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Abstrakt

Název: Profil závodníků judo kvalifikovaných na olympijské hry 2012

Cíle: Cílem této práce bylo vytvořit profil českých závodníků judo, kteří se 

kvalifikovali na olympijské hry do Londýna 2012 - zdokumentovat jejich čtyřletou 

olympijskou kvalifikaci a vzájemně je porovnat.

Metody: Ke sběru dat byla použita metoda řízeného rozhovoru a dále analýza 

tréninkových plánů a záznamů za období čtyřleté olympijské kvalifikace. Poté jsem 

metodou komparace porovnával úspěšnost a nárůst formy v jednotlivých letech u 

každého závodníka v olympijské kvalifikaci v letech 2009 až 2012.

Výsledky: Zjistil jsem, že ve sledovaných letech nejlepší výsledky prokazoval Lukáš 

Krpálek, který se také dostal nejvýše ve světovém žebříčku a na olympijských hrách 

v Londýně dopadl z českých judistů nejlépe. Při sledování nárůstu formy jsem zjistil, že 

nárůst po celou kvalifikaci měl pouze Lukáš Krpálek.

Klíčová slova: Judo, olympijské hry, olympijská kvalifikace, roční tréninkový plán.



Abstract

Title: Profile of judo competitors qualified for the Olympic Games 2012

Objectives: The aim of this work was to create a profile of Czech judo athletes who 

were qualified  for the Olympic Games in London 2012 - to document their four-year 

Olympic qualification and Compaq each other.

Methods: As method for collection of data was used a guided interview and analysis of 

training plans and records of four years long Olympic qualification. Then, by 

comparison, I compared the success and growth of condition in each year for each 

athlete in Olympic qualifying in 2009 and 2012.

Results: I found that in the tracked years best results showed Lukas Krpálek, who also 

scored best in the world ranking list and reached best place at the Olympic games in 

London. While watching the rise of condition I found that the increase throughout the 

qualification had only Lukas Krpálek.

Keywords: Judo, Olympic games, olympic qualification, annual training plan.
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1. Úvod

Téma profil závodníků judo kvalifikovaných na olympijské hry 2012 jsem si

vybral proto, že na tuto olympiádu se nominovali tři judisté, což je historicky 

nejpočetnější zastoupení českých judistů na olympijských hrách. Důvodem, proč jsem si 

vybral právě olympijskou kvalifikaci, je to, že se jedná o nejprestižnější sportovní 

soutěž. Dostat se na olympijské hry je snem každého závodníka, který se věnuje 

olympijskému sportu a tedy i můj. Judu se věnuji od dětství a vždy jsem vzhlížel k těm, 

co se na olympijské hry dostali a vždy jsem v duchu snil, že bych se tam mohl také 

dostat.

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na olympijskou kvalifikaci v judu, její 

podmínky a co musí závodníci splnit, aby jí prošli. Poté jsem se soustředil na konkrétní 

tři české judisty, Jaromíra Ježka, Jaromíra Musila a Lukáše Krpálka, kteří se úspěšně 

nominovali na Olympijské hry 2012 v Londýně.

Základním zdrojem informací pro moji práci byly roční tréninkové plány 

zmíněných českých reprezentantů, jejich umístění na bodovaných soutěžích 

v olympijské kvalifikaci a dále také problémy, s kterými se jednotliví závodníci 

potýkali, jako například zranění.
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2. Teoretická část

2.1. Historie judo

Judo pochází z Japonska a v překladu znamená „jemná cesta“. Jeho 

zakladatelem je Jigoro Kano. Motivem, proč založil judo, bylo, že patřil na střední škole 

mezi žáky menšího vzrůstu, a proto byl šikanován, to si však nechtěl nechat líbit. Proto 

začal navštěvovat mistry jiu-jitsu a učil se jejich umění. Žádný ze systému se mu ale 

úplně nelíbil, a proto si vybral z každého systému to, co mu připadalo vhodné a založil 

vlastní systém Kodokan Judo (Lebeda, 1974). Jigoro Kano přišel na to, že pomocí juda 

může přemoci i většího a silnějšího protivníka. Když soupeř tlačí nebo táhne svého 

protivníka, musí sám sebe vychýlit ze stabilní pozice, tehdy je nejlepší chvíle použít 

vlastní techniku a využít síly protivníka k jeho poražení a to je hlavní princip judo. Judo 

však není jen bojové umění, ale jde také o sebepoznávání a duchovní rozvoj. Jigoro 

Kano řekl: „Nic pod sluncem není důležitější než vzdělání, tím že vychováme jednoho 

člověka a pošleme ho do společnosti jeho vrstevníků, se náš přínos rozšíří na stovky 

generací, které přijdou“. Své umění začal učit ve starém budhistickém chrámu na 

dvanácti rohožích, kde začal učit svých prvních devět žáků. Dnes je Kodokan veliká 

budova o sedmi patrech. (Kano, 1986)

Judo však ze začátku nebylo uznáváno starými školami jiu-jitsu, které tvrdily, že 

judo není využitelné ve skutečném boji. Tokijská metropolitní policie vyhlásila soutěž, 

pozvala si učitele několika škol, mezi kterými tentokrát nechybělo ani judo. Vítěz se 

měl stát jejich novým učitelem. Dne 11. června 1886 se konal tento „Zápas pravdy“, 

pokud by judo prohrálo, bylo by nejspíše odsouzeno k záhubě. Jigoro Kano vybral 

dvanáct svých nejlepších žáků, kteří měli změřit své síly se zástupci ostatních škol. V té 

době neměl zápas ještě časový limit, ale bojovalo se, dokud jeden ze soupeřů neměl 

plnou kontrolu nad druhým, tedy hody na ippon(na celá záda), udržení, uškrcení či 

upáčení nebo když rozhodčí neuznal, že závodník už je tak vyčerpaný, že nemůže 

pokračovat dál v boji. V tomto zápase se ukázala účelnost juda, z dvanácti zápasů judo 

pouze jednou remizovalo a jedenáct jich vyhrálo. Tímto se judo definitivně stalo 

uznávaným bojovým umění a rozrůstalo se po celé zemi (www.kodokan-judo.cz, 2014).
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Později se judo společně s kendo dostalo do osnov výuky základních a středních 

škol. Jigoro Kano se stal v Japonsku významnou osobností, zastával funkci ministra 

školství, byl členem japonského olympijského výboru a také byl prezidentem 

japonského svazu judo (www.judo pro deti.cz, 2014).

2.1.1. Historie judo u nás

Začátky jiu-jitsu u nás se datují v letech 1907 až 1910. Jedním z prvních 

propagátorů judo u nás byl prof. Dr. František Smotlacha. V roce 1919 se při 

vysokoškolském sportu v Praze zahajuje organizovaný výcvik jiu-jitsu. V roce 1920 

byla přeložena první publikace, týkající se judo „Das Kano Jiu - Jitsu (Judo). V tomto

roce se začíná vyučovat jiu-jitsu i v armádě. V roce 1930 jsou opět při vysokoškolském 

sportu v Praze organizovány pravidelné kurzy pod vedením prof. Dr. Smotlachy. První 

samostatný oddíl jiu-jitsu byl založen v roce 1933 pod vedením Ing. Pecáka. Oddíl judo

vznik i v Brně pod vedením S. F. Sabó. Na prvním mistrovství Evropy v roce 1934

získal F. S. Sabó 2. místo, Cígner 3. místo a družstvo 3. místo. V roce 1935 se 

uskutečnil v Plzni tzv. „ Velký match o nejlepšího judistu ČSR“, kterého se zúčastnilo 

sedm závodníků, vyhrál Adolf Lebeda.

Československý svaz jiu-jitsu byl založen roku 1936 a jeho předsedou se stal 

prof. Dr. Smotlacha. V letech 1935 a 1936 navštívil ČSR zakladatel judo Jigoro Kano. 

První mistrovství Čech a Moravy se uskutečnilo v roce 1940. V roce 1953 jsme se stali 

prozatímními členy Evropské unie judo (EJU). Velký obrat v trénování judo u nás 

nastává v roce 1960, kdy nás navštívil a vedl instruktáž japonský mistr Kokishi 

Nagaoky. 

Na valné hromadě Českého svazu juda byl v březnu 1993 zvolen prezidentem 

svazu Ing. Petr Jákl a předsedou výkonného výnoru se stal Josef Balcar. Dne 3. 4. 1993 

se staly členy EJU Český svaz judo a Slovenský svaz judo (www.judoprodeti.cz, 2014).
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2.1.2. Pravidla judo

Judo je dynamický sport a stává se stále vyhledávanějším sportem na celém 

světě. Základem pohybového obsahu judo jsou určité chvaty při boji v postoji a v boji 

na zemi. Chvat je ucelená pohybová dovednost s obvykle složitou, ale poměrně 

stabilizovanou strukturou. Chvaty se používají při zápase buď jako vlastní útok nebo 

jako obrana - protichvat. Vyšší stupeň zvládnutí techniky jsou kombinace, které vznikají

spojením více chvatů. Závodník musí být schopen chvaty přizpůsobovat daným 

podmínkám vyplývajícím z podmínek zápasu. V dnešní době musí závodník být 

perfektně vybaven po stránce technické, kondiční, ale také taktické (Srdínko, Vachun, 

1984).

Zápasiště - tatami je velké nejméně 14m x 14m a nejvýše 16m x 16m a je 

tvořeno žíněnkami. Je tvořeno dvěma plochami, které jsou barevně odlišeny. Prostor 

uvnitř se nazývá zápasová plocha a má rozměry nejméně 8m x 8m a nejvýše 10m x 

10m. Prostor vně se nazývá bezpečnostní plocha a je široký nejméně 3m. 

Závodníci nastupují v odlišném sportovním obleku - judogi. První v pořadí

nastupuje v bílém judogi, druhý čtený nastupuje v modrém judogi. Judogi musí mít 

danou tloušťku, tvrdost či kluzkost materiálu, kterou zajišťuje schválená značka pro 

výrobu judogi, tyto jsou opatřeny nášivkou „approved“, tedy oficiálně schváleno. Na 

zádech kabátu je nášivka se jménem závodníka a zemí, kterou reprezentuje. Před 

každým závodem se ještě přeměřuje velikost judogi na závodníkovi - délka a šířka 

rukávů, šířka límců, místo překřížení límců, délka kabátu, délka pásku, délka a šířka 

kalhot. K tomu se používá speciální pomůcka zvaná sukuteiki.

V judo závodí muži i ženy rozdělený do věkových a hmotnostních kategorií.

Muži mají hmotnostní kategorie -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100

kg. Ženy mají hmotnostní kategorie -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78

kg. Doba trvání zápasů je pro muže i ženy 5 minut čistého času.

Průběh závodů řídí hlavní rozhodčí a dva postranní rozhodčí, kteří sedí na 

židlích v rohu zápasiště. Tito postranní rozhodčí mohou změnit výrok hlavního

rozhodčího, pokud se oba na změně shodnou. Dále postranní rozhodčí určují, zda byla 

technika provedena uvnitř či vně zápasové plochy či upozorňují na vyšlápnutí 

závodníka.
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Zápas lze v judo vyhrát pomocí hodu nebo hodů, držení, škrcení či páčení 

loketního kloubu. Úspěšné chvaty jsou různě hodnoceny. Může být hodnocen jako

yuko, což je nejnižší ohodnocení, které můžeme vyjádřit pěti pomocnými body (dříve 

bylo nenižší bodové ohodnocení tzv. koka, která byla zrušena), waza-ari, znamenající 

sedm pomocných bodů, přičemž druhé získané waza-ari je označováno jako waza-ari-

awasete ippon, dohromady dává ippon, čímž končí zápas vítězstvím závodníka, který 

získal dvakrát waza-ari a ippon, který znamená deset bodů, ukončuje zápas a určuje 

vítěze. Chvaty se bodově hodnotí podle dopadu soupeře, pokud je dopad soupeře na 

bok, je chvat hodnocen yuko, pokud je dopad na část zad, tak je hodnocen waza-ari a 

pokud na celá záda tak ippon. 

Držení nastává v případě, že závodník drží soupeře na zádech a ten je pod kontrolou 

držícího. Pokud drží po dobu 15 sekund a více, ale méně než 20 sekund získává yuko, 

po dobu 20 sekund a více, ale méně než 25 sekund získává waza-ari a pokud udrží 25 

sekund, získává ippon.

Pokud závodník nasadí držení, páčení či škrcení a soupeř se vzdá, vyhrává závodník na 

ippon.

V zápase může závodník také dostat trestné body, takzvané shido. Shido se uděluje za 

pasivní způsob boje, vyšlapování, vytlačování, jednostranný úchop, sáhnutí do rukávu, 

chycení za prsty, zdržování atd. Při obdržení druhého shido, získá soupeř yuko, při 

třetím shido získá soupeř waza-ari a za čtvrté shido se uděluje hansoku-make a soupeř 

vyhrává na ippon.

Pokud zápas skončí nerozhodně, tedy ani jeden ze soupeřů nemá žádné bodové 

ohodnocení nebo mají oba stejné hodnocení, zápas pokračuje v „golden score“, po dobu 

3 minut, kde jakýkoliv získaný bod rozhoduje o vítězi. Jestliže ani po skončení těchto 3 

minut není rozhodnuto o vítězi, pak rozhodčí vítěze určí, každý ze tří rozhodčích má 

jeden hlas, kdo získá více hlasů je vyhlášen za vítěze (www.czechjudo.cz, 2014).

Toto jsou pravidla platná v olympijské kvalifikaci pro olympijské hry 2012 a pro 

olympijské hry v Londýně, v současnosti jsou některá pravidla pozměněna. Zápas žen 

trvá pouze 4 minuty a golden score není omezeno časem, ale pokračuje, dokud jeden ze 

závodníků nezíská bod nebo není trestaný. Doba držení se zkrátila, na ippon stačí udržet 

20 sekund. Celkově se více trestá pasivita, aby závodníci nebyli příliš pasivní a zápasy 

tak byly více zajímavé pro diváka.
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2.2. Judo poprvé na olympijských hrách

Judo se poprvé dostalo mezi olympijské sporty roku 1964, kdy se olympijské hry 

konaly v japonském hlavním městě Tokiu. Soutěžilo se pouze ve čtyřech hmotnostních

kategoriích a to pouze muži. Byly to hmotnostní kategorie do 68 kg, do 80 kg, nad 80

kg a bez rozdílů vah. Jelikož je judo japonským sportem, a olympiáda se konala 

v Japonsku, všichni očekávali, že všechny hmotnostní kategorie vyhrají japonští 

reprezentanti a také se tak dělo, dokud nepřišla na řadu nejtěžší hmotnostní kategorie -

bez rozdílů vah. Zde proti sobě nastoupili domácí závodník Akio Kaminaga a 

Nizozemec Antony Geesink. K překvapení všech Nizozemec po útoku chvatem sasae-

curi-komi-aši dostal soupeře do boje na zemi a tam ho chytil do držení kesa-gatame. 

