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Judo. Sport, který nepatří 
k těm nejpopulárnějším. V Tře-
bíči ale existuje oddíl, jenž 
se může pochlubit nejedním 
úspěchem. Jednou z jeho tváří 
je Dáša Juráňová. Na otázky 
odpovídali i dva mladí závod-
níci, Patricie Čopfová a Filip 
Ulč. 

 Antonín Zvěřina

Kdy vlastně oddíl juda v Třebíči 
vznikl?

Založili ho nadšenci, kteří se 
tomuto sportu věnovali mimo Tře-
bíč. Dodnes v oddílu působí, ale 
spíš pasivně. 

A jak jste se k tomuto sportu 
dostala vy?

Začala jsem ve třetí třídě. Dokon-
ce jsem musela absolvovat přijí-
mačky, což už není běžné. Nikdo z 
rodiny se tomu nevěnoval. Oprav-
du nevím, co mě to napadlo.

Judo je sport, dá se říct bojový.
Vždycky jsem se prala s klukama 

ve třídě. Možná i to mě navedlo, 
abych zkusila tento sport. 

Třebíčští judisté, ti mladí, dosa-
hují poměrně dobré výsledky. 
Kdo za to může?

Samozřejmě se tomu musí zodpo-
vědně věnovat, stejně tak my jako 
trenéři. Je to i o tom, že to ty mladé 
závodníky zatím baví. 

Co členská základna?
Pořádáme nábory, někdy přijdou 

děti i samy. Třeba slyší, že to dělá 
kamarád, tak to chce také zkusit.    

Nehlásí se někdo jedině s cílem, 
že chce někoho třeba ve třídě 
přeprat?

Ty pohnutky jsou různé, ale roz-
hodně nechceme, aby se judo sta-
lo prostředkem k získávání fyzic-
ké převahy nad vrstevníky. Že je to 
pořád jen a jen sport. 

O čem tedy judo je?
O tom umět se bránit. O pohybu. 

Je to i o etice, jak se k sobě závodní-
ci chovají, což si přenášejí do běž-
ného života.

Před zápasem se oba závodníci 
ukloní.

Je to určitý druh respektu, uzná-
ní, úcty k protivníkovi. Nikdo nes-
mí jít do zápasu s tím, že chce pro-
tivníka zlikvidovat, když to tak 
řeknu. Jsou daná pravidla, a ta se 
musí dodržovat. Jsou také věkové 
kategorie a hmotnostní kategorie. 
Ty také určují, co závodník může a 
nemůže. Ti nejmenší samozřejmě 
určité věci dělat nesmějí s ohledem 
na možné zranění. To všechno hlí-
dá rozhodčí.

V kolika letech by se mělo dítě 
začít judu věnovat?

Záleží na tělesné konstituci,tak 
v šesti sedmi letech, pokud je šikov-
né, i dřív.

Musí mít nějaké předpoklady?

UPROSTŘED Dáša Juráňová, vpravo Patricie Čopfová a vlevo Filip Ulč.
 Foto: Anton Zvěřina 

Judo je sport jako každý jiný

No, neměl by to být takzvaný 
pecivál. Měl by být aspoň trochu 
pohybově nadaný. My ale nikoho 
nevylučujeme a dáme příležitost 
opravdu všem. 

Jak vlastně probíhá trénink?
Určitě je pestrý. Musíme se roz-

cvičit, cvičíme pády, zaběháme si. 
Nacvičujeme chvaty, dbáme na to, 
aby byli pružní, a na závěr dochází 
k samotným zápasům. 

Laik si musí myslet, že každou 
chvíli musí dojít ke zranění.

To se stává v každém sportu. Ale 
pokud se dodržují pravidla, dá se 
tomu zamezit. 

Dresy, ty mají také nějaké před-
pisy?

Určitě, ty už nosil zakladatel toho-
to sportu. Pásky pak ukazují tech-
nickou vyspělost. Tu musí potvrdit 
zkouškou. 

Když se člověk na judo dívá, 
zpočátku mají úbory pod pás-
kem, ale pak jim vlají kolem těla.

Dovolené je to do té chvíle, než 
to přesáhne povolenou mez. Pak 
vám dá rozhodčí pokyn, abyste se 
upravili. 

Když judista prohraje, nebrečí?
Slzička se někdy do očí vloudí, je 

to sport jako každý jiný. 

***
Nezbývalo než vyzpovídat něk-

teré úspěšné závodníky. A mezi 
ně určitě patří Patricie Čopfová.
Jak ty jsi se k judu dostala?

Přes tátu. Ten dělal řecko-řím-
ský zápas a mě se to líbilo, tak jsem 
přemýšlela nad něčím takovým. Ale 
nad něčím mírnějším, tak jsem zvo-
lila judo. 

Tenhle sport se ti tedy líbí?
Je to náročný, ale mě to baví.

Když se dostaneš do konflik-
tu s klukama, dokážeš si sjednat 
respekt?

