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Úvod
V uplynulém období si stalo několik významných událostí::
•
•
•
•
•
•
•
•

Lukáš Krpálek vyhrál OH 2016
zvětšila se členská základna
dobudovali jsme organizačně systém přípravy mládeže
zásadním způsobem vzrostla medializace juda
úspěšná kandidatura na pořadatelství ME 2020
oslavy 80ti let založení juda
judo se dostalo do vyššího společenského vědomí a uznání
judo bylo po celé období ekonomicky stabilním subjektem

L. Krpálek se stal na OH RIO 2016 historicky 1. Českým olympijským vítězem v judu. V tomto období
se výrazně prosazovali na světových soutěžích i další závodníci, jmenujme především dvojnásobného
olympionika P. Petříkova, trojnásobného olympionika J. Ježka a mistra Evropy do 23 let D. Klammerta.
Z nastupující generace na sebe nejvíce upozornili juniorka R. Zachová a dorostenec M. Bezděk ziskem
stříbrných medailí na ME“23“, resp, YOG.
V těchto letech jsme zaznamenali výrazný nárůst členské základny. ČSJu měl, podle oficiální statistiky
ČUS, k poslednímu známému statistickému datu k 31.12.2017, 26 960 členů. Po atletice, tenise a golfu
měl náš svaz 4. největší členskou základnu v individuálních a 8.největší členskou základnu ze všech
olympijských sportech (+ fotbal, basketbal, lední hokej, volejbal)
ČSJu věnoval v uplynulém období velkou pozornost zálohám reprezentace a talentované mládeži. V
uplynulém období byl dobudován organizační systém přípravy mládeže. K původnímu systému
žákovských nestálých středisek SpS odvislých od ročních výsledků na předem určených soutěžích, bylo v
roce 2015 ustanoveno 18 základních článku “Judo na ZŠ“. V roce 2017 pak byla dislokována v místech
SCM a SG profesionalizovaná žákovská “Sportovní střediska mládeže, SpS“. Péči o žákovské kategorie
pak ještě zvýrazňovaly a doplňovaly “Regionální výběry žáků“, nově vzniklé “Krajské výběry žáků“ a výběr
ČR“U15“, účastnící se i centrálních srazů a vybraných žákovských mezinárodních soutěží.
Velkého pokroku jsme dosáhli v medializaci juda, zejména v TV a na sociálních sítích. Navázala se
úzká spolupráce s Českou televizí, s ČTK, s Radiožurnálem…. Televizní štáb ČT, zástupci ČTK a
Radiožurnálu se účastnili všech ME, MS a některých dalších vybraných soutěží, odkud vysílali přímé
vstupy a zpravodajství do ČT…. Do programu ČT Sport se podařilo zařadit seriál soutěží IJF a televizní
měsíčník Ippon věnovaný především mládeži. ČT Sport zařadila do svého programu 76 hodin přímých
přenosů a 76 hodin repríz vysílaných přenosů z juda. Judo se tedy na ČT Sport vysílalo přibližně 3
hodiny týdně po celý poslední rok! V pořadí sportů, podle objemu odvysílaného času na ČT Sport,
skončilo judo na 8. místě. Podařilo se i ve větší míře využívat sociální sítě. ČSJu přivítal a následně i
finančně podpořil iniciativu pánů E. Hlaváčka a J. Jaskmanického ohledně založení tištěného a do klubů a
veřejnosti zdarma distribuovaného “Magazínu juda“
Popularizaci juda významně napomohl i celovečerní dokument Adolfa Ziky. Zlatý muž z Ria, dokument o L.
Krpálkovi…
Velkým úspěchem pro naše judo skončila kandidatura na pořadatelství ME 2020. EJU nám
pořadatelství přidělila na základě výběrového řízení, do kterého jsme se mohli přihlásit až po zajištění
finanční podpory MŠMT ČR a garance vlády ČR. Šampionát se bude konat ve dnech 1.- 3. 5 2020 v O2
Aréně v Praze.
Rád bych vzpomenul i na důstojné a zdařilé oslavy 80ti let založení juda v ČR, které probíhali v roce
2016 v krajích a v říjnu na celostátní úrovni v pražském hotelu Clarion za účasti prezidenta IJF M. Vizera,
prezidenta EJU S. Soloveychika, předsedy ČOV J. Kejvala a dalších významných hostů.
Výsledky L. Krpálka, výrazně zvýšená medializace juda, usilovná a dobře odvedená každodenní
práce klubů a svazu měly silný vliv na zvýšení popularity juda. Judo si získalo ve veřejnosti i
v tělovýchovných a státních orgánech uznání a respekt. Díky výsledkům reprezentace, velikosti členské
základny a zvýšené medializaci jsme začali být vnímáni jako silný svaz a současně jsme přestali být
vnímáni jako malý sport.
Představenstvo a VV ČSJu dlouhodobě dbal a dbá, aby svaz byl, včetně pobočných spolků KSJu,
ekonomicky silným, stabilním subjektem hospodařící s dostatečnou finanční rezervou. Díky tomu jsme
bez problémů a stresu přečkali loňskou, mediálně známou, dotační kauzu.
Výše finančního obratu řadí ČSJu mezi středně velké firmy. Důležitým ukazatelem je, že se podařilo plně
ekonomicky zabezpečit potřeby seniorské, juniorské a dorostenecké reprezentace, talentované mládeže,
soutěží i dalších svazových činností.
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Členská základna ČSJu
I.1. Statistika členské základny ČSJu- vývoj od r.2015
Počet členů ČSJu
13 794
18 327
22 119
26 960