Tímto vyhrál zlatou olympijskou medaili a stal se prvním, kdo porazil Japonce na jejich 

vlastním území na OH. Anton Geesink se stal legendou, byl olympijským vítězem, 

dvakrát vyhrál mistrovství světa a 20krát se stal mistrem Evropy (Geesink, 1969).

Ženy soutěžily v judo až na olympijských hrách roku 1992 v Barceloně.

2.3. Čeští judisté na olympijských hrách

První československý judista, který se kvalifikoval na olympijské hry, byl Petr 

Jákl st. Stalo se tak na olympijských hrách roku 1972 v Mnichově. Petr Jákl vyhrál 

první zápas nad reprezentantem Německé demokratické republiky Hendelem, ve 

druhém zápase prohrál s Jihokorejcem O Seung Ripem. V opravách porazil 

reprezentanta z Thajska Punsonima, ale následně prohrál s Rakušanem Lischkou. V

hmotnostní kategorii do 80 kg tak obsadil 7. místo (Volek a kol., 2011). Také se 

zúčastnil boje bez rozdílu vah, v prvním kole měl volný los a ve druhém kole prohrál.

2.3.1. Olympijské hry 1976

Olympijské hry roku 1976 se konaly v kanadském Montrealu. Jediným 

zástupcem v judo byl Vladimír Novák, který startoval v kategorii nad 95 kg, kde porazil 

Greenwaye z Kanady, poté vyhrál nad Wooleyem z USA, ve třetím kole prohrál 

s reprezentantem Sovětského svazu Chochishvilim a skončil na 9. místě. V kategorii 
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bez rozdílu vah vyhrál v prvním kole nad Airio z Finska, poté však prohrál s Wallasem 

s Rakouska a skončil na 13. místě.

2.3.2. Olympijské hry 1980

V roce 1980 se konaly olympijské hry v Moskvě a pro české judo to zatím byly 

nejúspěšnější olympijské hry. Zúčastnilo se pět československých judistů - Pavel 

Petříkov st., Jaroslav Kříž, Vladimír Bárta, Jaroslav Nikodým a Vladimír Kocman.

Pavel Petříkov st. ve váze do 60 kg porazil v prvním kole zástupce Guinei Camara, ve 

druhém kole Švýcara Burkharda. Ve čtvrtfinále prohrál s Francouzem Reyem a šel do 

oprav, kde porazil Fina Fegerlundema, ale v boji o třetí místo proti zástupci Sovětského 

svazu Yemizhem prohrál a obsadil 5. místo.

Jaroslav Kříž závodil ve váze do 66 kg, v prvním zápase porazil závodníka 

z Kostariky Sanabriema, ve druhém prohrál se zástupcem Sovětského svazu

Sodolukinem a šel do oprav. V opravách nejdříve porazil Kubánce Rodrígueze, poté ale 

prohrál s Bulharem Nedkovem a umístil se tak na konečném 7. místě.

Vladimír Bárta v hmotnostní kategorii do 78 kg v prvním kole vyhrál na 

Sichalwem ze Zambie, následně však prohrál s Bulharem Petrovem a skončil na 13. 

místě.

Jaroslav Nikodým ve váze do 95 kg prohrál hned ve svém prvním zápase s Britem 

Chittendenem a tím jeho cesta na olympijských hrách skončila na 19. místě.

Vladimír Kocman v nejtěžší hmotnostní kategorii, nad 95 kg, měl v prvním kole 

volný los, ve druhém kole porazil Nizozemce Adelaarea, v dalším kole prohrál 

s Francouzem Parisim a šel do oprav. Tam postupně porazil Poláka Reszeka a v boji o 

třetí místo Brita Radburna a umístil se tak na třetím místě a tedy získal bronzovou 

medaili. Byla to tak první a zatím jediná olympijská medaile pro Českou republiku v 

judo.
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2.3.3. Olympijské hry 1984

Letní olympijské hry v roce 1984 se konaly v USA v Los Angeles. Tyto hry byly 

bojkotovány Sovětským svazem a dalšími státy východní Evropy a Kubou, tedy také 

Československem. Důvodem byl bojkot USA olympijských her 1980 v Moskvě.

2.3.4. Olympijské hry 1988

V roce 1988 se uskutečnily olympijské hry v jihokorejském Soulu. V nejlehčí 

hmotnostní kategorii do 60 kg startoval Petr Šedivák. V prvním kole 

prohrál s Američanem Asanem, který ho poslal do oprav, tam vyhrál nad Lee Kanem 

z Hongkongu a prohrál s Sheu Tsay Chvaem z Taipei a umístil se na 7. místě.

Ve váze do 65 kg startoval Pavel Petříkov st. V prvním kole porazil závodníka 

z Nepálu Pradhana, poté porazil Brazilce Cardose a Mongola Jamsrangiina. Ve 

čtvrtfinále nestačil na Maďara Bujkó, Pavel Petříkov st. se nedostal do oprav a skončil 

tak na 12. místě. 

Ve váze do 95 kg startoval Jiří Sosna, mistr Evropy z roku 1988. V prvním kole 

měl volný los, ve druhém kole porazil Maďara Varga, ve čtvrtfinále porazil Francouze

Traineua, ale v semifinálovém boji podlehl Brazilci Auréliu Miguelovi. O třetí místo se 

utkal s reprezentantem Velké Británie Stewartem, se kterým bohužel prohrál. Umístil se 

tak na 5. místě, ale jeho ambice určitě byly vyšší.

2.3.5. Olympijské hry 1992

V roce 1992 se konaly hry v Barceloně a poprvé i s účastí ženského judo. 

Našimi zástupci byli Petr Šedivák, Pavel Petříkov st., Josef Věnsek, Jiří Sosna a 

Miroslava Jánošíková.

Petr Šedivák ve váze do 60 kg prohrál hned se svým prvním soupeřem z Brazílie

Yamasakim Júniorem a skončil na 23. místě.

Pavel Petříkov st., ve váze do 65 kg, měl podobnou cestu jako na minulých 

hrách. V prvním kole porazil reprezentanta z Mali Coulibalyma, ve druhém kole porazil 

favorizovaného Kosmynimena ze Společenství nezávislých státu, ve třetím kole prohrál 
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opět s Maďarem Csakem a musel do oprav. Tam porazil Bulhara, ale následně prohrál 

s Belgičanem Lácem a obsadil tak 9. místo.

Josef Věnsek závodil v kategorii do 71 kg, vyhrál dva zápasy proti Mexičanovi 

Mio Gonzálem a Wahid Yudhi Sulistiantovi z Indonésie, pak ale prohrál s Finem Jorma 

Korhonenem. Fin svůj další zápas prohrál a Josef Věnsek se tak do oprav nedostal a 

skončil na 17. místě.

Ve váze do 95 kg závodil Jiří Sosna. V prvním kole porazil reprezentanta Guinei

Doukoura, ale ve druhém kole prohrál s Brazilcem Miguelem a soutěž pro něj skončila

na 17. místě.

První reprezentantka Miroslava Jánošíková startovala v kategorii do 61 kg. 

V prvním kole porazila Makounawodeovou ze Středoafrické republiky, ve druhém kole 

porazila Lichtenštejnku Blumovou, ve třetím kole prohrála s Izraelkou Aradovou. 

V opravách prohrála se Španělkou Gómézovou a obsadila 9. místo.

2.3.6. Olympijské hry 1996

Olympijské hry se v tomto roce konaly v Atlantě a Českou republiku

reprezentovali: Roman Nováček, Petr Lacina, Michaela Vernerová a Radka Štusáková.

Roman Nováček startoval ve váze do 60 kg. Hned v prvním kole prohrál 

s Meridjaem z Alžírska a skončil tak na 21. místě

Ve váze do 86kg startoval Petr Lacina, nynější trenér reprezentace mužů. 

V prvním kole prohrál s Merkevičiusem z Litvy a také se umístil na 21. místě.

Michaela Vernerová ve váze do 61 kg v prvním kole nastoupila proti Griffithové 

z Venezualy,prohrála, a tak skončila na 16. místě.

Radka Štusáková závodila o váhu výš, tedy do 66 kg. Ani jí se moc nedařilo, 

v prvním kole prohrála s Japonkou Kazumiovou a skončila na 18. místě.
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2.3.7. Olympijské hry 2000

V roce 2000 se konaly olympijské hry v Sydney v Austrálii. Česká republika 

měla v judo pouze jednoho mužského zástupce a to Petra Jákla ml. a dvě ženy -

Michaelu Vernerovou a Andreu Pažoutovou.

Petr Jákl ml. závodil v soutěži nad 100 kg. V prvním kole porazil Rumuna  

Muntenau, ve druhém kole však prohrál s Brazilcem Hernandesem. Do oprav se

nedostal a skončil tak na 13. místě.

Michaela Vernerová ve váze do 57 kg prohrála hned ve svém prvním kole 

s Italkou Cavazzutiovou a skončila bez umístění.

Andrea Pažoutová soutěžila ve váze do 70 kg a také se jí moc nedařilo. 

V prvním kole prohrála se Španělkou Martinovou a šla do oprav. V opravách prohrála 

s Belgičankou Werbrouckovou a skončila na 13. místě.

2.3.8. Olympijské hry 2004

Olympijské hry v roce 2004 se uskutečnily v Aténách v Řecku. Na této 

olympiádě mělo judo pouze jednoho českého zástupce, a to Andreu Pažoutovou ve váze 

do 70 kg.

Andrea Pažoutová v prvním kole narazila na polskou reprezentantku Dadciovou, 

nad kterou vyhrála. Ve druhém kole prohrála s Australankou Arloveovou a šla do oprav. 

V opravách prohrála s Kim Ryon-Mi ze Severní Koreji a skončila na 9. místě.

2.3.9. Olympijské hry 2008

V roce 2008 se konaly olympijské hry v čínském hlavním městě Pekingu. 

Z českých judistů startovali Pavel Petříkov ml. a Jaromír Ježek. Mezi ženami se žádná 

judistka nekvalifikovala.

Pavel Petříkov startoval v hmotnostní kategorii do 60 kg a byl vyřazen ve 2. 

kole. V prvním kole porazil Lourence z Brazílie, ve druhém narazil na Uzbeka Sobirova 

a zde zápas prohrál. Skončil na 9. místě.
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Jaromír Ježek ve váze do 73 kg byl považován za „černého koně soutěže“. 

V prvním kole ovšem narazil také na Uzbeka, Muminova, který byl nad jeho síly a 

skončil hned po prvním kole - 21. místo (www.judoinside.com, 2014).

2.4. Olympijské hry v Londýně 2012

Olympijské hry se v roce 2012 konaly ve Velké Británii, v hlavním městě 

Anglie, v Londýně. Hry probíhaly od 27. července do 12. srpna 2012. S olympijským 

plamenem běželo 8 000 běžců. Soutěžilo se ve 26 sportech, ve 39 sportovních soutěžích

s 302 medailovými disciplínami. Olympijských her se zúčastnilo 10500 sportovců a o

průběh se staralo 70000 dobrovolníků.

Olympijské hry se už v Londýně v minulosti konaly, poprvé to bylo v roce 1908, kdy se 

hry měly původně konat v italském Římě, ale z důvodu erupce sopky Vesuv se Italové 

organizace vzdali a hry se přesunuly do Londýna. Česká výprava tehdy čítala 22 

sportovců, kteří soutěžili v gymnastice, šermu, tenisu a zápase. Úspěch slavili šermíři, 

kteří získali bronzové medaile v šermu šavlí v jednotlivcích i v družstvech.

Další olympijské hry se měly konat v Londýně v roce 1944, ale z důvodu světové války 

se hry uskutečnily až v roce 1948 ve velice skromných podmínkách. Pozvány nebyly 

státy, které ve válce prohrály, tedy Německo a Japonsko, SSSR účast odmítl. 

Československo reprezentovalo 77 sportovců. Získali jsme jedenáct medailí a umístili 

jsme se na 8. místě v celkovém hodnocení národů. Emil Zátopek získal zlato v běhu na 

10km, v běhu na 5km byl druhý. Boxer Július Torma vyhrál soutěž ve welterové váze. 

V kanoistických soutěžích jsme získali tři zlata, ty získali Josef Hudeček, František 

Čapek a dvojice Jan Brzák a Bohumil Kudrna, stříbro získali Václav Havel a Jiří Pecka. 

V gymnastice získalo zlato družstvo žen a tři bronzy získali Zdeněk Růžička na kruzích 

a prostných a Leo Sotorník na přeskoku (Londýn Olympijský průvodce 2012, 2012)

Her v Londýně 2012 se zúčastnilo 133 českých sportovců, v zastoupení 65 žen a 68 

mužů. Z Londýna si čeští reprezentanti odvezli deset medailí. Zlato získali: Miroslava 

Knapková ve skifu, Barbora Špotáková v hodu oštěpem, David Svoboda v moderním 

pětiboji a Jaroslav Kulhavý na horském kole. Stříbrné medaile získali: Ondřej Synek ve 

skifu, Vavřinec Hradílek ve vodním slalomu na kajaku a Lucie Hradecká s Andreou 

Hlaváčkovou v ženské čtyřhře v tenisu. A na bronzových příčkách se umístili: Zuzana 

Hejnová v běhu na 400m překážek, Adéla Sýkorová ve střelbě z malorážky 3x20 a 
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družstvo ve složení: Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba ve čtyřkajaku 

na 1000m (Londýn 2012, 2012). 

2.5. Tréninkové cykly

Sportovní trénink je proces, který by neměl postrádat promyšlenou kontinuitu. 

Organizování tréninku se řeší pomocí různě dlouhých tréninkových cyklů. Úseky 

mohou být různě dlouhé, od několika dnů, přes několik měsíců, až po několik let. 

Tréninkové cykly jsou spojeny s cílem, který je určuje. Opakování cyklů má strukturu 

kruhu a tvoří rozhodující články stavby tréninku od jednotlivých tréninků až po víceleté 

cykly. Cykly nejsou stále se opakující, i když mají některé prvky stejné, ale zároveň se 

v nich objevují prvky zcela nové, které rozvíjejí předchozí prvky. Mohou se odlišovat 

od předchozích novým obsahem, zvýšením zátěže atd. (Dovalil a kol., 2009). V této 

práci jsem se zabýval cyklem víceletým, konkrétně čtyřletým olympijským cyklem, kde 

cílem bylo, kvalifikovat se na olympijské hry.

Tréninkové cykly se dělí podle jejich délky. Už v samotném tréninku se objevují 

cykly, když se střídá doba zatížení a doba zotavení. Obvykle se cykly dělí na 

mikrocykly, mezocykly a makrocykly.

