvládli a mohli jsme se radovat z vymazání mírného 

bodového náskoku družstva Hranic. 

 

3. utkání: 

 

1.JCBO  : Judo SKKP Brno 5:3 (500:201) 

Vlček  : Preis   100:0 

Rýpar  : Bohdálek  100:0 

Schindler : Bojanovský   0:100 

Kresta  : Pochop   0:100 

Hanzel  : Vlček    100:0 

Chlopčík : Hoda    100:0 

Pustějovský : Holčápek    0:1 

Raška  : Pacal     100:0 

Naše družstvo má velmi silné osobnosti. Naše družstvo má svoji hrdou tvář. Naše družstvo 

může v letošním ročníku ještě mnohé překvapit a mnohé dokázat. 

Naše družstvo má i své opory. Troufám si říct, že to jednoznačně jsou: Marek Vlček, Radek 

Rýpar, Ondřej Chlopčík, Tomáš Pustějovský a Michael Raška, na jejich výkonech to stojí, ale 

bez navazujících výher, by oni samotní nic nedokázali, je to výsledek všech, kteří byli 

přítomni v turnaji a v tréninkové přípravě v klubu. Jen jsem si dovolil, vyzvednou ty nejlepší. 



Utkání s favorizovaným Brnem jsme po velmi dobrém a spolehlivém výkonu zvládli, i když 

musíme uznat, že vinou zranění nebylo družstvo SKKP Brno v zcela ideálním složení. Přesto 

bych tímto nechtěl snižovat náš výkon a naši výhru. Tyto negativní faktory ke sportu 

neodmyslitelně patří a každý trenér to dobře zná a musí s tím v dlouhodobých soutěžích 

předem počítat a mít různé alternativy jak se k tomu postavit. Minulé kolo to potkalo nás a 

také jsme to zvládli. 

 

4. utkání: 

1.JCBO    :     Judo Beskydy  3:5 (300:401) 

Vlček  : Filipec   0:100 

Rýpar  : Kordula  100:0 

Kocman : Zach   0:100 

Huvar  : Sieber    0:100 

Janík  : Svoboda   0:100 

Zuščák  : neobsazená   100:0 

Pustějovský : Nesvadba   0:1 

Raška  : Kučák   100:0 

Bohužel v posledním utkání v turnaji jsme prohráli. Zápas Tomáše Pustějovského s Markem 

Nesvadbou, byl ale krásnou tečkou za tímto povedeným kolem. Nešlo moc o judistickou 

krásu, ale bojovnost, nasazení, vůle a prestiž byla ukázková. Zápas trval i s golden score asi 

sedm minut a z obou stran šlo o velmi vyčerpávající boj, který dopadl lépe pro naše soupeře. 

Takhle odhodlaně a srdnatě vidět bojovat více judistů, by jistě nebylo na škodu.  

 

  

Závěrečné hodnocení 2. kola: 

Několikrát jsem se v této zprávě opakoval, že se nám povedl postup do finálových bojů i přes 

nepříliš dobrý vstup do soutěže v prvním kole. Druhé kolo už z naší strany bylo mnohem 

lepší, svedli jsme krásné boje a předvedli jsme dobré výkony. 

Velmi dobře se prezentoval Marek Vlček, který je u nás na hostování ze Slavoje Polná a 

myslím, že dobře zapadl do našeho družstva a velmi rychle se otrkal. V tomto kole nám velmi 



výrazně pomohl a jeho výkon šel od minula velmi nahoru. Věřím, že na podzim své výkony 

potvrdí.  

Radek Rýpar se vypracoval na opravdovou oporu družstva. Jeho touha získat letos opět 

medaili je neuvěřitelná, táhne neuvěřitelně celý tým, burcuje, hecuje, povzbuzuje a hlavně 

vzorovým přístupem všem ukazuje směr, kterým jít.  

Samozřejmě že Radek má podporu svých spolubojovníků Tomáše Pustějovského, Tomáše 

Hanzela, Andreje Schindlera, Ondřeje Chlopčíka a Michaela Rašky……..to jsou ti, co to letos 

táhnou v plné síle. 

Ale jak jsem již zmínil, družstvo musí být dobrá skládanka, která musí být vyrovnaná, mít 

společný cíl a záměr. Proto mi dovolte vyslovit v polovině soutěže poděkování všem členům 

družstva, protože tento náš dílčí úspěch je společná práce nás všech. Jedinec by nic 

nedokázal. 

V neposlední řadě mi dovolte poděkovat našim spřáteleným klubům Moravskoslezského 

kraje, které využívají naší nabídky hostování v této soutěži. Jedná se o kluby: Judo Závišice, 

TJ Ostrava, TJ Baník Karviná a Slezan Opava, Judo Pionýr Bohumín. Moc také děkuji za 

podporu, klubu Slavoj Polná, která věřím bude také ke vzájemné spokojenosti. Děkujeme a 

moc si této spolupráce vážíme. Jsme za ni rádi a jsme připraveni i nadále naši vzájemnou 

spolupráci prohlubovat a vylepšovat tak, aby byla ještě obsáhlejší, provázanější a 

prospěšná nejen pro jednotlivé kluby a jednotlivé talentované a snaživé judisty, ale 

především pro moravskoslezské judo, které takovou spolupráci velmi potřebuje. 

 

 

Úspěšnost jednotlivců po 2. kole 2016: 

 

Jméno  příjmení  celkem výhry  prohry  body 

Radek  Rýpar   8  8  0  16 

Ondřej  Chlopčík  7  6  1  12 

Tomáš  Pustějovský  8  5  3  10 

Marek  Vlček   8  4  4  8 

Michael Raška   4  4  0  8 

Tomáš  Hanzel   4  2  2  4 

Matěj  Kresta   2  1  1  2 



Jan  Král   3  1  2  2 

Jan  Zuščák   1  1  0  2 

Patrik  Franek   4  0  4  0 

Andrej  Schindler  4  0  4  0 

Petr  Kocman  2  0  2  0 

Ondřej  Rovenský  2  0  2  0 

Tomáš  Pavlica   1  0  1  0 

Tadeáš  Janík   2  0  2  0 

Jan  Huvar   0  0  0  0 

Jan  Blažej   1  0  1  0 

 

V Ostravě 7.6. 2016                                  Dušan Koza, tr.1.JCBO  

   

 

 

 

 

 