K 31.12
2015
2016
2017
2018

Z toho počet aktivních členů-platba ČLP
9 810
9 660
12 092
19 270

Stav členské základny ČUS k 31.12.2017
Olympijské a individuální sporty
Sport
1.
2.
3.

Čs. tenisový svaz
Čs. atletický svaz
Čs. golfová federace

Celkem
členů
67617
60254
52889

4.

ČS.SVAZ JUDA

26960

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Čs.svaz plavec. sportů
Svaz lyžařů ČR
Čs. asoc. stolního tenisu
Čs. jezdecká federace
Čs triatlonová asociace
Čs.svaz orient. sportů
Čs. gymnastická federace
Čs.svaz kanoistů

23463
22814
22075
18682
17203
13217
11888
10987

13.
14.
15.

Čs. svaz cyklistiky
Čs. svaz jachtingu
Čs. boxerská asociace

7990
7544
7421

Přehled členské základny ČUS k 31.12.2017 – všechny sporty
Sport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Celkem
členů
Fotbalová asociace ČR
332966
Čs. tenisový svaz
67617
Čs. florbal
64561
Čs.atletický svaz
60254
Čs. golfová federace
52889
Čs.unie bojových sportů
47306
Čs. basketbalová federace 44576
Českomor. svaz hokejbalu 42810
Čs.as. sport pro všechny
36389
Šachový svaz
35002
Čs.svaz ledního hokeje
34862
Čs. volejbalový svaz
34597

13. ČS.SVAZ JUDA

26960

14.
15.

24844
23463

Čs.asoc. universitního sp.
Čs.svaz plaveckých sportů

I.2. Kluby a jejich postavení v ČSJu v r. 2015 – 2018
K 31.12
2014
2015
2016
2017

Počet klubů evidovaných v
ČSJu
203
224
217
245

➢ Většina klubů si během tohoto období dokázala zajistit:
o ekonomickou stabilitu či její rozvoj
- kluby dokázaly v dostatečné míře zajistit finanční prostředky k provozu klubu
- kluby dokázaly dostatečně finančně zajistit sportovní přípravu výkonnostních
sportovců.
- kluby dokázaly zajistit prostředky pro přípravu na mezinárodní úrovni pro své
nejlepší závodníky
- některé ligové kluby dokázaly zajistit prostředky pro start kvalitních zahraničních
judistů
- v posledních dvou letech vzrostlo využití dotačního programu MŠMT ČR
vypsaného pro kluby “Můj klub“.
o zvýšení členské základny
o aktivně a pozitivně pracovali na dalším rozvoji juda v ČR
➢ V uplynulém období se dále prohlubovala spolupráce mezi ČSJu a kluby zejména v těchto
oblastech:
o
přípravy mezinárodních a mistrovských soutěží, soutěží Českého poháru a dalších
o
v oblasti administrativy
- v organizaci výběru a plateb členských příspěvků
- v evidenci členské základny

➢ Řádná evidence členské základny je nezbytným podkladem a předpokladem pro
získávání státních dotací rozdělovaných MŠMT ČR. V letošním roce byl ustanoven centrální
rejstřík evidence členské základny a sportovních klubů MŠMT ČR
➢ VV ČSJu si velmi váží práce klubů. Váží si i jejich zájmu o dění ve svazu. Snaží se o
zapracování některých jejich návrhů i některých kritických připomínek. Komunikaci mezi
kluby, KSJu a VV ČSJu je třeba nadále posilovat.