Mikrocyklem je několik tréninkových jednotek, nazývaných také krátkodobým

cyklem či vícedenním tréninkovým cyklem. Několik mikrocyklů tvoří mezocykus, 

neboli střednědobý cyklus či vícetýdenní cyklus. Sled několika mezocyklů, střídajících 

se a opakujících se podle principů stavby tréninku v delším časovém úseku se nazývá 

makrocyklus. Jeho délka je několik měsíců až let.

Cykly tvoří koncepcí časové úseky, které na sebe navzájem navazují. Cykly se 

přizpůsobují nejdéle trvajícímu cyklu. To znamená, že obsah mezocyklů je přizpůsoben 

zájmům makrocyklů, zájem mezocyklů určuje obsah mikrocyklů a zájem mikrocyklů 

určuje obsah tréninkových jednotek (Dovalil a kol., 2009)

2.5.1. Roční tréninkový cyklus

Roční tréninkový cyklus je nejdůležitější a nejčastěji používaný úsek při 

organizování dlouhodobé tréninkové činnosti. Jeho uspořádání musí odpovídat 
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zákonitostem racionální stavby tréninku, jako je využití prostředků a metod, průběhu 

zatížení či zdůvodněným změnám v obsahu, a naplňuje praktickou činností úkoly a 

zásady sportovního tréninku. Hlavním východiskem je kalendářní časová perioda roku 

a dynamika sportovní výkonnosti. Musíme vycházet z faktu, že změna trénovanosti 

potřebuje delší časový úsek a nelze ji provést za krátkou dobu. Roční tréninkový cyklus 

se tedy staví tak, aby sportovec dosáhl nejvyšší sportovní výkonnosti v požadovaném 

čase, v době vrcholné soutěže (Jansa a kol., 2008). Úkoly a zaměření se mění v průběhu 

roku. V souladu s vývojem tréninkových teorií a praxe se osvědčilo zformulovat roční 

cyklus do čtyř období. Hlavním úkolem přípravného období je rozvoj trénovanosti. 

Období předzávodní má jako hlavní úkol vyladit sportovní formu. V období závodním 

je nutné prokázat a udržet vysokou výkonnost. A v posledním přechodném období je 

hlavním cílem dosáhnout dokonalého zotavení. Toto schéma, označované jako 

jednoduché schéma, se však v ročním tréninkovém cyklu může opakovat i vícekrát. Při 

opakování musí být určitá období více či méně zkrácena, a to kvůli velkému rozšiřování

kalendáře soutěží, kdy si sportovec po co nedelší dobu musí udržet co nejvyšší 

sportovní formu. Udržení sportovní formy po delší dobu je velmi problematické, udává 

se maximálně dva až tři měsíce, podle sportovního odvětví, věku sportovce a 

dosaženého výkonnostního stupně sportovce (Dovalil a kol., 2008).

2.5.2. Přípravné období

Přípravné období vytváří základy pro budoucí výkon. Jeho hlavním úkolem je 

zvyšování trénovanosti. V jistém smyslu může být toto období bráno jako nejdůležitější 

v ročním cyklu, protože navyšování trénovanosti nelze plně zajistit v jiném období, 

protože ty mají jiné primární úkoly. Podcenění či zkrácení tohoto období většinou vede 

ke stagnaci výkonnosti. Trénovanost je komplex mnoha proměnných, které ovlivňují 

sportovní výkon. Tyto proměnné - kondiční, technická, taktická a psychická 

připravenost podléhají v tréninkovém procesu různým stimulům, při kterých dochází 

k adaptačním změnám, které vedou k zvyšování sportovní výkonnosti (Dovalil a kol., 

2009).
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2.5.3. Předzávodní období

Toto období předchází soutěžním utkáním. Jeho hlavním úkolem je dosáhnout 

vysoké sportovní formy. Navazuje na druhou část předchozího období a dolaďuje ji. 

Toto období trvá obvykle 2 - 4 týdny. Hlavní náplní je zkoušení sportovní výkonnosti 

v podmínkách, které jsou co nejreálnější podmínkám závodním. V judo se tedy jedná o

randori - cvičné zápasy. Snižuje se objem zatížení, zůstává však vysoká intenzita, klade 

se velký důraz na kvalitu, musí být dostatek odpočinku, mohou se zařadit přípravné 

starty jako tréninkový prostředek, klade se důraz na psychologickou přípravu (Jansa a 

kol., 2009). 

2.5.4. Závodní období

Do závodního období spadají soutěže. Cílem je prokázat předchozí přípravu za 

úspěšnou vysokou výkonností. V tréninku je hlavním úkolem udržet výkonnost, 

dolaďovat výkonnost, dbát na co nejvyšší možné zotavení. Závody a utkání jsou 

měřítkem úspěšnosti talentu a tréninku. Cílem trénování je úspěšný start na závodech a 

slouží i jako motivace. Některé závody se mohou stát i součástí tréninku. Závody 

mohou být rozděleny na hlavní a pomocné, kde pomocné závody slouží ke zjištění 

aktuální výkonnosti a vyzkoušení natrénovaní techniky v závodní atmosféře. Tréninky 

jsou ovlivňovány kalendářem soutěží (Jansa a kol, 2009).

2.5.5. Přechodné období

Tak jako v tréninkové jednotce je potřeba střídání aktivity a odpočinku, tak 

dlouhodobá koncepce, jako je roční tréninkový plán, střídá aktivitu s odpočinkem. Po 

namáhavém závodním období přichází fáze odpočinku v podobě přechodného období. 

Při jednoduchém členění ročního tréninkového cyklu trvá toto období 3 - 6 týdnů. Jeho 

základním obsahem je zotavení. Snižuje se velikost zatížení, zmenšuje se počet 

tréninkových jednotek a jejich délka. Na několik dní se může vynechat trénink úplně, 

ale většinou se využívá aktivní odpočinek, např. zapojení jiných sportů, aktivní 

dovolená v tuzemsku či zahraničí, regenerační a rehabilitační pobyty v lázních. Při 

delších dovolených trenér zadává individuální plán sportovci, aby trénovanost příliš 

nepoklesla a on mohl opět nastoupit do přípravného období (Dovalil a kol., 2009).
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2.6. Sportovní soutěže

Soutěže a výkon na soutěžích patří k hlavním charakteristikám sportu. Soutěže 

umožňují srovnání výkonnosti jednotlivců a kolektivu, jsou určeny přesně stanovenými 

pravidly a řády. Cílem sportovní soutěže je dosáhnout v daném čase co nejlepšího 

výkonu, který vede k vítězství v soutěži, resp. k předpokládanému umístění 

v konkurenci s ostatními sportovci. Je výsledkem předchozí přípravy, ale současně se 

stává zdrojem motivace (Dovalil a kol., 2008)

Soutěže ve vrcholovém sportu, které se odehrávají na mezinárodní a nejvyšší 

národní úrovni jsou spojeny s reprezentací své země a důkazem výkonnosti

v mezinárodní konkurenci. Dobré výsledky vyvolávají ohlasy u veřejnosti, posilují 

sebevědomí a národní hrdost občanů, mají významné politické a společenské poslání. 

(Dovalil a kol., 2009)

2.6.1. Plánování soutěží

Je důležité rozlišovat soutěže mistrovské, které se považují za hlavní a poté 

soutěže přípravné, popřípadě soutěže kontrolní. Mistrovské soutěže probíhají 

v závodním období ročního tréninkového cyklu. Termíny soutěží vypracovávají 

sportovní svazy na různých úrovních, ať už národní či světové. 

V kolektivních sportech probíhají dlouhodobé soutěže v rytmu, nejčastěji týdenním. 

V individuálních sportech se soutěže plánují do několika termínů, které jsou od sebe 

různě časově vzdálené. Ty jsou hlavními výkonnostními vrcholy a jim se přizpůsobuje 

tréninkový plán. Před hlavními vrcholy mohou být soutěže přípravné, které mají určitý 

tréninkový úkol. (Dovalil a kol., 2009)

2.7. Kvalifikace na olympijské hry

Závodník, který se chtěl kvalifikovat na olympijské hry v roce 2012, musel

úspěšně projít olympijskou kvalifikací. Nejdůležitější byly poslední dva roky 

kvalifikace. Do kvalifikace bylo vybráno pět nejlepších výsledků z roku 2011 a pět

nejlepších výsledků z roku 2012. Hodnota získaných bodů z roku 2011 byla 50% a 

hodnota získaných bodů z roku 2012 byla 100%. Body z let předešlých se do 
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olympijské kvalifikace nepočítají, ale v průběhu kvalifikace byly potřebné, protože na 

každých závodech byli závodníci s nejvíce body nasazováni do tabulky a vyhnuli se tak 

v prvních kolech závodníkům výše postaveným ve světovém žebříčku. Závody byly

rozděleny do několika skupin - mistrovství světa, kontinentální mistrovství, masters, 

grand prix, grand slam, světový pohár, podle toho se na závodech udělují body (viz 

tabulka č. 1).

Tabulka č.1: Bodování

mistrovství 
světa

kontinentální 
mistrovství

grand 
slam

grand 
prix

světový 
pohár

masters

1. místo 900 400 500 300 100 700

2. místo 540 240 300 180 60 420

3. místo 360 160 200 120 40 280

5. místo 180 80 100 60 20 140

7. místo 144 64 80 48 16 112

1/16. 108 48 60 36 12

1/32. 72 32 40 24 8

1 výhra 36 16 20 12 4 28

účast 4 2 2 2

Z olympijské kvalifikace postoupilo 22 nejlepších mužů a 14 žen z každé 

hmotnostní kategorie přímo. V každé hmotnostní kategorii mohl být pouze jeden 

zástupce jedné země, pokud v nejlepších 22 měla nějaká země víc závodníků, musela

rozhodnout, který z nich dané místo dostane. Poté byly do každé hmotnostní kategorie

dány pro Evropany dvě zelené karty. Ty vyplnili judisté způsobem, že ze všech 

Evropanů, mužů i žen, se udělal jeden žebříček podle bodů. Zelené karty se přidělovaly 

od nejlepšího, ale muselo se dodržovat několik pravidel. V každé váze mohl být jen 

jeden reprezentant určité země, takže pokud v dané váze už byl takový, tak další ze 

stejné země už zelenou kartu dostat nemohl. To znamená, že pokud zelenou kartu dostal 

například Rus, žádný jiný Rus už zelenou kartu dostat nemohl do žádné hmotnostní

kategorie. Díky těmto pravidlům se postupně vyškrtali všichni judisté, kteří už tuto

kartu dostat nemohli, a zelenou kartu obdržel Jaromír Musil.

Další místa na olympijské hry získala účastnická země, a to dostala jedno volné 

místo do každé váhové kategorie mužů i žen, pokud volné místo pořádající země 
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nevyužila, byl vybrán další podle přímé kvalifikace. Další místa mohla být udělena po 

podání žádostí, kterou však musela schválit komise.

3. Praktická část

3.1. Cíle práce

Cílem této práce bylo vytvořit profil českých závodníků, kteří se kvalifikovali na 

olympijské hry do Londýna 2012, zdokumentovat jejich čtyřletou olympijskou 

kvalifikaci a vzájemně je porovnat.

3.2. Metodika práce

První metodou, která byla využita, bylo zajištění potřebných dat, které jsem 

získal od reprezentačního trenéra Petra Laciny a osobního trenéra Jaromíra Ježka a 

Jaromíra Musila, Zdeňka Kasíka a také metodou řízeného rozhovoru s reprezentanty.

Další data byla získána ze stránek, kde jsou shromážděny oficiální výsledky některých 

soutěží (www.judoinside.com). Další využitá metodu byla komparace, kdy jsem

porovnával jednotlivé roky v rámci počtu vyhraných a prohraných zápasů, 

vyhodnocoval, který rok byl nejúspěšnější a jak se forma závodníků vyvíjela. Poté jsem 

porovnal celé čtyři roky všech tří reprezentantů, a vyvodil celkovou tendenci 

zachycující výkonnostní úroveň.

3.3. Charakteristika souboru

Na olympijské hry v judo se kvalifikovali tři čeští reprezentanti, jejich cesty byly 

však odlišné. Jaromír Ježek, coby účastník olympijských her v roce 2008 v Pekingu, je 

zkušený závodník a poté, co začal opět svou hmotnost redukovat do kategorie do 73 kg, 

neměl problémy se na olympijské hry kvalifikovat. Jaromír Musil se kvalifikoval až na 

poslední chvíli a vítězstvím pro něj byla už jen samotná účast. Lukáš Krpálek, ačkoliv 

nejmladší z českých judistů, uspěl v kvalifikaci i na olympijských hrách nejlépe. Jediné, 

co české judisty spojuje, jsou jejich kluby, které sídlí v Praze. Jaromír Ježek a Jaromír 
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Musil mají také částečně podobné styly závodění, což je dáno jejich osobním trenérem 

Zdeňkem Kasíkem.

3.4. Výsledky

3.4.1. Jaromír Ježek

Jaromír Ježek se narodil 13. listopadu 1986 v Hradci Králové. V době studie 

byla jeho tělesná výška 181 cm a jeho váha se pohybovala kolem 80 kg, ačkoliv jeho 

hmotnostní kategorie v olympijském cyklu byla do 73 kg. S judem začal v osmi letech 

v Hradci Králové, od deseti let však působí v Praze a trénuje v klubu Sokol Praha 

Vršovice, kde je jeho osobním trenérem Zdeněk Kasík. Jaromír Ježek vystudoval 

sportovní gymnázium Nad Štolou a nyní je studentem magisterského studijního 

programu na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Je ženatý a má tříletého 

syna Jaromíra.

Jaromír je znám výbornou technikou nohou - ashi waza a oblíbenou technikou, která 

patří mezi strhy tomoe nage. To však nejsou jediné jeho techniky, kterými umí porazit 

soupeře, Jaromír je technicky velmi vyspělý závodník. Jaromír má dvoufázové tréninky, 

dopolední tréninky byly většinou zaměřené na posilování a běh, odpolední na techniku. 

Úterní odpolední trénink byl zaměřený na randori.

Jaromír získal svojí první velkou medaili mezi juniory na mistrovství Evropy v Záhřebu 

2005, kde obsadil třetí místo. Z mistrovství Evropy do 23 let má také bronz z roku 2008 

a v roce 2011 získal bronz na mistrovství Evropy mezi muži v Istanbulu. Na letní 

Světové univerziádě v Bělehradě obsadil 3. místo. Vyhrál tři závody světového poháru a 

na několika dalších se umístil na medailových pozicích. Kromě Olympijských her 

v Londýně se také kvalifikoval na olympijské hry v Pekingu 2008.
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3.4.1.1. Rok 2009

Tabulka č. 2: Roční plán soutěží a soustředění 2009 - Ježek

Legenda: červeně - vrcholná akce VC - velká cena
žlutě - sobota MT - mezinárodní turnaj
modře - neděle GP - grand prix
GS - grand slam NBK - Nymburk
SP - světový pohár EXL - extraliga
SU - světová univerziáda VT - soustředění

Rok 2009 byl prvním rokem po olympijských hrách v Pekingu, kterých se 

Jaromír zúčastnil. Rozhodl se, že přestane hubnout do hmotnostní kategorie do 73kg a 

zkusí soutěžit o váhu výš do 81kg.

