
 

 

Zápis ze schůze se zástupci RDJ muži 7. 9. 2021 
 
 
Přítomni: Eva Kurfürstová, Daniel Kučera, Jan Müller, Viktor Klíma, Jan Čermák, Ladislav Forejtek, 
Danuta Štrougalová 
 
Nepřítomni: David Kubeš, Pavel Kroupa 
 
 
1. Hodnocení dosavadního průběhu přípravy 
 

- Vojtěch Kučera pod vedením osobního trenéra Daniela Gašpara začal trénovat se slovinským 
týmem, v srpnu s nimi na prvních soustředěních s nimi (hala Peer a Saas - Fee) s nimi, v plánu 
ještě další dva kempy v Saas - Fee. Přípravu zahájil v květnu na Hintertuxu a Kaunertalu, pak 
Mölltal, poté měsíční studijní pobyt v USA. k dnešnímu dni 34 dní na sněhu. 

 

- Marek Müller se připravuje v soukromém týmu RT Záhrobský pod vedením Petra Záhrobského a 
Matúše Pavelky. Kempy RTZ si doplňuje o vlastní s Filipem Markem. K dnešnímu dní 40 dní na 
sněhu, většinou dvufázově. Brány (počty bran) neeviduje. 

 

- David Kubeš poprvé v sezóně na sněhu až 1. 9. s otcem 5 dní na Passo Stelvio. Další plán zatím 
neznámý, na nabídku Kučery k přípravě na slovinském kempu nebyl schopen včas reagovat.  

 

- Štěpán Kroupa stále v rekonvalescenci po plastice ACL, plán na první sníh 6 měsíců po operaci 
(konec září) na společné reprezentační akci Hintertux. 

 

- Adam Klíma ve společné přípravě DRJ muži, k dnešnímu dni 30 dní na sněhu (2x Hintertux, Les 2 
Alpes + Stelvio, hala Litva), v plánu do konce října jetě 3 kempy: Hintertux, Mölltal (možná bude 
muset být nahrazen jiným ledovcem - nedostatek sněhu) a SCM Mölltal. 

 

- Oskar Klíma (samoplátce), stejný program jako Adam Klíma ve společné přípravě RDJ muži. 
 

- závodníci RDJ měli možnost účasti na kondičních kempech RD mužů. Využil Klíma Adam, 
částečně Kroupa Štěpán a Klíma Oskar. Ostatní měli vlastní kondiční program s osobními 
trenéry.  

 
 
2. Kooptace 5. člena do TRJ - zástupce RDJ chlapců 
 
Na základě odstoupení Patrika Bence byli předsedou TRJ Janem Čermákem osloveni zástupci 
reprezentantů, aby ke stanovenému datu dodali jméno nového zástupce za závodníky. Jelikož tak 
ke stanovenému termínu neučinili, nebyli se schopni na jménu dohodnout a v e-mailové 
komunikaci pouze deklarovali, že by to měl být zástupce nejlepšího závodníka a také, že by klíč pro 
jeho výběr měl být dlouhodobě nastavený (neměnit se každým rokem), TRJ schválila klíč pro výběr 
zástupce: 
 



 

 

1.) Body SP nebo postup do 2. kola v SP. V případě vícero závodníků majících body v SP, rozhoduje 
počet bodů. 
2.) Medaile z MSJ v individuální disciplíně v absolutním pořadí. V případě vícero závodníků s 
medailí rozhoduje lepší pořadí.  
3.) Body EP nebo umístění po 1. kole v technických disciplínách v EP do 30. místa. V případě vícero 
závodníků majících body v EP, rozhoduje počet bodů. 
4.) Součet FIS bodů ve 2 lepších disciplínách. 
  
Plnění: 

- dle bodu 1: — 

- dle bodu 2: — 

- dle bodu 3: — 

- dle bodu 4 (pořadí dle aktuální LB): 

Klíma A Kubeš Kroupa Muller Kučera Klíma O 

51,03 49,38 55,28 57,56 58,09 75,58 

39,72 43,62 56,61 59,56 70,36 77,06 

90,75 93 111,89 117,12 128,45 152,64 

 
 
 
Pro doplnění pořadí nejvýše umístěného českého juniora ve světovém žebříčku v jedné disciplíně: 
 

DH SL OSL SG AC 

474.  386. 667. 200. 173. 