II.

Orgány ČSJu 2015-2018
II.1. Představenstvo, statutární orgán ČSJu
Představenstvo ČSJu se scházelo podle potřeby několikrát ročně. O každém jednání byl učiněn
zápis.

II.1. Výkonný výbor ČSJu
VV ČSJu se scházel podle potřeby – přibližně 8 x do roka
➢ Priority VV ČSJu ve volebním období 2015-2018
o Ekonomika
o Reprezentace
- OH 2016 RIO, OH 2020
o Organizace mezinárodních turnajů kadetů, juniorů a seniorů
o Tréninkový kemp EJU Nymburk, návazné kempy EJU po EP juniorů a EP kadetů
o Celostátní soutěže – M ČR a kvalifikační soutěže
o Talentovaná mládež
o Vzdělávání trenérů a rozhodčích

➢ Členové VV ČSJu tvořili organizační výbor mezinárodních turnajů.
o Významným způsobem se podílejí na pozitivním ekonomickém vývoji ČSJu.
➢ Personální změna ve VV ČSJu
o Po úmrtí V. Pelantové byl na jaře 2018 kooptován do VV ČSJu Vl. Hnídka

II.2. Sekretariát ČSJu
➢ Režim práce sekretariátu ČSJu
o Pro styk s veřejností bylo vyhrazeno úterý od 8:30 do 18:00 a čtvrtek od 8:00 do 17:00h.
o Po telefonické domluvě je možná návštěva i v jiné dny.
➢ Charakteristika činností jednotlivých pozic
o
o
o

Generální sekretář zodpovídal za chod svazu, organizaci mezinárodních soutěží, styk se
zahraničím a administrativu svazu.
Ekonom svazu zodpovídal za ekonomické služby, hospodaření svazu, dotace. Společně
s generálním sekretářem měl na starosti prodej členských příspěvků a průkazů juda.
V letošním roce, po úmrtí ekonoma svazu V. Pelantové a nárůstu objemu
dotačních prostředků, byly zřízeny pozice účetní, ekonomického manažera a
ekonomického poradce.

o

o
o

Ředitel STK zodpovídal za řízení domácích a mezinárodních soutěží pořádaných
ČSJu, rozpočty soutěží, správu webových stránek a softwarové zabezpečení
soutěží.
Svazový trenér zodpovídal za organizaci přípravy reprezentace a reprezentačních záloh,
za organizaci mezinárodních soutěží a mezinárodních kempů.
Na základě zkušeností byla ustanovena zastupitelnost jednotlivých pozic na sekretariátu
a VV

➢ Významný podíl sekretariátu na činnosti svazu a na hospodářském výsledku z
mezinárodních turnajů a kempů.

II.3.

Plénum ČSJu

➢ Plénum ČSJu se scházelo pravidelně 2x ročně.
Plénum ČSJu bylo tvořeno členy VV ČSJu a předsedy KSJu, kteří spolu velmi dobře
spolupracovali
o Plénum ČSJu pozitivně přispělo k řešení problémů v řadě oblastí
o Vážím si, že se Plénum ČSJu se ve všech projednávaných bodech programů shodlo
nebo rozhodlo výraznou většinou
o Výrazná většina členů Pléna ČSJu přenášela úkoly do krajů a klubů a na jejich
splnění aktivně pracovala
o

II.4.

Krajské svazy, KSJu

➢ Krajské svazy juda zajišťovaly:
o běžné fungování orgánů a odborných komisí vytvořených na úrovni kraje.
o dohled na dodržování platných pravidel a regulí ČSJu v krajských soutěžích.
o přípravu rozhodčích a trenérů III. třídy a jejich další odborný rozvoj.
o soutěže
➢ Soutěže pořádané krajskými svazy:
o KP žákovských kategorií
o KP dorostenců, juniorů, mužů – ne ve všech krajích.
o KP družstev – ne ve všech krajích.
o KP družstev, někde za účasti několika krajů.
➢ Ekonomika KSJu
o KSJu byly v této době ekonomicky stabilizovány, finančně velmi dobře zajištěny
o Příjmy KSJu byly převážně tvořeny
- z větší části výběrem členských příspěvků vybraných na území příslušného kraje
- z dotací ČSJu a MŠMT ČR
o Rezervy v ekonomice KSJu
- velmi malý objem prostředků získaný z krajů a obcí na straně příjmů.