V roce 2009 se Jaromír Ježek zúčastnil pěti závodů v ČR. Z toho dva závody 

byly v rámci „velkých cen“ a tři v rámci extraligy družstev. Z velkých cen má Jaromír 

skóre: sedm vyhraných zápasů, žádný prohraný a tedy dvě celková vítězství. Z třech kol 

extraligy má skóre: šest vyhraných zápasů a čtyři prohrané zápasy. Finálového kola se 

nezúčastnil z důvodu zranění. Dohromady tedy třináct výher a čtyři prohry.

V roce 2009 se Jaromír zúčastnil devíti zahraničních závodů, v rámci 

mezinárodních turnajů, světových pohárů, grand prix, mistrovství světa a světové 

univerziády. Celkově má skóre: třináct vyhraných zápasů a jedenáct prohraných zápasů. 

Největší úspěch zaznamenal na Světové univerziádě v Bělehradu, kde získal bronzovou 

medaili. Dále byl dvakrát devátý na mezinárodních turnajích ve Slovinsku a Německu.

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

1 kurz SPP škola 1

2 volno VT SPA kurz SPP škola zranění 2

3 VT SPA kurz SPP VT NBK EXL III. zranění 3

4 VT SPA Nemoc kurz SPP VT NBK VT Praha zranění 4

5 nemoc VT SPA antibiotika kurz SPP VT NBK VT Praha zranění 5

6 nemoc Nemoc kurz SPP VT NBK VT Praha zranění 6

7 nemoc Nemoc kurz SPP SU SRBSKO VT NBK zranění 7

8 nemoc kurz FTVS Nemoc zranění SU SRBSKO zranění 8

9 nemoc kurz FTVS zranění SU SRBSKO škola zranění zranění 9

10 kurz FTVS omezený tr. SU SRBSKO regenerace EXL IV. zranění 10

11 kurz FTVS VC Ostrava nemoc omezený tr. SU SRBSKO regenerace zranění 11

12 kurz FTVS antibiotika SU SRBSKO regenerace dovolená zranění 12

13 kurz FTVS Nemoc SP EST kondice dovolená zranění 13

14 kurz FTVS EXL.I 81kg Nemoc VT Mukařov regenerace škola dovolená 14

15 kurz FTVS Nemoc VT Mukařov regenerace škola dovolená 15

16 VT NBK VT Mukařov škola dovolená zranění 16

17 VT NBK VT Mukařov VT MOHELNICE škola zranění 17

18 VT NBK MT SUI  "B" VT MOHELNICE škola zranění 18

19 nemoc VT MOHELNICE dovolená zranění 19

20 nemoc MT "B" SLO VT HUN VT MOHELNICE dovolená zranění 20

21 GP GER VT HUN VT MOHELNICE dovolená 21

22 VT SLO VT HUN dovolená 22

23 nemoc nemoc VT SLO individuálně škola dovolená zranění 23

24 VC LIBEREC angina alergie VT SLO VT Litoměřice škola zranění 24

25 antibiotika ME GEO MT "B" GER VT Litoměřice škola zranění 25

26 nemoc neúčast individulně zranění zranění 26

27 zranění nemoc VT LitoměřiceVT GER MS NED zranění zranění 27

28 zranění SP POL VT LitoměřiceVT GER MS NED zranění MČR TEPLICE 28

29 zranění nemoc VT GER MS NED zranění zranění 29

30 regenerace nemoc antibiotika EXL.II. 81kg VT GER MS NED zranění 30

31 MT SPA "B" nemoc 31
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Zúčastnil se i několika soustředěních a to jak v Česku, tak v zahraničí. V Česku 

to byly Nymburk, Litoměřice, Mukařov, Nymburk, Mohelnice, Litoměřice, tedy celkem 

šest soustředění. Zařadíme sem i týden regenerace v lázních, kde se kromě 

regeneračních procedur se věnoval i kondici. V zahraničí to byly čtyři soustředění, a to

ve Španělsku, Slovinsku, Maďarsku a Německu.

Ve světovém žebříčku mu po roce 2009 patřila 93. příčka.

V roce 2009 se Jaromíru nevyhnula zranění a nemoci. Na týden ho z tréninku 

vyřadila nemoc v lednu, na dva týdny v březnu. Týden marodil v dubnu a dva týdny 

v květnu. Když přidáme zranění, tak je to navíc jeden týden v lednu s ramenem, jeden 

týden v červnu opět s ramenem a celý měsíc kvůli zranění kolene. Celkově ho tedy 

zranění a nemoc vyřadila na dvanáct týdnů.

Nesmíme zapomenout, že Jaromír je kromě závodníka i studentem UK

FTVS, takže musel někdy omezit trénování kvůli škole. V únoru a v červnu byl na 

týdenních školních kurzech. A v září chodil dopoledne do školy a odpoledne na trénink.
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3.4.1.2. Rok 2010

Tabulka č. 3: Roční tréninkový plán 2010 - Ježek

Legenda: červeně - vrcholná akce VC - velká cena
žlutě - sobota MT - mezinárodní turnaj
modře - neděle GP - grand prix
GS - grand slam NBK - Nymburk
SP - světový pohár EXL - extraliga
VT - soustředění

V roce 2010 se Jaromír rozhodl, že na důležité závody bude opět shazovat do 

hmotnostní kategorie do 73 kg, jelikož předešlý rok v hmotnostní kategorii do 81 kg 

neudělal moc dobrých výsledků a on potřeboval sbírat body na olympijské hry. Další 

rozhodnutí, které v tomto roce udělal, bylo to, že se v srpnu oženil.

Závodů na domácí scéně se v tomto roce zúčastnil osmi. Tři v rámci velké ceny 

nebo českého poháru, čtyři kola extraligy a mistrovství České republiky. Z velkých cen 

a českého poháru má skóre: 12 výher ku 1 prohře, tedy dvě celková vítězství a jedno 

druhé místo. Na extralize se mu dařilo a ani jednou neprohrál. Vyhrál třináct zápasů a 

dvakrát remizoval. Celkově se jeho tým umístil na druhém místě. Na mistrovství České 

republiky skončil bronzový se skórem tří výher a jedné prohry. Celkem tedy 28 výher, 2 

remízy, 2 prohry.

Leden ÚNOR BŘEZEN DUBEN Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

1 Volno nemoc VT Mukařov MS Tokyo

2 chřipka VT Mukařov VT NBK MS Tokyo SP Řím

3 VT Mukařov VT NBK MS Tokyo

4 VT Mukařov VT NBK MS Tokyo regenerace

5 VT hory SP ESP VT Mukařov VT NBK MS Tokyo VT Praha

6 USK CUP VT hory GP TUN VT Mukařov regenerace MS Tokyo VT Praha MČR Jičín

7 VT Praha VT hory GP TUN VT Mukařov MS Tokyo VT Praha

8 VT Praha VT hory GP TUN VT Mukařov MS Tokyo

9 VT Praha VT hory VT TUN VT Mukařov VT GER MS Tokyo VT Praha VT Špind. Mlýn

10 ČP Ostrava 73 kgVT TUN VT GER MS Tokyo VT Praha VT Špind. Mlýn

11 VT TUN VT GER MS Tokyo VT Praha VT Špind. Mlýn

12 VT TUN SP POR VT GER VT Špind. Mlýn

13 SP AUT EXL.I. VT TUN regenerace VT Špind. Mlýn

14 zranění regenerace VT Špind. Mlýn

15 VT AUT VT NBK zranění regenerace GP NED VT Špind. Mlýn

16 VT AUT VT NBK zranění regenerace GP NED VT Špind. Mlýn

17 VT AUT VT NBK zranění regenerace VT Špind. Mlýn

18 VT NBK zranění regenerace

19 VT NBK svatba regenerace nemoc

20 svatba GP ABU DHABI

21 zranění MGL nemoc

22 VT Tata EXL.II regeneraceMGL nemon

23 VT Tata zranění MGL VT Praha nemoc

24 VT Tata ME AUT regeneraceSP MGL VT Litoměřice nemoc

25 VT Tata zranění VT MGL VT Litoměřice EXL.III nemoc

26 nemoc VT MGL VT Litoměřice nemoc

27 SP Praha chřipka VT MGL

28 nemoc VT MGL MT B.Bystrica

29 nnnnnnnn nemoc SP LIBEREC VT MGL

30 nnnnnnnn nemoc EXL.IV

31 nnnnnnnn nemoc nnnnnnn
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Zahraničních závodů, kam jsem zařadil i světový pohár, který se konal v Praze, 

se v roce 2010 zúčastnil jedenácti. Na mezinárodním turnaji v Banské Bystrici Jaromír 

vyhrál se skóre čtyř výher a žádné prohry. Zúčastnil se šesti světových pohárů, kde 

obsadil deváté místo v Ulánbátaru, páté místo v Lisabonu a světový pohár v Madridu 

vyhrál. Skóre ze světových pohárů má jedenáct vyhraných zápasů a šest prohraných. 

Jaromír startoval na dvou závodech s označením grand prix, v Tunisu a v Rotterdamu. 

Ani na jednom se mu nedařilo a na obou prohrál hned v prvním kole. Odletěl i na grand

prix v Abu Dhabi, kde kvůli nemoci nestartoval. Na mistrovství Evropy ve Vídni taktéž 

prohrál v prvním kole a mistrovství světa v Tokiu vyhrál jeden zápas a jeden prohrál. 

Celkové skóre za rok 2010 se zahraničních závodů má šestnáct vyhraných zápasů a 

deset prohraných.

Rok 2010 ukončil Jaromír na 37. místě ve světovém žebříčku.

Opět se zúčastnil několika soustředění, jak v Česku, tak v zahraničí. V Česku to 

bylo kondiční soustředění na horách, v Nymburku, Mukařově, opět v Nymburku, 

v Litoměřicích, v Praze a ve Špindlerově Mlýně. V zahraničí absolvoval na soustředění 

v Rakousku, v Maďarsku, Tunisu, Mongolsku, Německu.

Ani v roce 2010 se Jaromíru nevyhnula nemoc a zranění. Nemocný byl na 

přelomu března a dubna, poté v listopadu, kdy měl startovat na grand prix v Abu Dhabi. 

Zraněný byl v červnu s palcem na levé ruce. Celkově jsou to vynechané čtyři týdny, což 

je třetina doby proti roku 2009.
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3.4.1.3. Rok 2011

Tabulka č. 4: Roční tréninkový plán 2011 - Ježek

Legenda: červeně - vrcholná akce VC - velká cena
žlutě - sobota MT - mezinárodní turnaj
modře - neděle GP - grand prix
GS - grand slam NBK - Nymburk
SP - světový pohár EXL - extraliga
VT - soustředění

Rok 2011, do olympijských her v Londýně zbýval rok. Jaromír Ježek dál závodil

ve světě ve váze do 73 kg a na domácí scéně většinou v kategorii do 81 kg. V roce 2011 

dosáhl úspěchu i v osobním životě, když se mu 22. ledna narodil syn Jaromír.

V tomto roce Jaromír omezil účast na domácích závodech, aby se více mohl 

soustředit na ty zahraniční. Zúčastnil se pouze českého poháru v Ostravě, kam shazoval 

do kategorie do 73 kg, jako přípravu na mistrovství Evropy. V Ostravě obsadil třetí 

místo po třech vítězstvích a jedné porážce. Startoval na všech čtyřech kolech extraligy, 

kde jedenáctkrát vyhrál a dvakrát remizoval. Celkově skončily Vršovice na druhém 

místě. Startoval také na Akademickém mistrovství České republiky v Praze, kde 

čtyřikrát vyhrál a stal se akademickým mistrem České republiky. Posledními závody 

bylo mistrovství České republiky, kde ve váze do 73 kg po čtyřech výhrách slavil titul 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Čer-nec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

1 nemoc regenerace VT NBK volno 

2 rehabilitace WC Miami VT NBK dovolená

3 regenerace VT USA VT NBK VT Praha JPN

4 VT USA VT NBK VT Praha JPN

5 GS FRA EXL I. GP BAKU VT USA VT Špind. Mlýn VT Praha MČR Jičín JPN

6 VT FRA GP BAKU VT USA VT Špind. Mlýn VT Praha JPN

7 VT FRA GP BAKU VT USA VT Špind. Mlýn regenerace VT ESP JPN

8 VT AUT VT FRA AM-ČR VT USA VT Špind. Mlýn VT ESP JPN

9 VT AUT VT FRA VT NBK ČP Ostrava VT RUS USA regenerace VT ESP GS TOKIO

10 VT AUT VT FRA VT NBK VT RUS USA VT ESP VT JPN

11 VT AUT VT NBK VT RUS EXL II. USA VT ESP VT JPN

12 VT AUT VT RUS USA VT JPN

13 VT RUS Dovolená USA VT JPN

14 VT NBK VT RUS Dovolená USA volno VT JPN

15 VT NBK Dovolená SP ESA volno VT JPN

16 VT NBK Dovolená WC San Salvador volno volno

17 VT NBK Dovolená volno 

18 GP GER Dovolená volno zranění

19 GP GER Dovolená regenerace zranění GP NED individ. kond.

20 Dovolená rehabilitace zranění individ. kond.

21 VT Tata ME Istanbul Dovolená individuální tr. omezený tr. individ. kond.

22 VT Tata ME Istanbul Dovolená regenerace MS Paříž individ. kond.

23 VT Tata ME Istanbul Dovolená MS Paříž individ. kond.

24 VT Tata MS Paříž EXL III. omezený tr.

25 nemoc USA VT GER MS Paříž omezený tr.

26 nemoc USA VT GER MS Paříž omezený tr. individ. kond.

27 nemoc GS RUS USA VT GER MS Paříž omezený tr. individ. kond.

28 nemoc GS RUS USA VT GER MS Paříž omezený tr. individ. kond.

29 nnnnnnnn nemoc USA regenerace volno individ. kond.

30 nnnnnnnn nemoc regenerace USA rehabilitace EXL IV. individ. kond.

31 nnnnnnnn nemoc nnnnnnn rehabilitace nnnnnnnn dovolená nnnnnnn
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mistra republiky. Z českých závodů má Jaromír dvacet dva výher, dvě remízy a jednu 

prohru.