Myslím si, že ano. Že by se mě 
všichni báli, to nedokáži odhad-

nout.
A v oddíle mě někteří kluci určitě 

porazí. Při takových zápasech hlav-
ně získávám zkušenosti. 

Můžeš připomenout tvoje nej-
větší úspěchy?

Byla jsem druhá na mistrovství 
České republiky a první na meziná-
rodním turnaji v Ostravě. 

Jaké máš před sebou cíle?
Chtěla bych se zúčastnit Mistrov-

ství Evropy. Nyní jsem v kategorii 
starších žákyň a to mistrovství se 
pořádá až od další vyšší kategorie.  

A co olympiáda?
Na to vůbec nemyslím. Ta konku-

rence je strašně velká. 

***
A máme u diktafonu dalšího 

úspěšného závodníka Filipa Ul-
če. Jak jsi se ty dostal k judu?

Přivedla mě k tomu máme. V tře-
bíčském oddílu juda začínal strej-
da.

Takže máš rodinný vzor?
Dá se to tak říct.

Od kolika let se tomu věnuješ?
Začal jsem do oddílu chodit už 

v pěti letech.

Jak se ti v oddíle líbí?
Myslím si, že mi to po všech 

stránkách vyhovuje.

Můžeš se pochlubit nějakým 
úspěchem?

Pár výher na kontě mám, ale nic 
moc velkého.

Tvůj cíl?
V tomhle sportu nic. Dělám to 

pro radost, pro zábavu. 

Pereš se s někým mimo trénin-
ky, turnaji?

To ne. Mně se to nelíbí. Nemám 
rád agresi, ani ve fi lmech. Tady se 
člověk naučí ovládat, aby násilí 
použil jen tehdy, kdy je to nezbytně 
nutné. Učíme se tady i sebeobranu.

Vybojovali několik medailí
Další soutěží, jejíž výsledky jsou 

započítávány do Poháru Vysočiny 
2015, byl Velikonoční turnaj mlá-
deže ve Žďáru nad Sázavou. Třebíč-
ským reprezentantům se podaři-
lo vybojovat několik medailí. První 
místa získali Jan Onderka ve váze do 
50 kg a Patricie Čopfová do 63 kg, 
bronz si odvezl Radek Nechvátal ve 
váze do 24 kg. Třetí místa obhájili 
Ondřej Chalupa a Filip Ulč do 60 kg. 
Bodovaná 4. místa získali Jiří Onder-
ka do 73 kg a Sára Vaníčková do 30 
kg. Soutěže se zúčastnilo přes 210 
závodníků z Kraje Vysočina.

Judisté byli úspěšní
Třebíčští nejmenší judisté absolvo-

vali Turnaj přípravek v Brně a vybo-
jovali zlatou a dvě bronzové medaile. 

Starší a mladší žáci se zúčastni-
li 1. kola mezinárodního turnaje 
Bergernachwuchscup v rakouském 
Kremsu, kde startovali pod hlavič-
kou Kraje Vysočina. Rovněž nepřije-
li s prázdnou, jejich bilance je jedna 
zlatá a jedna bronzová medaile. 

Judo v Třebíči
Rok 1965
Byl založen kroužek juda na Střední 

zemědělské škole v Třebíči.
U vzniku byli středoškoláci Vlk, 

Vidlák, Procházka. Jako trenér půso-
bil do r.1969 prof. Miroslav Ondrá-
ček z Brna, kterého členové oddí-
lu platili sami, (účast na brigádách), 
toho několikrát několikrát zastoupil 
L. Safařík.

Rok 1968
Vznikl oddíl Judo Třebíč a fungoval 

pod Uniií středoškoláku a učňů.

Rok 1969
Oddíl se stává členem Spartaku Tře-

bíč. V tomto roce se stává hlavním 
trenérem Karel Toufar z Jihlavy do 
té doby, než někteří členové složili 
trenérské zkoušky (asi 6 let). V jeho 
nepřítomnosti ho zastupoval Jaroslav 
Paul také z Jihlavy.

Rok 1991
Stávájí se členy TJ JE Dukovany.
Od roku 1967 jsou dodnes členy 

oddílu René Javorek, Ludvík Sindelář. 
Ludvík Šindelář je od roku 1968 

předsedou oddílu (mimo dvou roku 
R.Javorek) až doposud.

Hlavním trenérem je Františkem 
Wildman, který je držitelem 2. Danu 
a zkušebním komisařem.

Neztratili se
Za účasti 140 startujících z celé 

České republiky se v Dačicích na 
jindřichohradecku konal již 36. roč-
ník Velké ceny žactva,  dorostenek 
a juniorek v judo. V kvalitně obsa-
zeném turnaji se neztratili třebíčá-
ci, když v kategorii starších žákyň 
obsadila 2. místo Zuzana Novotná 
ve váze do 40 kg a v kategorii mláďat 
2. místo Radek Nechvátal do 24 kg 
a 5. místo Sára Vaníčková do 32 kg.