II.5.

Revizní komise
Předsedovi ČSJu nepřísluší hodnotit činnost revizní komise.

Komise ekonomická, ekonomika ČSJu

II.6.

➢ Ekonomika ČSJu byla v tomto období stabilizovaná
o Za poslední čtyřleté období značně posílila
o Zabezpečila výdaje na přípravu a kvalifikaci OH 2016 a OH 2020
o Byla plně zabezpečena příprava reprezentačních družstev všech věkových kategorií
o Díky své ekonomické síle a stabilitě překonal ČSJu bez problémů loňskou dotační kauzu
➢ Finanční síla a ekonomická stabilita umožnila ČSJu více investovat do lidské práce
o Vznikla profesionální místa trenérů SpS
o Vznikly pracovní úvazky fyzioterapeutů
o Více se ocenila práce trenérů a závodníků
o Investice do vzdělávání trenérů, kvalifikace rozhodčích
➢ Investice do materiálně technického vybavení ČSJu
➢ Hospodaření ČSJu a pobočných spolků KSJu bylo stabilizované a je na velmi dobré
úrovni, která může umožnit v příštích letech další rozvoj českého juda.
Výsledky hospodaření jsou uvedeny ve zprávě o hospodaření,

II.7.

Činnost Rady reprezentace ČSJu, reprezentace
➢ Rada reprezentace je expertním orgánem ČSJu s hlavním zaměřením na:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

koncepci přípravy reprezentace na OH cykly a roční projekty seniorů, juniorů, dorostu
roční plány přípravy reprezentace a nominační kritéria na MS, ME a další vrcholné soutěže
nominace závodníků a trenérů na jednotlivé starty RD a na vrcholné soutěže
průběžné hodnocení výsledků reprezentantů v soutěžích a v přípravě
sledování a přenos vývojových trendů ve světovém judu do domácí vrcholové přípravy
koordinace činnosti a zaměření všech článků přípravy reprezentace a talentů
projednání a návrhy trenérského zajištění RD a v RSC, SCM a SG
podíl na organizačním zajištění významných mezinárodních soutěží pořádaných svazem v
ČR
koordinace lékařského a zdravotního zabezpečení reprezentace
sledování antidopingové problematiky, zaměření na její prevenci

➢ Výsledky seniorské reprezentace 2015 – 2018
➢ 1. Český olympijský vítěz
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L. Krpálek
L. Krpálek
P. Petříkov
J. Ježek
J. Musil
D. Klammert
A. Jurečka
M. Horák
I. Petr
J. Ječmínek
R. Zachová
A. Matějčková
M. Paulusová

Olympijský vítěz
Mistr Evropy
9. OH
účastník OH
7. ME
9. ME
9. MS
9. MS
9. MS
9. ME
2. ME“23“
7. ME“23“
7. ME“23“

2x 5. MS
2. EOH
5.+ 9. MS, 9. EOH
9. EOH
Mistr Evropy“23“let

Poznámka:

Jsou uvedeny pouze výsledky na OH, MS, ME

➢ Stav kvalifikace OH 2020 k 18. 12. 2018
2. L. Krpálek
9. D. Klammert
17. D. Pulkrábek
25. J. Musil
30. P. Petříkov
➢ Výsledky ženské reprezentace 2015 - 2018
Žádná čs. reprezentantka se nedokázala kvalifikovat na OH 2016
Nejvyšší postavení čs reprezentantek v Ranking List IJF
- 89. A. Matějčková
- 90. R. Zachová
o Dosažené výsledky juniorek na světových soutěžích ukazují na budoucí zlepšenou
výslednost v seniorské kategorii

o
o

➢ Výsledky juniorské reprezentace 2015 – 2018
o
o

o

V uplynulém období žádný český junior nevybojoval medaili na MEJ nebo na MSJ
Nejlepších výsledků dosáhli
- na MSJ
7. A. Bydžovský a R. Zachová
9. V. Zemanová
- na MEJ
5., 7. V. Zemanová
Postavení na juniorském Ranking List IJF k 18. 12. 2018
- 9. M. Paulusová
- 11. V. Zemanová
- 15. R. Zachová
- 31. A. Bydžovský