V roce 2011 Jaromír startoval jen na těch neprestižnějších závodech, dvou 

světových pohárech v Americe, grand prix: v Düsseldorfu, v Baku a Amsterdamu. Na 

grand slamech: v Paříži, v Moskvě a v Tokiu. Rovněž na ME v Istanbulu a na MS 

v Paříži. V Americe byl jednou sedmý a jednou třetí se skóre pěti výher a dvou proher. 

Z grand prix byl pátý v Düsseldorfu, třetí v Baku a devátý v Amsterdamu. Skóre: šest 

výher ku dvěma prohrám. Gran slamy se mu tolik nevydařily, byl pátý v Moskvě a 

sedmnáctý v Tokiu, v Paříži bez umístění. Skóre z GS má čtyři výhry a tři prohry. Na 

ME v Istanbulu měl Jaromír formu a po čtyřech výhrách a jedné prohře získal 

bronzovou medaili. Na mistrovství světa v Paříži dvakrát vyhrál, jednou prohrál a 

obsadil konečné sedmnácté místo. Celkové skóre z těchto závodů je: 21 výher a 9

proher.

Po roce 2011 byl Jaromír ve světovém žebříčku na 20. místě.

V tomto roce se v Česku zúčastnil pouze dvakrát soustředění v Nymburku, opět 

ve Špindlerově Mlýně a v Praze. V zahraničí jich bylo o poznání více: v rakouském 

Mittersilu, Francii, Maďarsku, Rusku, Americe, Německu a Japonsku.

Nemocný byl v tomto roce pouze týden v březnu a zraněný pouze dva týdny 

v červnu s pravým kotníkem, kdy ale měl pouze omezený trénink a zranění ho tedy

nevystavilo úplnému výpadku z tréninku.
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3.4.1.4. Rok 2012

Tabulka č. 5: Roční tréninkový plán 2012 - Ježek

Legenda: červeně - vrcholná akce VC - velká cena
žlutě - sobota MT - mezinárodní turnaj
modře - neděle GP - grand prix
GS - grand slam NBK - Nymburk
SP - světový pohár EXL - extraliga
VT - soustředění

V roce 2012 se konaly vysněné olympijské hry v Londýně. Pro Jaromíra to byl

ale zároveň také smolný rok, který provázela zranění. Většinu času do olympijských her 

strávil návštěvami lékařů a po olympijských hrách už nikde nestartoval.

Kromě olympijského závodu startoval pouze na grand slamu v Paříži, kde ve 

váze do 73 kg jednou vyhrál a jednou prohrál a navíc si odtud přivezl zranění pravého 

lokte a zablokovaný krk. Pravý loket ho pak trápil celou sezónu. Nestartoval ani na 

mistrovství Evropy v ruském Čeljabinsku, kam odletěl pouze jako pozorovatel. Zranění 

lokte mu nedovolilo startovat ani na konci roku na mistrovství České republiky.

Na začátku ledna byl na kondičním soustředění na horách, poté už klasicky 

v Mittersilu. Poté byl v Nymburku, ale zranění mu dovolovalo trénovat jen omezeně. 

Zúčastnil se dalšího soustředění ve Špindlerově Mlýně. Poté absolvoval krátké 

soustředění před ME v Praze, na kterém nestartoval. Do olympijských her se zúčastnil 

ještě zahraničních soustředění ve Velké Británii, v Bělorusku, v Německu a ve 

Španělsku, nikdy mu však zranění nedovolilo zvládnout celé soustředění naplno.

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

1 kurz SPP škola 1

2 volno VT SPA kurz SPP škola zranění 2

3 VT SPA kurz SPP VT NBK EXL III. zranění 3

4 VT SPA Nemoc kurz SPP VT NBK VT Praha zranění 4

5 nemoc VT SPA antibiotika kurz SPP VT NBK VT Praha zranění 5

6 nemoc Nemoc kurz SPP VT NBK VT Praha zranění 6

7 nemoc Nemoc kurz SPP SU SRBSKO VT NBK zranění 7

8 nemoc kurz FTVS Nemoc zranění SU SRBSKO zranění 8

9 nemoc kurz FTVS zranění SU SRBSKO škola zranění zranění 9

10 kurz FTVS omezený tr. SU SRBSKO regenerace EXL IV. zranění 10

11 kurz FTVS VC Ostrava nemoc omezený tr. SU SRBSKO regenerace zranění 11

12 kurz FTVS antibiotika SU SRBSKO regenerace dovolená zranění 12

13 kurz FTVS Nemoc SP EST kondice dovolená zranění 13

14 kurz FTVS EXL.I 81kg Nemoc VT Mukařov regenerace škola dovolená 14

15 kurz FTVS Nemoc VT Mukařov regenerace škola dovolená 15

16 VT NBK VT Mukařov škola dovolená zranění 16

17 VT NBK VT Mukařov VT MOHELNICE škola zranění 17

18 VT NBK MT SUI  "B" VT MOHELNICE škola zranění 18

19 nemoc VT MOHELNICE dovolená zranění 19

20 nemoc MT "B" SLO VT HUN VT MOHELNICE dovolená zranění 20

21 GP GER VT HUN VT MOHELNICE dovolená 21

22 VT SLO VT HUN dovolená 22

23 nemoc nemoc VT SLO individuálně škola dovolená zranění 23

24 VC LIBEREC angina alergie VT SLO VT Litoměřice škola zranění 24

25 antibiotika ME GEO MT "B" GER VT Litoměřice škola zranění 25

26 nemoc neúčast individulně zranění zranění 26

27 zranění nemoc VT LitoměřiceVT GER MS NED zranění zranění 27

28 zranění SP POL VT LitoměřiceVT GER MS NED zranění MČR TEPLICE 28

29 zranění nemoc VT GER MS NED zranění zranění 29

30 regenerace nemoc antibiotika EXL.II. 81kg VT GER MS NED zranění 30

31 MT SPA "B" nemoc 31
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Rok zakončil na 26. místě světového žebříčku.

Pokud bychom měli definovat délku Jaromírova zranění, tak bychom začali po 

grand slamu v Paříži, kde si zranění přivodil, a to jej pak trápilo celý rok.

3.4.1.5. Olympijské hry

Na olympijských hrách v Londýně soutěžil Jaromír v pondělí 29. července, kdy 

byla na programu olympijských her hmotnostní kategorie do 73 kg. Jaromír měl 

v prvním kole za soupeře reprezentanta ze Samoi. Podle předpokladů Jaromír vyhrál a 

ve druhém kole ho čekala světová jednička Korejec Wang Ki-čchun, který v prvním 

kole porazil Kazacha, ačkoliv to chvíli vypadalo, že Korejec prohraje na páčení, které 

měl Kazach velmi dobře nasazené. Nakonec ale vyhrál Korejec a nastoupil proti 

Jaromírovi. Jaromír byl Korejci velmi vyrovnaným soupeřem a jejich zápas se 

protáhnul až do prodloužení - golden score. Na Jaromírovi už bylo vidět, že mu 

docházejí síly a hrozilo, že bude trestán, proto se rozhodl zariskovat, to však zkušený 

Korejec využil a Jaromíra hodil. Jaromír tak na svých druhých olympijských hrách 

obsadil 9. místo.

3.4.2. Jaromír Musil

Jaromír Musil se narodil 28. května 1988, takže na své první olympijské hry se 

podíval ve svých 24 letech. S judem Jaromír začínal ve Vršovicích, kde trénuje dodnes. 

Na judo jej přivedl tatínek, který se jednou náhodou potkal s tehdejším zástupcem 

ředitele na Sportovním gymnáziu Nad Štolou Zdeňkem Kasíkem, který mu judo 

doporučil. Uplynulo několik let a Jaromírovi do cesty opět vstoupil Zdeněk Kasík, který 

ho začal ve Vršovicích trénovat a stal se jeho osobním trenérem. Jaromír v době studie 

měřil 182 cm a vážil 81 kg, jeho hmotnostní kategorie je do 81 kg. Jaromír žije se svou

přítelkyní, se kterou se plánuje v září tohoto roku uzavřít sňatek a spolu čekají narození 

dcery.

Jaromírovy oblíbené techniky jsou tomoe nage, tai otoshi a také techniky nohou, 

na zemi se často snaží o přechod do páky ude hishigi žuži gatame. Naopak Jaromírovou 

slabinou jsou dlouhé vyrovnané zápasy. Jaromír má dvoufázové tréninky, dopolední 
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tréninky byly většinou zaměřené na posilování a běh, odpolední na techniku. Úterní 

odpolední trénink byl zaměřený na randori.

Jeho největšími úspěchy jsou: třetí místo na světovém poháru v Praze a páté 

místo na světovém poháru v Tallinu, sedmé místo na ME v Istanbulu, třetí místo na 

grand prix v Ulanbátaru a sedmé místo na grand slamu v Moskvě.

3.4.2.1. Rok 2009

Tabulka č. 6: Roční tréninkový plán - Musil

Legenda: červeně - vrcholná akce VC - velká cena
žlutě - sobota MT - mezinárodní turnaj
modře - neděle GP - grand prix
GS - grand slam NBK - Nymburk
SP - světový pohár EXL - extraliga
VT - soustředění

V roce 2009 Jaromír soutěžil ještě v hmotnostní kategorii do 73 kg, až na konci 

roku na mistrovství republiky zkusil poprvé hmotnostní kategorii do 81 kg.  Pro 

Jaromíra to nebyl úspěšný rok a dobrých výsledků moc nenasbíral, nic zatím 

nenasvědčovalo tomu, že by mohl startovat na olympijských hrách.

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

1 dovolená 1

2 volno nemoc dovolená VT Soul 2

3 VT Kvilda nemoc dovolená VT NBK EXL III. VT Soul 3

4 VT Kvilda nemoc VT NBK VT Soul 4

5 VT Kvilda nemoc VT NBK SP Soul 5

6 nemoc SP ROM dovolená VT NBK 6

7 USK CUP dovolená VT NBK VT Soul 7

8 dovolená VT Soul 8

9 nemoc dovolená GP Tokyo 9

10 dovolená individ. příp. EXL IV. GP Tokyo 10

11 VC Ostrava individ. příp. GP Tokyo 11

12 individ. příp. MT BRNO GP Tokyo 12

13 individ. příp. 13

14 EXL.I dovolená individ. příp. VT Trnava VT Kodokan14

15 dovolená VT Trnava VT Kodokan15

16 VT NBK dovolená VT Trnava VT Kodokan16

17 VT NBK dovolená VT MOHELNICE VT Kodokan17

18 VT Rauris VT NBK MT SUI "B" VT MOHELNICE 18

19 VT Rauris VT NBK VT RUS VT MOHELNICE 19

20 VT Rauris VT NBK VT RUS EJU "B" SLOdovolená VT MOHELNICE ME 23 TUR 20

21 VT Rauris VT RUS dovolená VT MOHELNICE ME 23 TUR 21

22 VT Rauris VT RUS škola dovolená MT Banská Bystrica 22

23 nemoc VT TATA VT RUS škola dovolená 23

24 nemoc VT TATA VT RUS škola - ZK dovolená VT Litoměřice 24

25 Nemoc VT TATA VT RUS VT Litoměřice 25

26 nemoc Nemoc VT TATA VT RUS VT Litoměřice 26

27 nemoc Nemoc VT RUS VT Litoměřice 27

28 nemoc VT Litoměřice MČR TEPLICE 28

29 nemoc nnnnnnnn individuálně 29

30 nemoc nnnnnnnn EXL.II. 30

31 nnnnnnnn nnnnnnn xxxxxxxxxxxxxxindividuálně 31
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V tomto roce se Jaromír zúčastnil osmi závodů v ČR. Z toho čtyř v rámci 

extraligy a na konci roku mistrovství České republiky, kde se po pěti výhrách se stal 

mistrem republiky. Skóre z českých závodů má Jaromír 29 vyhraných zápasů, 3 remízy 

a pouze 1 prohru.

V roce 2009 se Jaromír zúčastnil jednoho mezinárodního turnaje, dvou 

mezinárodních „B“ turnajů, dvou světových pohárů, jednoho turnaje grand prix a ME 

v Turecku. Kromě mezinárodního turnaje v Bánské Bystrici, kde skončil pátý a jednom 

světovém poháru, kde mu jedno vyhrané utkání zajistilo sedmé místo, výrazných 

výsledků nedosáhl. Celkové skóre má: osm výher a deset proher.

Jaromír absolvoval několik soustředění, na začátku roku kondiční soustředění na 

Kvildě. Poté soustředění v rakouském Raurisu, v Nymburku, v Maďarsku, v Rusku, 

opět v Nymburku, poté týmová soustředění v Mohelnici a Litoměřicích, ve slovenské 

Trnavě a v prosinci tři týdny v Japonsku.

Zranění a nemoci se Jaromírovi vyhýbaly téměř celý rok, pouze týden v lednu a 

dva týdny na přelomu února a března se potýkal s nemocí. Zranění se mu vyhnula 

úplně.
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3.4.2.2. Rok 2010

Tabulka č. 7: Roční tréninkový plán - Musil

Legenda: červeně - vrcholná akce VC - velká cena
žlutě - sobota MT - mezinárodní turnaj
modře - neděle GP - grand prix
GS - grand slam NBK - Nymburk
SP - světový pohár EXL - extraliga
VT - soustředění

V roce 2010 se Jaromír už natrvalo usadil v hmotnostní kategorii do 81 kg. A 

v tomto roce se mu také podařilo dostoupat na stupně vítězů na světovém poháru.

Jaromír se i v tomto roce zúčastnil závodů v ČR. Závodů v Praze, Ostravě, 

Liberci a Brně, kde třikrát vyhrál a jednou byl druhý se skórem sedmnácti výher a 

jediné prohry. Také se zúčastnil všech čtyř kol extraligy se skóre: čtrnáct výher, jedna 

remíze a žádná prohra. Na mistrovství ČR obhájil vítězství ve váze do 81 kg po čtyřech 

vítězných zápasech.

