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Završením letošní sezóny pro starší a mladší ţáky a ţákyně VTŢ byl 
Přebor ČR, který se konal v Liberci – starší ţactvo a v Mohelnici – mladší 
ţactvo. 
 

Letos se poprvé postupovalo a nasazovalo v jednotlivých vahách podle 
nového způsobu prostřednictvím ranking listin, jejichţ konečnou podobu 
ovlivnily výsledky jednotlivých závodníků v pěti kvalifikačních turnajích. 
 
Hlavním cílem mladých judistů TJ VTŢ v tomto roce bylo vybojovat účast 
na PČR pro co největší počet závodníků. 
Boj o medaile a nejlepší umístění v jednotlivých vahách byl cíl druhořadý. 
 
První část úkolu byla splněna bezezbytku. 
Ve starších ţácích a ţákyních se kvalifikovalo 7 závodníků a v mladších 
ţácích a ţákyních dokonce 14. 
V tomto směru jsme se zařadili mezi nejúspěšnější oddíly v ČR. 
 
Druhá, výsledková část stanoveného cíle byla jednak ovlivněna pořadím 
na ranking listinách a také z velké části momentální formou jednotlivých 
závodníků VTŢ, coţ je u takto mladých závodníků přirozený stav. 
Ve starších ţácích a ţákyních měli, podle jiţ zmíněného, medailové 
ambice Michael Jobánek a Kateřina Kittlerová. 
Kateřinu vyřadilo z dalších bojů zranění ramene hned v prvním kole, coţ 
byla velká smůla. 
Michael potvrdil ambice, sice prohrál v utkání o bronz, ale páté místo je 
velkým úspěchem. 
Ostatní, Pavel Holý, Dominik Bednář, Josef Mašek, Petr Tuček a Petr 
Munzar střídali dobré momenty, ale do závěrečných bojů o medaile se 
neprosadili. 
 
Úspěšnější byli mladší ţáci a ţákyně v Mohelnici, kde jsme měli ţelízka 
v ohni ve 4 – 6 případech. 
 
Titul přebornice ČR vybojovala ve váze do 48kg Markéta Vlachová. Zde 
není co vytknout. Zlato hovoří za vše. 
Smůly vrchovatě si vybral David Vopat, jenţ během roku vyhrál ve své 
váze co se dalo, zde nasazen jako jednička. Ve finále váhy do 30kg se 
k němu ale štěstěna obrátila zády a bylo z toho stříbro. 



V této váze se doslova prodral k bronzové medaili Dominik Pašek. 
Ze sedmého místa ještě v této váze se radoval Jakub Verner. 
Čtvrtá medaile – bronzová se zrodila ve váze do 60kg. O tu svedli bratro-
vraţedný boj Jan Barcal, jenţ prohrál semifinálové utkání a Jan Kittler – 
vítěz opravek. 
Z tohoto duelu vyšel vítězně Jan Kittler a Jana Barcala zbylo místo páté. 
Také velký úspěch. 

 
Velkou smůlu měla Nela Jelínková, jenţ ve své váze byla jedničkou na 
ranking listu. Ale po přestupu do vyšší váhy nebyla nikterak nasazena. 
V prvním kole těsně nestačila na pozdější vítězku váhové kategorie. 
Utkání o bronz nedokončila pro zranění a skončila tak pátá.  
 
Na mohelnickém tatami se v dobrém světle představili Bohuslav Brabec, 
Tomáš Holý, Jiří Kraus, Tomáš Balík a Tony. Po delším zranění nenašel 
formu Jakub Šetek a pro zranění nenastoupil Josef Křivosudský. 
 

Hlavní trenér oddílu Judo – Bohuslav Stareček 
 

 


