
MČR dorostenců a dorostenek
2016

Zpráva trenéra:

Místo: Brno

Trenéři: Dušan Koza, Roman Martínek

Hodnocení mistrovství:

Mistroství se konalo na tatami SKKP Brno ve sportovní hale na Vodové ul. Pořadatel připravil skvělé 
podmínky v prostorné hale, občerstvení pro trenéry, čtyři tatami, bufet pro závodníky a diváky. 
Turnaj byl zakončen finálovým blokem a slavnostním předáváním medailí někdy kolem 17. hodiny.

Závodníci 1.JCBO:

Jméno příjmení klub            váha celkem výhra prohra umístění

Viktorie Kuncová 1.JCBO 48kg 2 1 1 3. místo

Marie Brzusková 1.JCBO 52kg 2 0 2 bez. um.

Michael Raška 1.JCBO +90kg 4 2 2 4. místo

Tomáš Pustějovský 1.JCBO 81kg 5 2 3 4. místo

Adéla Martínková 1.JCBO 70kg 3 3 0 1. místo

Eva Ondrašíková 1.JCBO +70kg 4 2 2 5. místo

Ondřej Chlopčík 1.JCBO 73kg 4 2 2 5. místo

Ondřej Rovenský 1.JCBO 73kg 1 0 1 bez. um.

Jan Král 1.JCBO 81kg 1 0 1 bez. um.

Kristýna Ďurinová 1.JCBO 57kg 1 0 1 bez. um.



Závodníci, studenti SG Ostrava:

Daniel Šimek Beskydy 55kg 2 0 2 bez. um.

Radek Rýpar Závišice 55kg 3 3 0 1. místo

Tomáš Hanzel B. Karviná 66kg 2 1 1 bez. um.

Lucie Kochová P. Bohumín 52kg 4 3 1 3. místo

Andrej Schindler Sl. Opava 60kg 4 3 1 3. místo

Alžběta Škrobánková Sl. Opava 57kg 5 4 1 3. Místo

Matěj Silvestr Beskydy 73kg 2 2 2 7. místo

Závěrečné slovo trenéra:

Tento turnaj opět ukázal jak těžkým a záludným dnem si může každý jednotlivý závodník projít.

Jsem velmi potěšen, že jsme si odvezli dva tituly Mistra České republiky. Radek Rýpar velmi 
zaslouženě zvítězil. Jeho příprava a tréninková morálka jsou na té nejvyšší úrovni. Radek každý den 
dokazuje všem okolo, jak se má sportovec připravovat a jak má žít. Je to pro mnohé vzor. V turnaji si 
počínal velmi suverénně a bez zaváhání potvrdil roli favorita. Moc všichni trenéři gratulujeme. 

Další Mistryní České republiky se stala Adéla Martínková, která také po velmi dobrém výkonu 
v turnaji nenašla přemožitelku. Ve finále konečně rozdílem porazila Kateřinu Polákovou, která jí 
dlouhé roky dělala problémy a velmi těsně s ní prohrávala. Teď konečně zúročila poctivou 
tréninkovou přípravu k zisku titulu. Také Adéle všichni moc gratulujeme.

Největším překvapením byl výkon Andreje Schindlera, který po třech vyhraných utkáních obsadil 
fantastické třetí místo. Tímto výsledkem, ale především předvedeným výkonem velmi potěšil.

Také Lucie Kochová v turnaji prohrála pouze s vítězkou a favoritkou Třináctou. Pak v opravách už to 
byl koncert, soustředěný výkon a zasloužené třetí místo. Zužitkovala ukázkově svou poctivou 
tréninkovou morálku, snahu a píli.

Bětka Škrobánková obsadila v turnaji třetí místo, kde ve druhém kole narazila na moc šikovnou 
Havlíčkovou, kterou tentokráte nedokázala překvapit. V opravách si pak s přehledem a po zlepšeném 
výkonu došla pro třetí místo.

Viktorka Kuncová byla kousíček od vysněného titulu. Po zbytečné prohře v prvním utkání se ve 
druhém zlepšila, dokázala vyhrát na ipon a po rozvážení jednotlivých závodnic obsadila konečné 
smolné třetí místo. Přesto vyhraný zápas dává jisté pozitiva a naděje do budoucna.

Kluci Tomáš Pustějovský a Michael Raška šli oba ve svých váhách systémem každý s každým. Oba 
obsadili po nevýrazném výkonu čtvrté místa. 



Závodníci Jan Král, Kristýna Ďurinová, Ondřej Rovenský a Marie Brzusková neprošli úvodními koly a 
byli ze soutěže vyřazeni. Ovšem již samotná nominace a možnost startovat na MČR je dobrá vizitka 
těchto závodníků. Věřím, že v dalších letech se jistě prosadí daleko výrazněji.

Velmi smolný turnaj z pohledu výsledků to byl pro Daniela Šimka. V úvodním kole se pral až do 
golden score, kde po dvou minutách těžkého a vyčerpávajícího zápasu nešťastně upadl. V dalším 
utkání se už nedokázal zmobilizovat a nepostoupil do dalších bojů. Zrovna Danek na turnaj 
cílevědomě velmi trénoval a chtěl se prosadit na stupně vítězů. Bohužel i toto je judo, kde se může 
stát cokoli. Věřím, že Daniel velmi dobře ví, stejně jako všichni rozumní lidé, že neprohrál kvůli tomu, 
jestli měl na sobě modré, nebo bílé kimono.

Tomáš Hanzel dokázal v jednom utkání zvítězit. V dalším zápase ovšem prohrál a z bojů byl vyřazen. 
Myslím, že Tomáš jistě měl na lepší umístění.

Výkon Ondřeje Chlopčíka, byl pro nás mírným zklamáním. V prvním utkání nedůsledným a laxním 
přístupem honil vítězství v posledních sekundách, kde se štěstím zvítězil. Ani tento výkon, nevedl 
k ponaučení a celým turnajem se Ondra protrápil. V semifinále, které mněl určitě zvládnout lépe 
upadl v úvodu na ipon. V boji o třetí místo nic nepředvedl. Celkové umístění není nejhorší, ale jistě i 
sám Ondřej cítí, že má na víc.

Eva Ondrašíková se neprala špatně, ale její zápasy jsou jako nebe a peklo. Jeden se pere krásně, 
takticky, hned ten další špatně. Také slabší fyzický fond si nekompromisně bere svoji daň. 
Každopádně páté místo není vůbec propadák.

A poslední na krátké hodnocení zůstal Matěj Silvestr. Matěj určitě nepodal špatný výkon, ale taky 
cítím, že má na lepší umístění. Škoda prohry po chybičce s výborným Ondřejem Svobodou, který 
neměl svůj den, tam se lámala hůl. Tam mohl vykročit k cestě za medailí. Ale chce to trpělivost a 
pracovitost, které Matějovi nechybí a v budoucnu ještě může mnohé ukázat.

V Ostravě 8. 11. 2016

Dušan Koza, tr. 1.JCBO a Sportovního 
gymnázia Dany a Emila Zátopkových v 
Ostravě