V tomto roce Jaromír absolvoval méně mezinárodních turnajů a „béčkových“ 

turnajů a soustředil se více na závody světového poháru. Zúčastnil se mezinárodního 

turnaje družstev, kde šestkrát vyhrál, dále mezinárodního turnaje ve Slovinsku, v 

Německu a v Bánské Bystrici. Dále startoval na pěti světových pohárech, dvou grand

prix a ME seniorů a ME do 23 let. Naplánované bylo ještě grand prix v Japonsku, ale 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Čer-nec Srpen září Říjen Listopad Prosinec
1 VT hory ITA Aktivní

2 VT hory ITA Dovolená VT NBK SP ITA

3 VT hory ITA VT NBK

4 VT hory ITA VT NBK

5 VT hory ITA SP MadridVT Teplice VT NBK VT Praha

6 USK CUPVT hory ITA VT Teplice VT PrahaMČR Jičín

7 VT Paha VT hory ITA GP TUN aktivní dovolenáMT GER VT Praha

8 VT Praha GP TUN aktivní dovolená

9 VT AUT VT Praha aktivní dovolenáVT GER VT Praha

10 VT AUT ČP Ostrava VT TUN VT GER VT Praha

11 VT AUT VT TUN VT GER VT Praha GP JPN

12 VT AUT VT TUN SP Lisabon VT GER

13 VT AUT SP AUT EXL.I. VT TUN regenerace VT JPN

14 VT JPN

15 VT NBK VT JPN

16 VT NBK regenerace GP NED VT JPN

17 VT NBK

18 VT NBK MT Brno

19 VT NBK MT SLO Aktivní regenerace

20 dovolená ME-23 SRB

21 VT SLO Aktivní

22 VT Tata EXL.II. VT SLO dovolená

23 VT Tata ME Vídeň Aktivní VT Litoměřice

24 VT Tata ME Vídeň VT Litoměřice

25 VT Tata VT LitoměřiceEXL.III.

26 VT VodňanyVT Litoměřice

27 SP Praha VT Vodňany
28 VT VodňanyMT B.Bystrica
29 ČP Liberec VT Vodňany
30 MT BB družstva VT Vodňany EXL.IV

31 nnnnnnn
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tam Jaromír nakonec neodcestoval. Na světovém poháru v Praze obsadil třetí místo, ale 

jinak se mu moc nedařilo, na dvou mistrovstvích Evropy vypadl už v prvním kole. 

Skóre za tento rok na zahraničních turnajích má 21 výher ku 14 prohrám.

Jeho umístění na konci roku 2010 ve světovém žebříčku bylo 58. místo.

Soustředění za tento rok: v Rakousku, v Praze, v Itálii, v Nymburku, 

v Maďarsku, v Tunisu, ve Slovinsku, ve Vodňanech, opět v Nymburku, v Německu, 

v Litoměřicích a ještě dvakrát v Praze.

Tento rok byl pro Jaromíra v rámci nemocí a zranění ještě lepší než předchozí. 

Za celý rok se nepotkat ani s nemocí ani s žádným zraněním.

3.4.2.3. Rok 2011

Tabulka č. 8: Roční tréninkový plán 2011 - Musil

Legenda: červeně - vrcholná akce VC - velká cena
žlutě - sobota MT - mezinárodní turnaj
modře - neděle GP - grand prix
GS - grand slam NBK - Nymburk
SP - světový pohár EXL - extraliga
VT - soustředění

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
1 USA VT NBK WC London

2 WC Miami VT NBK

3 nemoc USA VT NBK VT JPN

4 nemoc Akadem.družstvaWC ROU USA VT NBK VT JPN

5 EXL I. VT USA Dovolená MČR Jičín VT JPN

6 VT USA zraněné kolenoVT JPN

7 VT USA omezený treninkVT JPN

8 VT AUT USA Dovolená omezený treninkVT JPN

9 VT AUT VT NBK ČP Ostrava USA omezený treninkGP Tokio

10 VT AUT VT NBK USA omezený treninkGP JPN

11 VT AUT VT NBK WC EST USA omezený treninkGP JPN

12 VT AUT VT NBK USA VT JPN

13 VT AUT WC HUN VT NBK USA VT JPN

14 VT AUT VT NBK USA GP UAE

15 VT AUT VT NBK WC San Salvádor GP UAE

16 VT AUT VT NBK GP UAE

17 VT AUT VT NBK SP ESA VT ITA GP UAE

18 VT AUT VT NBK ESA VT ITA GP NED

19 VT AUT VT ITA GP NED

20 VT AUT Dovolená VT ITA GP NED

21 VT AUT VT Tata ME TUR EP RUS Dovolená VT ITA

22 VT Tata ME TUR Dovolená MS FRA

23 VT Tata ME TUR MS FRA

24 VT Tata VT RUS MS FRA EXL III.

25 VT Tata VT RUS USA VT GER MS FRA

26 WC POL VT RUS USA VT GER
27 VT RUS USA VT GER
28 VT RUS USA VT GER
29 USA EXL IV.

30 USA

31
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V roce 2011 Jaromír skončil sedmý na mistrovství Evropy a kvalifikoval se na 

své první mistrovství světa. Negativní zprávou je, že přišlo jeho první zranění, naštěstí 

ne vážné.

V roce 2011 omezil české závody, aby se mohl více soustředit na zahraniční 

nebo nemohl startovat z důvodu zahraničních závodů, jako v případě druhého kola 

extraligy, kdy byl Jaromír na ME. Zúčastnil se tedy velké ceny Ostravy, kde vyhrál, tří 

kol extraligy, akademického mistrovství republiky družstev a samozřejmě mistrovství 

České republiky, kde opět po čtyřech vítězstvích slavil zlatou medaili. Celkové skóre je 

21 výher a 1 porážka.

Startoval na jednom evropském poháru, kde skončil na sedmém místě a sedmi 

světových pohárech, kde nejlépe skončil pátý. Dále na třech grand prix, kde však 

dokázal vyhrát pouze jedno utkání. Dobrého výsledku dosáhl na ME v Istanbulu, kde po 

dvou výhrách a dvou prohrách obsadil sedmé místo a na mistrovství světa v Paříži, kde 

také dokázal vyhrát dva zápasy a obsadil celkově sedmnácté místo. Skóre téměř 

vyrovnané: 14 výher ku 16 prohrám.

V roce 2011 byl Jaromír na 54. místě světového žebříčku.

Jaromír se opět zúčastnil několika soustředění, kdy procestoval velkou část 

světa. Byl v Rakousku, v Nymburku, v Rusku, v Americe, v Německu, opět 

v Nymburku, v Itálii a v Japonsku.

V tomto roce zastihla nemoc Jaromíra na pár dnů na začátku února, jinak byl 

opět zdravý. Zranění ho potkalo na mistrovství České republiky, kde si lehce zranil 

koleno a musel pak mít pouze omezenou tréninkovou zátěž.
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3.4.2.4. Rok 2012

Tabulka č. 9: Roční tréninkový plán 2012- Musil

Legenda: červeně - vrcholná akce VC - velká cena
žlutě - sobota MT - mezinárodní turnaj
modře - neděle GP - grand prix
GS - grand slam NBK - Nymburk
SP - světový pohár EXL - extraliga
VT - soustředění

Sezóna 2012 směřovala ke startu na olympijských hrách v Londýně, po ní se 

Jaromír zúčastnil už pouze tréninku na domácí půdě, závodů družstev v interlize za 

Vršovice, jeden zápas v rakouské lize a mistrovství České republiky.

Do olympijských her se Jaromír zúčastnil pouze Českého poháru v Ostravě, kde 

vyhrál. Po olympijských hrách přidal start ještě ve finálovém kole extraligy, kde si 

připsal jednu remízu a jednu prohru a na mistrovství České republiky, kde opět vyhrál. 

Celkové skóre má: osm výher, jedna remíza a jedna prohra.

V olympijské sezóně se mu na větších závodech moc nedařilo, startoval na grand

slamu v Paříži, na grand prix v Rakousku, na světových pohárech v Praze a Madridu, na 

interlize na Slovensku a na ME v Rusku. Kromě tří vítězství v interlize, pak dokázal 

vyhrát dohromady už jen tři utkání a celkově osm jich prohrál.

Po roce 2012 byl Jaromír na 68. místě světového žebříčku.

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
1 EP SarajevoVolno VT ESP OH VT ESP Interliga

2 SP ESP VT ESP OH VT ESP

3 VT ESP OH MČR

4 GS FRA VT AUT VT ESP OH

5 VT AUT VT ESP

6 VT Praha VT AUT VT ESP SP BLR VT Praha

7 VT Praha ČP Ostrava VT Praha

8 VT AUT VT NBK Volno VT Praha

9 VT AUT VT NBK Interliga BB

10 VT AUT VT NBK zranění

11 VT AUT WC AUT volno zranění

12 VT AUT VT NBK omezený trenink

13 VT AUT VT NBK omezený trenink

14 VT AUT VT NBK omezený trenink liga AUT

15 VT AUT VT NBK omezený trenink GP CHN

16 VT AUT VT NBK VT TUR

17 VT AUT VT Praha VT TUR VT Praha GP UAE GP NED

18 GP GER VT Praha VT TUR omezený trenink VT Praha GP UAE

19 VT Tata VT Praha VT TUR omezený trenink VT Praha GP UAE

20 VT Tata VT TUR omezený trenink

21 VT Tata VT TUR omezený trenink

22 VT Tata omezený trenink Interliga

23 nemoc

24 nemoc VT ITA EXL.IV

25 WC Praha ME RUS nemoc VT NBK OH VT ITA

26 VT hory ME RUS VT NBK OH VT ITA
27 VT hory ME RUS VT NBK OH VT ITA
28 VT hory ME RUS nemocen VT NBK OH VT ITA
29 VT hory nemocen OH SP ITA

30 omezeně treninkVT ESP OH VT ESP

31 omezeně trenink OH VT ESP



41

V lednu se opět zúčastnil soustředění v rakouském Mitersillu, krátkého 

soustředění v Praze, soustředění v Nymburku, v maďarské Tatě, v Rakousku na horách, 

v Turecku, v Rakousku, opět v Nymburku, ve Španělsku a v Praze, po Londýně už 

žádné soustředění nenavštívil.

Tento rok ho i více trápila zranění a nemoci, i když relativně v malé míře. 

V květnu se léčil dva týdny a v červnu měl dva týdny omezený trénink z důvodu 

zraněného kolene.

3.4.2.5. Olympijské hry

K Jaromíru nalosovali do prvního kola závodníka Moldávie Sergia Tomu, který 

od roku 2013 reprezentuje Spojené arabské emiráty. Toma v juniorech vyhrál 

mistrovství Evropy, mezi seniory skončil nejlépe druhý. Na mistrovství světa byl 

bronzový, k tomu má několik medailí z grand slamů a grand prix. Takže Jaromír dostal 

velmi dobrého protivníka. Jaromír i Toma začali opatrně, ale postupem času se 

ukazovala Tomova převaha a nakonec Jaromíra hodil na o goshi a byl konec zápasu. To

zároveň znamenalo konec Jaromírova vystoupení na olympijských hrách.

3.4.3. Lukáš Krpálek

Lukáš Krpálek se narodil 15. listopadu 1990, byl tedy mezi judisty nejmladší, ale 

zároveň největší a nejtěžší. Lukáš v době studie měřil 198 cm. Jeho váha byla kolem 

107 kg, ale jeho hmotnostní kategorie je do 100 kg. Lukáš patří mezi nejtalentovanější 

judisty v republice, už mezi dorostenci a juniory to dokazoval a dokazuje to i přes svůj 

nízký věk mezi muži. Lukáš začal s judem v Jihlavě, později přestoupil do pražského 

klubu USK Praha. Často vypráví, že původně myslel, že začal chodit na karate, ale 

později se dozvěděl, že chodí na judo a tak u něj už zůstal. Lukáš má bratra Michala, 

který je také úspěšným judistou.

Lukáš, to je výsledek za výsledkem, a pokud takhle bude pokračovat, má na to, 

stát se nejúspěšnějším českým judistou historie. Lukáš začal už mezi dorostenci, kdy 

byl druhý na ME. Pokračoval i mezi juniory, kde byl 1. a 2. na ME a na juniorském 

mistrovství světa dokázal v roce 2008 i 2009 vyhrát, což se žádnému jinému juniorovi 

nepovedlo. V roce 2009 ještě jako junior dokázal vyhrát světový pohár mužů a ukázal, 
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že přechod mezi muže mu nebude dělat problém. V dalším roce dokázal už dosáhnout 

na medaili na turnajích grand prix. V roce 2011 už dokázal bodovat na ME, kde byl 

pátý a na mistrovství světa dokázal být třetí, což byla medaile na mistrovství světa pro 

ČR po 20 letech, kdy měl medaili Jiří Sosna. V olympijském roce vyhrál v Praze turnaj 

světového poháru i ME do 23 let, kde mu fandila plná hala nadšených diváků. A přišly 

jeho první olympijské hry… Lukáš má až nepřirozenou fyzickou kondici. Jeden ze 

soupeřů o něm prohlásil, že je nejsilnější judista. Mimo jiné má Lukáš výbornou 

vytrvalost, v době, kdy jeho soupeři už dochází dech, Lukáš ještě přidá a soupeře tak 

naprosto převálcuje. Lukáš má výbornou techniku na zemi, která vychází z jeho 

dlouhých končetin a velké síle. Není však pro soupeře postrah jen v boji na zemi, 

dokáže soupeře i hodit, jeho oblíbená technika je nožní technika o soto gari a strh sumi 

gaeshi. Lukáš trénoval každý všední den dvoufázově, dopoledne byla kondice, 

odpoledne technika, úterní odpolední trénink byl zaměřen na randori.
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3.4.3.1. Rok 2009

Tabulka č. 10: Roční tréninkový plán 2009 - Krpálek

Legenda: červeně - vrcholná akce VC - velká cena
žlutě - sobota MT - mezinárodní turnaj
modře - neděle GP - grand prix
GS - grand slam NBK - Nymburk
SP - světový pohár EXL - extraliga
VT - soustředění

V roce 2009 Lukáš ještě jako junior objížděl závody jak s juniory, tak už i 

s muži a měl výsledky v obou kategoriích. Mezi jeho největší úspěchy patří medaile na 

ME juniorů a zlato na MS juniorů. Už v roce 2009 dokázal vyhrát světový pohár mezi 

muži. V ČR se stal mistrem jak mezi juniory, tak mezi muži.

Vzhledem k jeho vytíženosti moc závodů v ČR neměl. Zúčastnil se pouze 

mistrovství ČR juniorů, mistrovství ČR mužů a extraligy za USK Praha. Obě 

mistrovství vyhrál a na extralize prohrál pouze jeden zápas. Celkové skóre má: 21 výher 

a 1 porážku.