➢ Výsledky dorostenecké reprezentace 2015 – 2018
o
o

o
o
o

V uplynulém období žádný český dorostenec nevybojoval medaili na MED nebo na MSD
Nejlepších výsledků dosáhli:
- na MSD
7. M. Paulusová
9. V. Zemanová a D. Vopat
- na MED
5. R. Zachová a V. Zemanová
Výsledky na YOG
2. M. Bezděk
5. E. Svobodová
Nejlepší výsledek na EYOF
3. J. Svoboda a M. Paulusová
Postavení na dorosteneckém Ranking List IJF k 18.12..2018
- 12. M. Bezděk
- 13. E. Svobodová
- 16. D. Pochop
- 33. A. Třináctá

➢ Komentář k výkonnosti a výsledkům mládežnických kategoriích v letech 2015 – 2018
o
o
o

Výsledkový propad na vrcholných mládežnických soutěžích z minulého období 2011 - 2014 se
podařilo zastavit.
K výraznějšímu nárůstu výkonnosti došlo u juniorské kategorie, jejichž dvojnásobné umístění
v TOP sedmičce na MSJ, zisk stříbrné medaile juniorky Zachové na ME“23“ a jejich věk,
vytváří předpoklady k dosažení ještě lepších výsledků v příštím roce a v dalších letech.
Výrazných, medailových, výsledků dosáhli i dorostenci na YOG a EYOF

o

Zajímavých výsledků na evropských soutěžích dosáhl výběr U“15“, u kterého je vidět nárůst
výkonnosti

.
➢ Články vrcholového sportu zabezpečující reprezentaci a přípravu záloh reprezentace
o
o

o

o

Resortní sportovní centra dospělých
- Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Praha
- Centrum sportu Ministerstva vnitra ČR Praha - Olymp
Sportovní gymnázia
- Kladno
- Plzeň
- Ostrava
- Pardubice od 1. 9. 2018
SCM
- Litoměřice
- Liberec
- Plzeň
- Ostrava
- Brno
Další články zabezpečující přípravu mládeže
- Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR – sekce mládež
- Sokol Praha

➢ Články zabezpečující přípravu starších žáků
o

o
o

o
o

o

Sportovní střediska plně profesionalizovaná
- V r. 2017 byla ustanovena SpS v: Litoměřicích, Liberci, Brně, Ostravě, Olomouci,
Prachaticích, Hradci Královém, Čáslavi
- V r.2018 bylo zřízeno SpS v Plzni
Regionální výběry starších žáků
( RVŽ)
- Jsou organizačními složkami jednotlivých SCM. Slouží k přípravě a výběru
talentovaných jedinců do spádových SCM a sportovních gymnázií.
Celostátní výběr starších žáků
( U“15“ )
- Absolvoval cílevědomou sportovní přípravu, včetně startu na mezinárodních
soutěžích
- Byly zvýšeny požadavky na kondiční připravenost = požadovaná známka
z motorických testů
Sportovní střediska
( SpS)
- Jsou otevřenou soutěží žákovských klubů podle předem stanovených kritérií.
- Každoročně bylo vybráno sedm klubů, od r. 2017 deset klubů
Judo na ZŠ
- Celkem bylo ustanoveno 17 těchto subjektů s částečně odměňovaným trenérem.
V každém kraji, vyjma Karlovarského a Vysočiny, byly zřízeny 1-2 tyto články.
- Byly stanoveny podmínky pro projekt “Judo na ZŠ“
- Byla určena kritéria pro vyhodnocení činnosti škol
Krajské výběry žáků
- Byly zřízeny na podporu žákovského juda v krajích. Jsou předstupněm RVŽ

V uplynulém období došlo k dobudování systému přípravy žákovských kategorií. Vznikly nové články výběr U“15“, SpS, Judo na ZŠ a KVŽ, zabezpečující kategorii především starších žáků, byly navýšeny
prostředky na činnost i platy trenérů.
.

