
A.S.A. Sport Judo Litoměřice třetí v Extralize  
 
V pražských Vršovicích se uskutečnilo poslední kolo Extraligy mužů v judu. Do 
play off postoupily nejlepší čtyři kluby v republice. Mezi nimi nechybělo, jak už 
bývá tradicí, litoměřické družstvo A.S.A. Sport Judo Litoměřice. Los pro 
litoměřické družstvo nebyl příliš příznivý. V semifinále Sport Judo nastoupilo 
proti největšímu favoritovi soutěže USK Praha. Pražané obhajovali loňský titul. 
A.S.A Sport Judo Litoměřice nastoupilo do utkání v nejsilnější sestavě a věřilo, 
že může favorita potrápit a přes USK Praha postoupit do finále. Borci z USK 
Praha byli velmi dobře připraveni a o finále se nenechali připravit a celkem 
hladce porazili A.S.A. Sport Judo Litoměřice 5:1. Za litoměřický tým dokázal 
skórovat pouze Milan Randl ve váze do 90 kg. Neporažený z tohoto duelu 
odešel také Jiří Pokorný ve váze do 81 kg, který remizoval.  Judisty z Litoměřic 
čekal zápas o bronz, stejně jako v minulé sezóně. Druhým finalistou se stali 
domácí judisté ze Sokola Vršovice, kteří porazili v semifinálovém boji tým 
z Liberce 4:2. Litoměřičtí judisté se museli rychle z porážky od USK Praha 
oklepat, protože hned po semifinálových bojích následovalo utkání o bronz. 
V boji o třetí místo proti sobě nastoupily družstva A.S.A. Sport Judo Litoměřice 
a Judo klub Liberec. Úvod vyšel litoměřickým borcům skvěle. V nejlehčí 
váhové kategorii do 60 kg remizoval David Hozák, což bylo pro vývoj utkání 
velmi důležité. Ještě lépe si vedl další závodník A.S.A. Sport Juda Litoměřice 
David Vodička ve váze do 66 kg. Vodičkův zápas byl velmi rychlý, dokázal 
svého soupeře vyprovodit ze ž íněnky ještě před č asovým limitem. Po dvou 
zápasech vedli litoměřičtí 1:0. Naději Liberci vrátil další zápas. Martin 
Stalmacher (73 kg) bohužel svůj zápas prohrál a Liberec srovnal na 1:1. 
V dalším utkání exceloval Jiří Pokorný (81kg) a ve velmi krátkém čase ukončil 
zápas krásným hodem. Do vedení se opět dostaly Litoměřice na 2:1. O navýšení 
vedení usiloval slovenský reprezentant Milan Randl, hájící barvy Litoměřic. 
Randl  bez větších problémů dokázal vybojovat další bod. A.S.A. Sport Judo 
Litoměřice už vedlo 3:1. Liberec však utkání ještě zdramatizoval. Jurčík 
z Litoměřic prohrál s libereckým Matyjaszkem a snížil stav na 3:2 pro 
Litoměřice. V posledním zápase za tým Litoměřic nastoupil Libor Uhlík (nad 
100Kg) proti zkušenému bývalému reprezentantovi Brožkovi. Uhlík nenechal 
nic náhodě a krásným hodem na ippon rozhodl o tom, že bronzové medaile opět 
získá tým A.S.A. Sport Judo Litoměřice. Zajímavostí je, že litoměřický tým už 
válčí 13. sezónu v nejvyšší soutěži a po každé se radoval z medaile. Doufejme, 
že tuto dlouhou šňůru Litoměřice prodlouží. Finálové utkání se přesunulo na 
pražsku Folimanku, kde bylo vše připraveno k finálovému zápasu a vyhlášení 
výsledku. Vítězem Extraligy pro rok 2011 se stali judisté USK Praha, kteří 
obhájili loňský titul. Ve finále porazili Sokol Praha Vršovice 4:2. Na třetím 
místě skončilo A.S.A. Sport Judo Litoměřice a čtvrté místo si odvezl tým JC 
Liberec. 
Za Sport Judo Litoměřice v sezóně 2011 nastupovali: 



60 kg David Hozák, Miroslav Lorenc, 66 kg Jaroslav Stalmacher, David 
Vodička, 73 kg Martin Stalmacher, Tomáš Klinec, Alex Šparuk, 81 kg Jiří 
Pokorný, Jakub Hanek, 90 kg Milan Randl (SVK), Dušan Hegedus (SVK), 100 
kg Pavol Jurčík (SVK), +100 kg Libor Uhlík a Josef Pulgret. 
Zvláštní poděkování zaslouží sponzor Litoměřických judistů firma: A.S.A. 
servise for the future. 
 
 

 