V zahraničí absolvoval mnohem víc soutěží s juniory i s muži. Na juniorských 

turnajích většinou vyhrával, vyhrál turnaj v Maďarsku i turnaj ve Slovinsku. Na turnaji 

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN Květen Červen Černec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

1 MT BEL zranění kondice EJU CZE KOR

2 VT BEL zranění kondice dovolená KOR

3 VT BEL zranění kondice VT NBK EXL.III dovolená KOR

4 VT BEL zranění VT NBK dovolená KOR

5 VT BEL zranění VT NBK dovolená SP KOR

6 zranění SP ROM dovolená VT NBK dovolená SP KOR

7 zranění dovolená VT KOR

8 zranění dovolená EJU GER VT KOR

9 dovolená EJU GER VT KOR

10 dovolená VT GER EXL.IV

11 VT AUT VT GER MEJ GP JPN

12 VT AUT VT GER MEJ GP JPN

13 VT AUT VT ESP VT GER MEJ GP JPN

14 VT AUT SP HUN EXL.I VT ESP VT JPN

15 VT AUT VT ESP VT Krkon. VT JPN

16 VT AUT VT HUN VT NBK zranění VT ESP VT Krkon. VT JPN

17 VT AUT VT HUN VT NBK zranění VT ESP VT Krkon.

18 VT NBK zranění VT Krkon.

19 VT NBK zranění VT Krkon.

20 VT NBK zranění EJU SLO VT HUN

21 GP GER zranění VT HUN VT Tata ME 23

22 zranění VT SLO VT HUN VT Tata

23 VT HUN zranění VT SLO VT Tata MSJ

24 SP GEO VT HUN ME GEO VT SLO VT Tata MSJ

25 VT HUN zranění VT Tata MSJ

26 VT HUN zranění MT B GER dovolená

27 zranění VT Litoměřice dovolená
28 SP POL zranění VT Litoměřice VT Litoměř. dovolenáMČR
29 zranění VT Litoměřice VT Litoměř. dovolená
30 zranění EXL.II kondice VT Litoměř. dovolená

31 nnnnnnn nnnnnnnn nnnnnnn
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v Praze, kde by měl podporu domácích fanoušků, nestartoval kvůli zranění a byl jen 

fanouškem. Na ME juniorů prohrál až ve finále a skončil tak druhý, na mistrovství světa 

juniorů však už nezaváhal a vyhrál titul. Skóre mezi juniory má tedy vynikající: 18 

výher a 1 porážka.

Medaile dokázal sbírat už i mezi muži, nejdříve vyhrál mezinárodní turnaj 

v Belgii, ovládl světový pohár v Rumunsku a na konci roku ukázal formu v Asii, kde 

nejdříve v Koreji byl třetí na světovém poháru a třetí na grand prix v Japonsku. Skóre: 

17 výher a 6 proher.

Ve světovém žebříčku mezi muži mu patřila 22. příčka.

Soustředění zvládal Lukáš také jak juniorská, tak mužská. Byl na soustředěních 

v Rakousku, v Belgii, v Maďarsku, v Nymburku, opět v Maďarsku, ve Slovinsku, 

v Litoměřicích, ve Španělsku, zase v Maďarsku, opět v Nymburku, v Německu, 

v Krkonoších, v maďarské Tatě a na závěr roku v Koreji a Japonsku.

Lukáš měl v tomto roce zranění kotníku, kvůli kterému se nezúčastnil ME mužů. 

Zraněný kotník ho omezoval v tréninku přibližně dva týdny. Poté ho zranění prstu 

nepustilo do turnaje v Praze, zranění ho omezovalo přibližně týden. Poté mohl opět 

začít s tréninkem.
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3.4.3.2. Rok 2010

Tabulka č. 11: Roční tréninkový plán 2010 - Krpálek

Legenda: červeně - vrcholná akce VC - velká cena
žlutě - sobota MT - mezinárodní turnaj
modře - neděle GP - grand prix
GS - grand slam NBK - Nymburk
SP - světový pohár EXL - extraliga
VT - soustředění

Lukáš byl sice prvním rokem v kategorii mužů, ale zkušenosti mezi muži už měl 

z minulého roku. Lukáš byl dokonce pozván na turnaj masters v Soulu, kde startuje jen 

šestnáct nejlepších judistů v jedné váhové kategorii.

Opět se zúčastnil jen minima českých závodů, to znamená pouze extraligových 

kol a mistrovství České republiky. Vyhrál všech 14 zápasů v extralize a 3 zápasy na 

mistrovství a stal se mistrem republiky.

V roce 2010 se Lukáš začal pravidelně účastnit závodů grand prix a grand slam a 

i zde dosahoval dobrých výsledků. Na turnaji masters sice prohrál už v prvním kole, ale 

pak nastal obrat. Na grand prix v Německu byl druhý a na grand prix ve Spojených 

arabských emirátech třetí, na světovém poháru v Praze třetí, na dalším světovém poháru 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Čer-nec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

1 hory ITA VT RUS JPN

2 hory ITA GS RUS VT NBK JPN

3 hory ITA GS RUS VT NBK JPN

4 hory ITA GS RUS VT NBK JPN kondice SP KOR

5 hory ITA VT GBR GS RUS VT NBK JPN

6 GS FRA VT GBR JPN MČR VT KOR

7 VT GBR MT GER JPN VT KOR

8 VT FRA VT GBR GP TUN MS JPN VT ESP VT KOR

9 VT AUT VT FRA VT GBR VT GER MS JPN VT ESP

10 VT AUT VT FRA VT TUN VT GER MS JPN VT ESP

11 VT FRA VT TUN VT GER MS JPN VT ESP

12 VT TUN SP POR VT GER MS JPN

13 KOR EXL.I

14 KOR

15 KOR VT NBK

16 WM VT NBK dovolená GP NED

17 Soul VT NBK dovolená

18 VT NBK dovolená

19 VT NBK dovolená

20 GP GER dovolená

21 dovolená MGL

22 VT Tata dovolená MGL

23 VT Tata ME AUT dovolená MGL GP UAE

24 VT Tata ME AUT dovolená RUS SP MGL EXL.III GP UAE

25 VT Tata ME AUT dovolená RUS regenerace

26 VT Tata dovolená RUS VT MGL

27 SP CZE dovolená EP RUS VT MGL
28 dovolená VT RUS VT MGL
29 nnnnnnnn regenerace VT RUS VT MGL JPN
30 nnnnnnnn VT RUS JPN EXL.IV

31 nnnnnnnn
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v Portugalsku dokonce první. Na ME byl sedmý a na MS devátý. Vyhrál celkem 21 

utkání a prohrál jich 13.

Po roce 2010 se dostal už na 12. místo světového žebříčku.

V lednu byl krátce na soustředění v Rakousku, v únoru ve Francii, dále pak 

v Itálii, v Nymburku, v maďarské Tatě, v Anglii, v Tunisu, v Rusku, kde kvůli zranění 

netrénoval, v Mongolsku, opět v Nymburku, v Německu, poté přípravu před MS 

v Japonsku, ve Španělsku a Koreji.

Z důvodu náhlé nemoci nestartoval na grand slamu v Paříži, poté se týden léčil. 

Nestartoval na mezinárodním turnaji a grand slamu v Rusku, nezúčastnil se ani tréninků 

kvůli problémům se zády. Ty přetrvávaly přibližně tři týdny, ale občas ho trápí i nyní.

3.4.3.3. Rok 2011

Tabulka č. 12: Roční tréninkový plán - Krpálek

Legenda: červeně - vrcholná akce VC - velká cena
žlutě - sobota MT - mezinárodní turnaj
modře - neděle GP - grand prix
GS - grand slam NBK - Nymburk
SP - světový pohár EXL - extraliga
VT - soustředění

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Čer-nec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

1 USA VT NBK JPN

2 SP USA VT NBK JPN

3 SP USA VT NBK VT Praha JPN

4 VT USA VT NBK VT Praha JPN

5 GS FRA VT USA VT Praha MČR JPN

6 GS FRA GP AZE VT USA VT Praha VT ESP JPN

7 VT FRA GP AZE VT USA VT ESP JPN

8 VT AUT VT FRA GP AZE VT USA VT ESP JPN

9 VT AUT VT FRA VT NBK USA VT ESP JPN

10 VT AUT VT FRA VT NBK VT RUS USA VT ESP GP JPN

11 VT AUT VT FRA VT NBK VT RUS USA VT ESP GS JPN

12 VT AUT VT Praha VT RUS USA VT JPN

13 AZE VT Praha VT RUS USA VT JPN

14 AZE zranění VT Praha VT RUS USA VT JPN

15 WM zranění USA

16 AZE zranění SP ESA

17 AZE zranění SP ESA

18 zranění

19 GP GER GP NED

20 MT BB GP NED

21 VT Tata VT BB

22 VT Tata ME TUR

23 VT Tata ME TUR

24 VT Tata ME TUR MS FRA

25 VT GER MS FRA

26 SP POL VT GER MS FRA
27 SP POL USA VT GER MS FRA
28 GS RUS USA VT GER MS FRA JPN
29 nnnnnnnn GS RUS USA EXL.IV JPN

30 VT BB nnnnnnnn USA JPN

31 VT BB nnnnnnnn
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Rok před olympijskými hrami a Lukáš se postupně dostal do velké formy. Opět 

startoval na turnaji masters jen pro nejlepší a opět se zde tu nedařilo a prohrál hned 

v prvním zápase. Pak už ale jeho forma rostla, vyhrál tři turnaje světového poháru za 

sebou, cože se povedlo opravdu jen minimálnímu počtu judistů, vyhrál turnaji na 

Slovensku, který se pořádal na památku jednoho nejlepších slovenských judistů Zoltána 

Pálkovácsa, který byl Lukášův kamarád a v mládí byl Zoltán pro Lukáše vzorem. A 

největší úspěch přišel na mistrovství světa, kde Lukáš dokázal vybojovat bronzovou 

medaili.

Na českém území Lukáše v tomto roce moc vidět nebylo, zúčastnil se pouze 

finále extraligy, kde vyhrál dva zápasy a mistrovství ČR, kde vyhrál tři zápasy a stal se 

mistrem republiky.

Na grand slamech se Lukášovi nedařilo a v obou případech prohrál hned 

v prvním kole. Na grand prix to však bylo jiné, byl třetí na grand prix v Německu a pátý 

v Azerbajdžánu, v Nizozemsku a v Japonsku. Vyhrál tři po sobě jdoucí turnaje 

světového poháru: v Rumunsku, v Miami a v San Salvador. Na ME v Turecku skončil 

pátý a na MS po třech výhrách a jedné prohře obsadil třetí místo. V této sezóně vyhrát 

27 utkání a 11 prohrál.

Tyto úspěchy dostaly Lukáše na 9. místo světového žebříčku.

Lukáš začal soustředění tento rok v Rakousku, poté chvíli v Banské Bystrici, ve Francii, 

v Nymburku, v maďarské Tatě, v Praze, v Rusku, v Americe, v Německu, opět 

v Nymburku, v Praze, ve Španělsku a na konci roku v Japonsku.

V roce 2011 měl Lukáš opět problémy se zády, nejvíce ho bolela v době, kdy 

bylo soustředění v Nymburku, poté ho ještě stále záda omezovala v tréninku, ale žádné 

další soustředění nebo závody kvůli zranění nevynechal.
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3.4.3.4. Rok 2012

Tabulka č. 13: Roční tréninkový plán 2012 - Krpálek

Legenda: červeně - vrcholná akce VC - velká cena
žlutě - sobota MT - mezinárodní turnaj
modře - neděle GP - grand prix
GS - grand slam NBK - Nymburk
SP - světový pohár EXL - extraliga
VT - soustředění

Lukáše v olympijské sezóně opět trápila záda, kvůli kterým vynechal začátek 

přípravy. Kvůli zranění se nezúčastnil turnaje masters v Kazachstánu, ani grand slamu 

v Paříži a grand prix v Německu, kam jinak pravidelně jezdil. I přes bolest startoval na 

světovém poháru v Praze, kvůli českým fanouškům. Čeští fanoušci ho viděli tento rok 

na velkých závodech celkem třikrát a ani jednou neprohrál.

Na českém území se Lukáš ukázal víckrát, ale ze závodů v rámci ČR se zúčastnil 

pouze finále extraligy a mistrovství České republiky. V extralize vyhrál dva zápasy a 

jeho družstvo celkově vyhrálo. Na mistrovství České republiky vyhrál tři utkání a stal se 

opět mistrem.

Kvůli zranění zad byl jeho prvním závodem až světový pohár v Praze, který 

vyhrál. Druhý byl na světovém poháru ve Španělsku a vyhrál mezinárodní turnaj ve 

slovenské Bánské Bystrici a evropský pohár v Praze. Na ME mužů prohrál už ve 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
1 zranění SP ESP VT ESP OH MT BB Interliga

2 zranění SP ESP VT ESP OH

3 zranění SP ESP VT ESP MČR

4 zranění VT AUT VT ESP

5 zranění VT AUT VT ESP

6 zranění VT KOR VT AUT VT ESP

7 zranění VT KOR Interliga

8 VT AUT zranění VT NBK VT KOR

9 VT AUT zranění VT NBK VT KOR Interliga

10 VT AUT zranění VT NBK VT KOR Interliga

11 zranění zranění VT NBK VT KOR VT BLR

12 zranění zranění VT NBK VT KOR VT BLR

13 zranění zranění VT NBK VT KOR VT BLR Extraliga

14 zranění zranění VT NBK VT KOR VT BLR

15 zranění zranění VT NBK VT KOR VT BLR

16 zranění zranění VT NBK VT KOR VT BLR ME 23

17 zranění zranění VT Praha VT KOR ME 23

18 zranění VT Praha ME 23

19 zranění VT Tata VT Praha

20 zranění VT Tata

21 zranění VT Tata

22 zranění VT Tata

23 zranění EP CZE

24 zranění EP CZE

25 zranění SP CZE VT NBK

26 zranění regener. ME RUS VT NBK
27 zranění ME RUS VT NBK

28 zranění ME RUS VT NBK OH 
29 zranění ME RUS OH 

30 zranění nnnnnnn VT ESP OH

31 zranění nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn OH
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druhém kole, ale na ME do 23 let, které se konalo v Praze, vyhrál všech pět zápasů a 

stal se mistrem Evropy do 23 let. Celkem vyhrál 24 zápasů a prohrál 2. Ve třech kolech 

interligy vyhrál celkem 7 zápasů a žádný neprohrál, jeho družstvo skončilo v prvním 

ročníku této mezinárodní ligy družstev na pátém místě.

I z důvodu jeho zranění zad se posunul v žebříčku o pár míst níže a rok 2012 

ukončil na 14. místě světového žebříčku.

I u počtu soustředění hrálo svojí roli Lukášovo zranění. V lednu ještě odjel na 

soustředění v rakouském Mitersillu, ale odtud po třech dnech odjížděl kvůli zranění zad. 

Poté měl soustředění v Nymburku, v maďarské Tatě, v Praze, v Koreji, v Rakousku, 

v Bělorusku, v Nymburku a ve Španělsku.

Zranění se Lukáše v této sezóně držela celkem dlouho, potíže se zády ho 

obtěžovaly v průběhu celého roku. Nejhorší to bylo v lednu a v únoru, kdy ho záda do 

tréninku nepustila šest týdnů.