II.8. Komise STK
➢ Úpravy provedené v letech 2015 -18
o Byly provedeny úpravy soutěžního řádu
o Byla zvýšena finanční podpora pořadatelům Mistrovských soutěží o 100%
o Byla stanovena finanční dotace pro pořadatele soutěží Českých pohárů
o Pro trenérskou školu I. Třídy na FTVS při UK Praha bylo do osnov zařazeno téma –
Organizace juda a soutěží ve světě, Evropě a ČR, Soutěžní řád a další navazující směrnice a
řády ČSJu
➢ Řízení soutěží
o Mezinárodní soutěže ve spolupráci s EJU
- EO Praha
- ECJ Praha
- ECC Teplice
- Spolupráce se SZJ při zajištění ME“23“ a EP v Bratislavě
o Mistrovské
- M ČR, M ČRJ, M ČRD, EXL, DL, M ČR družstev žen a dorostenek
- P ČR st. žáků, P ČR ml žáci, P ČR st. žáků družstev
o Celostátní - ČP
➢ Technické zabezpečení soutěží
o Vznikl výsledkový web se všemi základními statistikami
o Bylo zajištěno živé zveřejňování výsledků, pořadí utkání
o Pokračovalo se v elektronickém přihlašování na soutěže
o Na všech mistrovských soutěžích a ČP byl používán care systém a elektronické ukazatele
o Prohloubila se spolupráce s médii
- On-line přenos z turnajů na internet včetně vložení scoreboardu
- Vklad informací na web a facebook
- Provázání informací a dat z webových stránek ČSJu s deníkem iSport.cz

II.9. Komise rozhodčích, KR ČSJu
➢ Pravidla jejich úpravy
o IJF provedla některé další úpravy pravidel a vydala je v ucelené formě
o Až do OH 2020 se nechystají žádné změny pravidel
o KR ČSJu vydala v uceleném vydání poslední verzi pravidel
o KR ČSJu ve spolupráci s TMK a RTM připravila úpravu pravidel pro žáky
➢ Školení a semináře
o Každý rok probíhalo školení rozhodčích všech tříd
o Každý rok probíhal společný seminář rozhodčích a trenérů
o KR CSJu vypracovala nove zásady pro činnost rozhodčích, zavedla nové kvalifikace a
výkonnostní systém výchovy, vzdělávaní a hodnoceni rozhodčích
o K. Dvořák (2016) a H. Šafaříková (2017) získali licenci IJF A (internatioanal)
o K. Štefaniková a R. Hoření (oba 2017) a P. Neužilová a T. Skalka (oba 2018) získali licenci IJF
B (continental)
➢ Kvalita rozhodčích
o Vl. Hnidka TOP rozhodčí IJF – rozhodoval OH 2016 RIO
o Vl. Hnídka byl oceněn jako EJU rozhodčí roku 2015
o V. Hnidka - člen KR IJF (od 2018)
o Marián Hefka a V. Hnidka – členové KR EJU– instruktor EJU
o Naši mezinárodní rozhodčí se uplatnili na soutěžích
- OH, YOG, MS, ME, ME“23“, MEJ, MED, EO, EC, ECJ, ECC
o Naši mezinárodní a národní rozhodčí se velmi dobře uplatňují na ECJ a ECC CZE
o Rezervy jsou při rozhodování některých celostátních a nižších soutěžích.

Komise trenérsko-metodická , TMK v letech 2015 - 2018

II.10.

➢ Vzdělávání trenérů
o Byly otevřeny další ročníky studia na trenérské škole při FTVS UK Praha
o Proběhlo každoroční školení trenérů 2. třídy – vyškoleno 80 trenérů
o Metodik ČSJu poskytoval metodickou pomoc KSJu při školení trenérů 3. tříd.
➢ Semináře pro trenéry
o Bylo uspořádáno semináře různého zaměření, který vedli špičkoví odborníci
o 2018 – zaměření – gymnastika, vzpírání, žákovské a výkonnostní judo - lektoři l. Machová,
Bečvář, A. Pažoutová, P. Petříkov, l. Krpálek
o 2017 – zaměření žákovské judo – lektorka mpř. EJU J. Bridge
o 2016 – žákovské a výkonnostní – lektor japonský trenér Yonenaga
o 2015 - výkonnostní a vrcholové judo – lektor IJF Jeon
➢ Metodická činnost
o V provozu byla elektronická knihovna
o Byl dokončen metodický film Judo - metodický dokument A. Ziky – distribuce: dárkové USB,
download ve třech velikostech na stránkách ČSJu, direct mail
o Vytvoření metodického filmu ze semináře s Jane Bridge
o Byla zpracována a vyrobena DVD z každého semináře
o Byla zpracována statistika z OH Rio a srovnána se statistikou z OH Londýn
o J. Brož vypracoval ve vybraných hmotnostních kategorií analýzu počtu startů prvních sedmi
juniorů z MEJ na juniorských evropských pohárech konaných před MEJ.
o J. Brož vypracoval statistiku úspěšnosti krajů na P ČR starších žáků
o Byla poskytnuta metodická pomoc klubům

