
Uhlík rozšířil svou sbírku medailí z Mistrovství ČR v judu 
 
Veškerá judistická pozornost se o víkendu upřela do města Jičín. Probíhalo zde 
Mistrovství České republiky v judu, které je pro všechny závodníky vrcholem 
sezóny. Obsazení turnaje bylo velmi kvalitní. Tento rok se neomluvil ani jeden 
z členů seniorské reprezentace, kterým je i Lukáš Krpálek z USK Praha, 
medailista z letošního Mistrovství světa v Paříži. Z oddílu Sport Judo Litoměřice 
odjíždělo bojovat o cenné kovy pět závodníků. O nejvyšší příčky měl za úkol 
bojovat především Libor Uhlík ve váze nad 100 kg. Předpoklady se vyplnily. 
Libor se dokázal probojovat do semifinále. Los přisoudil Uhlíkovi v zápase o 
postup do finále nejtěžšího soupeře a současnou největší hvězdu českého juda, 
Lukáše Krpálka. Papírové předpoklady se vyplnily a do finále proklouzl 
favorizovaný Krpálek, který nakonec tuto váhovou kategorii vyhrál. Uhlíka 
čekal boj o bronz. Dalším zástupcem Sport Juda Litoměřice ve stejné váhové 
kategorii byl Josef Vocásek. Svůj první zápas prohrál a musel zápasit 
v opravách. Vocásek svůj opravný boj vyhrál a čekal ho také zápas o bronz. 
Bylo jasné, že Sport Judo Litoměřice získá bronzovou medaili, poněvadž se o ní 
utkali proti sobě Uhlík s Vocáskem, oba dva hájící barvy Litoměřic. Šťastnějším 
z dvojice byl Libor Uhlík, který bronz uhájil. Na Vocáska zbyla nepopulární 
bramborová, přesto je to jeho nejlepší výsledek na Mistrovství České republiky 
v seniorech. Překvapením soutěže byl věkem teprve dorostenec David Hozák 
v nejnižší váze do 60 Kg. Hozákovi se podařilo probojovat k zápasům o medaile 
a skončil těsně pod stupni vítězů. V boji o bronz nestačil na závodníka z Plzně. 
Přesto Hozákův výkon byl obdivuhodný. Litoměřický oddíl dále reprezentovali 
David Vodička (v 66 kg) a Alex Šparuk (81 kg). Svá utkání prohráli a bohužel 
nemohli bojovat o lepší umístění. 



 
 
Zleva: Pinta (Sokol Vršovice),  Krpálek (USK Praha), Uhlík (Sport Judo 
Litoměřice), Steklý (SKP Judo Jičín) 
 