3.4.3.5. Olympijské hry

Lukáš na svých prvních olympijských hrách v Londýně bohužel nepatřil mezi 

nasazené, protože se nasazovalo osm nejlepších závodníků a Lukáš byl v žebříčku 

desátý. Chyběl tedy kousek, aby se dostal mezi nasazené a vyhnul se tak papírově 

silnějším soupeřů. Lukáš i přes to měl v prvním kole volný los a bez boje tak postoupil 

do dalšího kola. Tam se utkal s Japoncem Takamasa Anaiem. Japonec je mistr světa 

z roku 2010 a světová jednička v žebříčku. Lukáš si pohlídal všechny techniky, o které 

se Japonec snažil, a když se dostali do boje na zemi, přišla Lukášova chvíle. Lukáš 

provedl svůj oblíbený přechod do držení, vytáhl nohu z Japoncova sevření, udržel 

Japonce a vyhrál na ippon. Ve čtvrtfinále narazil na dalšího těžkého soupeře Rusa 

Tagira Khaibulaeva, pro změnu mistra světa z roku 2011. Rus je velice zkušený a na 

olympijské hry přijel výborně připraven. Lukáš ho však na začátku utkání dokázal 

překvapit a hodil ho na techniku, kterou ohodnotili yukem a Lukáš vedl. Lukáš vedl po 

většinu zápasu, když zbývala minuta do konce utkání a závodníci se dostali do boje na 

zemi. Tam chtěl Lukáš nasbírat co nejvíce času a zabránit tak Rusovi bodovat. Rus však 

využil boj na zemi ve svůj prospěch a Lukáše chytil do držení a Lukáše udržel necelou 

půlminutu před koncem. Rus poté ukázal, že přijel s velkou formou a vyhrál i zbylé 

zápasy a stal se olympijským vítězem. Lukáš se jako poražený čtvrtfinalista dostal do 



50

oprav, kde mohl vybojovat bronzovou medaili. Nastoupil proti nizozemskému 

reprezentantovi Henku Grolovi. Tito dva závodníci se nemají příliš v oblibě. Grol však 

Lukáše porazil, poté vyhrál ještě jeden zápas a získal tak bronzovou medaili. Lukáš 

skončil celkově na sedmém místě, což je velice dobré umístění, ale Lukáš určitě trochu 

pomýšlel na lepší umístění.

4. Srovnání skóre

Ve srovnání vynecháme závody v rámci českých turnajů, tedy velké ceny, 

mistrovství republiky a extraligy. Závodníci zápasy v těchto kategoriích většinou 

vyhráli a tyto závody se nepočítají do olympijské kvalifikace.

Graf č. 1: Porovnání výher a proher u Jaromíra Ježka

Z grafu je vidět, že nejúspěšnější rok pro Jaromíra Ježka byl rok 2011, kdy 

dokázal vyhrát nejvíce zápasů a také nejméně prohrát, tedy kromě roku 2012, kde však 

kvůli zranění startoval pouze na grand slamu v Paříži a olympijských hrách v Londýně. 

Také z grafu vidíme, že jeho forma postupně rostla, každý rok zvyšoval počet 

vyhraných zápasů a zároveň se zmenšoval počet prohraných zápasů, teoreticky tedy 

měla jeho forma růst až k olympijským hrám, ale z důvodu jeho zranění se tak nestalo.
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Graf č. 2: Porovnání výher a proher u Jaromíra Musila

U Jaromíra Musila vidíme nárůst formy z roku 2009 na rok 2010, kdy rok 2010 

byl pro něj nejúspěšnější a dokázal zde vybojovat bronzovou medaili na světovém 

poháru v Praze. V roce 2011 vidíme menší pokles, ale v tomto roce Jaromír Musil 

startoval na těžších závodech než rok před tím a dosáhl na 7. místo na ME, takže bych 

to neshledal za pokles. V olympijském roce už je ale vidět pokles formy, kde vyhrál tři 

zápasy v interlize, což patří mezi lehčí závody a na olympijských hrách prohrál už 

v prvním kole.
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Graf č. 3: Porovnání výher a proher u Lukáše Krpálka

U Lukáše Krpálka vidíme ideální případ nárůstu formy. Rok 2009 je spojen ještě 

s jeho juniorským obdobím, kdy byl posledním rokem junior a byl ve velké formě, kdy 

dokázal být druhý na juniorském mistrovství Evropy a získat titul juniorského mistra 

světa. Z juniorských závodů prohrál pouze jediný zápas a to finále na ME, ostatní 

porážky utrpěl mezi muži. Od roku 2010, kdy byl oficiálně prvním rokem v kategorii 

mužů, jeho forma stoupala až k olympijskému roku 2012, kdy Lukáš byl 7. na 

olympijských hrách v Londýně. Kdybychom se zaměřili na další rok 2013, tak zjistíme, 

že jeho forma stále stoupá a je velkým příslibem pro české judo a pokud se nezranění 

nebo nepřijde výrazný pokles formy, což podle grafu nevypadá, tak má na to, na dalších 

olympijských hrách 2016 v brazilském Riu, vybojovat historicky druhou olympijskou 

medaili po Vladimíru Kocmanovi z roku 1980.
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Graf č. 4: Porovnání výher a proher všech tří reprezentantů

V celkovém porovnání výher a proher všech tří reprezentantů jsou roky celkem 

vyrovnané. Rozdíl v letech 2009 a 2010 mezi výhrami a prohrami je téměř stejný (28, 

26). Z tohoto pohledu vychází za nejméně úspěšný rok 2010, kdy rozdíl mezi výhrami a 

prohrami je 21. V olympijském roce je rozdíl 25, což spadá do průměru v období čtyř 

let, nejvíce k tomu přispěl Lukáš Krpálek, pro kterého to byl nejúspěšnější rok, Jaromír 

Ježek v roce 2012 moc nebodoval kvůli zranění a tak do celkového počtu přidal jen dvě 

výhry a dvě prohry. Pro Jaromíra Musila to nebyl úspěšný rok a přidal záporné skóre.

5. Diskuse

V této práci jsem se zaměřil na čtyřletý cyklus, ve kterém se nominovali naši tři 

závodníky na olympijské hry v Londýně 2012. Cílem bylo zachytit jejich účast na 

jednotlivých soustředěních, zranění či nemoci, závody v ČR a, to nejdůležitější, závody 

v zahraničí v rámci některého z bodovaných turnajů, díky kterým získávali body do 

světového žebříčku, které jim zajistily kvalifikaci na olympijské hry. Systém bodování 

jednotlivých turnajů a žebříček pro kvalifikaci je vysvětlen v kapitole 8.

Naši reprezentanti se zúčastnili z velké části stejných soustředění. Stěžejní soustředění, 

kterých se všichni tři reprezentanti zúčastnili, byla následující: na začátku roku do 
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rakouského Mitersillu, dále se každý rok zúčastnili dvou soustředění se zahraniční 

účastí v Nymburku, do maďarské Taty se jezdí také každý rok. Další destinace, ve 

kterých absolvovali soustředění každý rok, byly: Německo, Španělsko či Rusko. Každý 

se také zúčastnil soustředění v Japonsku či Koreji. Japonsko je jeden z nejlepších států, 

co se týče úspěchů v judo. Je tu nejvíce kvalitních sparingů a tréninky jsou zde vedeny 

jinak než třeba v Evropě. Trénink trvá i třeba tři hodiny a je zaměřen pouze na randori. 

Japonci jsou více technicky vybaveni než například Rusové, kteří jsou spíše siloví 

závodníci. Nejvíckrát byl v Japonsku Lukáš Krpálek.

Nejvíce nemocí prodělal v období čtyř let Jaromír Ježek. Jaromír Musil a Lukáš 

Krpálek nemocemi příliš netrpěli. Jaromíra Musila se, až na drobné výjimky, vyhýbala i 

zranění, která by ho na nějakou dobu nepustila do tréninku. Jaromíra Ježka zranění 

kolene v roce 2009 nedovolilo startovat na mistrovství České republiky. Vážnější 

zranění ho potkalo v roce 2012, kdy si na závodech v Paříži přivodil zranění lokte, kvůli 

kterému v následujícím roce startoval už jen na olympijských hrách. Lukáš Krpálek si 

v roce 2009 zranil kotník, kvůli kterému nestartoval na ME mužů. Poté ho začala bolet

záda, která ho trápila v roce 2011 i v roce 2012, kde kvůli zranění vynechal turnaj 

masters a grand slam v Paříži. Záda ho pak trápila i dál v průběhu sezóny.

Ani jeden reprezentant se z důvodu velké vytíženosti nezúčastnil mnoho závodů 

v ČR. Turnaje, kterého se většinou reprezentanti zúčastnili, byla jednotlivá kola v rámci

dlouhodobé soutěže družstev - extraligy. Jaromírové Ježek a Musil startovali za tým TJ 

Sokol Praha Vršovice, zatím co Lukáš Krpálek startoval za USK Praha. Další turnaj, 

který si nenechali ujít, pokud nebyli zranění, bylo mistrovství České republiky, kde 

Jaromír Musil a Lukáš Krpálek pokaždé vyhráli. Zajímavé jsou výsledky Jaromíra 

Ježka na mistrovství ČR. V roce 2009 nestartoval z důvodu zranění kolene, v roce 2012 

zase kvůli zranění lokte. V roce 2010 nečekaně prohrál v semifinále a obsadil třetí 

místo. Vyhrát dokázal pouze v roce 2011.

Z umístění na soutěžích v kvalifikaci a poté i z grafů jsme zjistili, jak se kterému 

závodníkovi dařilo. Účastník Jaromír Ježek začínal ve váze do 81 kg a ten rok byl

nejméně úspěšný, proto se v následujícím roce posunul zpátky do hmotnostní kategorie 

do 73 kg a úspěchy se dostavily. V roce 2010 dokázal vyhrát turnaj světového poháru 

v Madridu. V roce 2011 byl třetí na světovém poháru ve Spojených státech amerických, 

třetí na grand prix v Baku a jeho největší úspěch, třetí místo na mistrovství Evropy 

v Istanbulu. Jaromír se díky těmto úspěchům vyšplhal až na 20. místo světového 
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žebříčku. V roce 2012 startoval na jedněch závodech v rámci grand slamu v Paříži, kde 

se zranil a poté až na Olympijských hrách v Londýně, kde vyhrál jeden zápas, v dalším 

se pral vyrovnaně se světovou jedničkou Wangem, ale prohrál v prodloužení. Kvůli 

zranění už poté nezávodil a proto v grafu (graf č.1) je vidět pokles.

Jaromír Musil, soutěžící v hmotnostní kategorii do 81 kg, se o své kvalifikaci na 

olympijské hry dozvěděl až na poslední chvíli a bylo to pro něj velké překvapení. Dostal 

totiž jednu ze dvou zelených karet, které jsou přidělené pro dva Evropany do každé 

hmotnostní kategorie, viz kapitola 8. Jaromír v roce 2009 žádný výrazný úspěch na 

mezinárodních soutěžích nezaznamenal, v roce 2010 dokázal získat bronz na světovém 

poháru v Praze a v roce 2011 byl na 7. místě na mistrovství Evropy v Istanbulu. V roce 

2011 byl na 54. místě ve světovém žebříčku. Jaromírův vrchol byl rok 2010, poté jeho 

forma klesala.

Poslední, nejmladší, nejtěžší a také nejúspěšnější reprezentant je Lukáš Krpálek. 

Když čtyřletý cyklus začínal, patřil ještě do juniorské věkové kategorie, přesto se 

dokázal kvalifikovat na olympijské hry a postupně se dostávat až mezi nejlepších deset 

závodníků ve své hmotnostní kategorii. Lukáš Krpálek se dokázal často prosazovat, 

každý rok dělal výsledky a každý rok se zlepšoval. V roce 2009 byl druhý na ME 

juniorů a první na MS juniorů. Mezi muži vyhrál světový pohár v Rumunsku a byl třetí 

na světovém poháru v Koreji, na grand prix v Japonsku byl třetí a těmito výsledky se 

dostal na 22. místo ve světovém žebříčku. V roce 2010 byl druhý na grand prix 

v Německu, třetí na grand prix ve Spojených arabských emirátech a první na světovém 

poháru v Portugalsku. Tím se ve světovém žebříčku posunul na 12. místo. V roce 2011 

byl třetí na grand prix v Německu a na dalších grand prix byl třikrát pátý. Vyhrál tři 

světové poháry za sebou a to v Rumunsku, Miami a San Salvadoru. Byl pátý na ME a 

třetí na MS. Opět se posunul v žebříčku a to až na 9. místo. V roce 2012 vyhrál světový 

pohár v Portugalsku, byl druhý na světovém poháru ve Španělsku a první na evropském 

poháru v Praze. Vyhrál ME do 23 let. Na olympijských hrách v Londýně porazil 

světovou jedničku, poté prohrál s celkovým vítězem, v opravách prohrál s pozdějším 

bronzovým medailistou a obsadil sedmé místo. Lukášův graf (graf č.3) je krásnou 

ukázkou narůstající formy, která stále stoupá a je to velký příslib do budoucnosti.

V grafu (graf č.4) celkových výher a proher všech reprezentantů není vidět 

celkový nárůst formy, ale také žádný výrazný pokles. Nejslabší pro ně byla sezóna 

2010, nejsilnější sezóna 2009.
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6. Závěr

Naším cílem bylo vytvořit profil třech reprezentantů a porovnat jejich výsledky 

v průběhu kvalifikace na olympijské hry do Londýna 2012. Kvalifikovat se na tuto 

vrcholnou soutěž je velice obtížné, a to, že se to na zmiňované OH podařilo třem 

českým reprezentantům, je úspěch českého juda. Z výsledků vyplývá, že nejlepší formu 

prokazoval celou kvalifikaci Lukáš Krpálek, který ve skvělých výsledcích pokračuje i 

po olympijských hrách, kdy obhájil třetí místo na MS a získal titul na ME. Na chvíli se 

dostal i do čela světového žebříčku, což se zatím žádnému Čechovi nepodařilo. Lukáš 

Krpálek je velkým příslibem do budoucnosti. Jaromír Ježek zvládl kvalifikaci také bez 

větších problémů a kvalifikoval se tím už na své druhé olympijské hry. Bohužel zranění, 

které si přivodil během přípravy, ho do značné míry limitovalo a po olympijských hrách 

byl nucen sportovní sezónu ukončit. Jaromíra trápí zranění i nadále a k tomu, že do 

hmotnostní kategorie do 73 kg redukuje téměř 10 kg, rozhodl se opět zkusit vyšší 

hmotnostní kategorii. Vzhledem ke zranění a zvolení vyšší hmotnostní kategorie se zdá 

účast na dalších OH méně pravděpodobná. Jaromír Musil se na olympijské hry do 

Londýna dostal s velkou dávkou štěstí, a pokud se bude chtít kvalifikovat na další 

olympijské hry, bude muset zlepšit své výsledky. V roce 2013 zaznamenal zlepšení, 

není však jisté že to bude stačit. Teď navíc o start v této hmotnostní kategorii bude 

soupeřit i s Jaromírem Ježkem.
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