
ZPRÁVA TRENÉRA Z VT před ME U18 a ME U18 Poreč 12.6. – 26.6.2022 (kluci) 

 

Závodníci: 55 kg Šopinec David 

60 kg Fišer Štěpán, Růža Lukáš (pouze VT) 

66 kg Nováček Václav (pouze VT), Varmužka Matěj (pouze VT) 

  90 kg Fulneček Šimon  

   

Trenéři: Jaroslav Švec, Václav Červín (pouze VT) 

 

VT před ME: 

Jednotlivých tréninků se účastnilo cca 130 závodníků z 10krajin. Posléze přijel tým Itálie 

s dalšími 20 judisty. Program jsme absolvovali celý – byl upraven pořadatelem 

k nadcházejícímu ME a vyhovoval nám. Všichni naši borci jej zvládli bez problémů a 

bolístek. Po skončení VT jsme v místě ještě další dny potrénovali individuálně do začátku 

ME. 

 

ME U18 Poreč: 

 

Výsledky: 

55 kg Šopinec David  9.místo 1/2  

 Aghasyan   ARM  0:10 -10 kontr z kouči maki komi 

 Rubinstein   ISR  1:0 +s,+s,-s,-s,+s 

 Piechota   POl  0:7 -7 UMA 

 

David se snažil, obrovskou vůlí vybojoval vítězný zápas s ISR v opravách, ale bohužel mu 

chybí větší razance a důslednost v osobních technikách, které jsou bohužel velmi jednostranně 

založené na seoi-nage a kouči maki komi. Dále by potřeboval větší variabilitu chvatového 

rejstříku a zejména něco do levé strany. To bych viděl jako doporučení pro Páču, ale to on 

jistě ví… 9.místo bylo pro Davida asi stropem, na který mohl dosáhnout. 

  

60 kg Fišer Štěpán   bez um  0/1  

 Vasguez   ESP  0:10 -10 KTG 

 

Štěpán za minutu svého zápasu nedokázal nastoupit do chvatu a prakticky z první akce 

soupeře upadl na kata-guruma. Možná jej svazovala nervozita z prvního vystoupení na 

vrcholné akci, ale tady bohužel svůj nejlepší výkon nepředvedl. V průběhu roku dokázal 

vyhrát nejvíce utkání ze všech kluků, kteří se zapojili do kvalifikace o ME, nutno ovšem 

dodat, že většina těchto utkání byla proti žebříčkově hůře postaveným závodníkům. Věřím, že 

stejně jako u Šopika budou mít jeho výkony v příštím roce stoupající tendenci. 

 

 

90 kg Fulneček Šimon  bez um  0/1 

 Dukow    GER  0:1 -7 kontr v GS 



V minulém zápase při ECC Polsko dokázal Šimon svého soupeře v GS porazit třetím trestem, 

teď byl v prodloužení úspěšnější německý závodník. Velmi vyrovnaná bitva, Šimovi nemůžu 

nic vytknout opravdu odevzdal vše na co v danou chvíli měl. Podobně jako u Šopika ovšem 

pouze s levou seoi nage a sode nemůže být úspěšný v další kariéře. Po vývoji tabulky byl toto 

prakticky zápas o 7.místo, protože závodník GEO prohrál po chybě rozhodčích s domácím 

borcem, ale na toto se historie neptá. 

 

Stručné hodnocení:  

ME je ještě vyšší level než turnaje ECC, na kterých jsme letos nedosahovali medailových 

výsledků, nešlo tedy očekávat, že by jsme se k nim dostali tady. Možná jsme mohli vyhrát o 

dva zápasy více (Šimon) .  

 

Můj subjektivní pohled: 

1. Ztrácíme v silové připravenosti, ale toto je velmi specifické – ani jeden z našich 

závodníků nebyl fyziologicky vyvinut tak jako jejich soupeři – nevím čím to je, ale 

někdy vypadáme oproti soupeřům jako děti (postsovětské země, balkán…) Pak je 

velmi těžké se prosadit 

2. Dokážeme se prosadit malou škálou chvatů (vyjma Štěpána, ale ten to tady neukázal) 

3. Pracujeme s přebraným vzorkem mládeže – šikovnější děti jsou prostě na fotbale, 

hokeji, házené, basketbalu… 

4. Máme v ČR kluby, kde se ocitají již ve školce děti a dělají „judo“ Jsou jich tisíce, mají 

zde většinou nekvalifikované trenéry a po roce dvou v tomto kroužku končí s tím, že 

judo si už vyzkoušeli a nevrátí se k němu. Pro někoho možná dobrý byznys, pro ČSJu 

(si myslím) až tak ne. Tímto o tento vzorek populace prakticky přicházíme. 

 

 

Celková zápasová bilance kluci 1/4 

 

Zpracoval: Jaroslav Švec       Brno, 27.6.2022 

 

 

   

 