II.11. Kolegium DAN ČSJu
➢ Zkušební řád
o Zkušební řád je členskou základnou dobře vnímán a hodnocen
o Zkoušky na DAN
- Každoročně se konaly přípravné semináře a zkoušky na DAN
- Byla snaha důsledně uplatňovat evidenci DAN
o KD provedlo ve zkušebním řádu upřesňující formulaci k provádění zkoušky na půlené pásky
o KD se podílelo na tvorbě metodického materiálu pro zkušební komisaře, trenéry, kluby a
veřejnost
o Předseda KD spolupracoval na tvorbě zkušebního řádu pro nejmladší kategorie tzv. MONŮ
o Spolupráce s KSJu při doškolovacích seminářích zkušebních komisařů
o Zkušební komisaři
o V tomto období bylo provedeno školení zkušebních komisařů 1. a 2. třídy
o Byla vypracována metodika pro povolování zkoušek (udělování) vyšších stupňů DAN
➢ Z činnosti KD
o KD se podílelo na přípravě a školení trenérů II. tř.
o KD připravovala oceňování funkcionářů a trenérů
o

KD zajistila evidence Čestných členů

➢ Soutěže KATA
o
o
o

Účast na ME, na mezinárodních soutěžích
Mezinárodní M ČR
Konala se M ČR v KATA

➢ Síň slávy a čestní členové
o V této oblasti byly určité rezervy. K tomu aby se odstranily, je třeba více prohloubit spolupráci
mezi předsedou KG, kluby a KSJu.
➢ Veteránské judo
o Veteránské judo se v našem svazu velmi zpopularizovalo.
- Rád bych zde vyzdvihl práci J. Semeckého a J. Banszela
o Veteráni se zúčastnili řady soutěží, na kterých dosáhli pozoruhodných úspěchů.
➢ Jui Jitsu
o Činnost jui jitsu je třeba více aktivovat a prezentovat v rámci ČSJu i vně.

II.12. Disciplinární komise, DK v letech 2015 - 2018
DK v tomto období řešila prohřešky plynoucí z porušení SŘ a pravidel.

III.

Ostatní
Mezinárodní činnost

III.1.

➢ ČSJu měla významné zastoupení v řídících orgánech EJU a IJF
o
o
o
o
o
o

o

V pozici sportovního ředitele IJF působil Vladimír Bárta
- Je autorem systému kvalifikace OH 2016 a OH 2020
V pozici viceprezidenta EJU působil Michal Vachun.
V lékařské komisi IJF působil MUDr. VL. Heinz
V instruktorské komisi IJF působil Vl. Hnídka
V komisi rozhodčích EJU úspěšně pracoval Marián Hefka. a Vl. Hnídka
V odborných komisích EJU působili i další členové našeho svazu
- P. Lacina
TMK
- R. Kalous
STK
- P. Volek
Marketing
ČSJu má významné diplomatické zastoupení a silný vliv v řídících orgánech EJU a IJF.

Vážení sportovní přátelé,
po čtyřech letech vracím zpět náš svaz do Vašich rukou. Českému svazu judo se v tomto období velmi
dařilo. V současné době je velmi úspěšný, silný, stabilní a uznávaný, i mezinárodně.
Pevně věřím, že i v budoucnu se bude našemu svazu dařit.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za důvěru, kterou jste mi dali, když jste mě před čtyřmi léty zvolili
předsedou ČSJu.
Věřím, že jsem Vás nezklamal.

19.12. 2018

Jiří Dolejš
Předseda ČSJu