Müller Klíma Adam Kubeš Kubeš Klíma Adam 

 
 
K těmto kritériím se na místě strhla diskuze, ve které D. Kučera zpochybnil správnost schválených 
kritérií a D. Kubeš starší na poslední chvíli před začátkem schůze poslal e-mail, ve kterém prohlásil, 
že nejlepším závodníkem je podle něj David Kubeš, ale že za zástupce chce D. Kučeru.  
 
Nicméně kritéria byla řádně schválená a odhlasována TRJ (hlasovalo se ze dvou variant) a základě 
těchto kritérií byl do TRJ kooptován Viktor Klíma.  
 
 
3. Závodní sezóna 2021/22 
 
Zástupci byli seznámeni s materiálem „Fungování RDJ muži v závodní sezóně“, který byl projednám 
na Radě ÚAD 12.8.2021 s tím, že bude dopracován v souvislosti s kalendářem FIS. 
Již v dřívější komunikaci byli zástupci seznámeni se záměrem šéftrenéra uspořádat navazující 
soustředění v listopadu ve Skandinávii.   
Důvody pro soustředění ve Skandinávii: 

- stabilní počasí 

- technický sníh  



 

 

- vynikající a kompaktní podmínky (nainjektovaná pista) 

- nízká nadmořská výška 

- návaznost na závody kat. FIS (kvóta 6 závodníků) v kvalitních podmínkách i pro vyšší startovní 
čísla (2x SL 20.-21.11. Kaabdalis - nainjektovaná sjezdovka, na které soustředění proběhne + 2x 
GS a 2x SL tři dny po SP žen 25. - 28.11. Levi - nainjektovaná sjezdovka po SP) 

 
Jako protinávrh tomuto soustředění v den schůze předložilo trio zástupců závodníků, kteří odešli z 
koncepce, dvě soustředění v Rakousku (Reiteralm 18.-25.11. a Reiteralm 9.-12.12.) s návazností na 
závody kategorie NJR, na kterých má ČR pouze 3 startovní místa, tudíž by všichni reprezentanti 
RDJ-M nemohli startovat. 
 
Po diskuzi byl program doplněn o druhé soustředění v Reiteralmu, ovšem v návaznosti na další 
program závodů (světová Univerziáda 11.-21.12., na které budou startovat 2 reprezentanti RDJ) 
byl termín posunut na dřívější termín tak, aby kemp končil nejpozději 10.12. Obě soustředění 
budou pro všechny členy RDJ, každé s doplatkem závodníka. Podrobnější forma soustředění a 
jejich způsob financování, respektive doplatků, bude předmětem jednání Rady OSÚ AD dne 
16.9.2021. 
 
Fungování RDJ-M v závodní sezóně: 
 

I. Finance na náklady šéftrenéra budou ponechány v režii šéftrenéra.  
 

II. Peníze, které zbydou z přípravy uskutečněné do 31.10., budou použity na další soustředění: 

- Skandinávie 10. - 30.11. 

- Reiteralm 6. - 10. 12.  

III. Účast šéftrenéra na závodech: Po dodání programu jednotlivými závodníky udělá šéftrenér 
plán závodů, na kterých bude přítomen. Prioritu má vždy vyšší soutěž, tedy soutěž s nižším 
„Category Adder“ a vyšší výkonnostní cíle. 

- Úhrada nákladů šéftrenéra na závodech se vztahuje pouze na závody EC a vyšší. K tomuto účelu 
byl zřízen budget šéftrenéra, na kterém má šéftrenér od 1.1.2022 k dispozici 100 000 Kč. Na 
závodech nižší kategorie hradí náklady šéftrenéra samotní závodníci. 

IV. Před velkými akcemi typu MSJ, EYOF budou uspořádány šéftrenérem ve spolupráci s 
šéftrenérem RDJ dívky přípravné kempy, které budou hrazeny z jiného rozpočtu. 

V. Šéftrenér pojede na vrcholné juniorské akce a bude je organizačně zastřešovat. 

VI. Konečný program a účast šéftrenéra na jednotlivých závodech je plně v kompetenci 
šéftrenéra (s výjimkou MSJ a EYOF). 
 

4. Různé 



 

 

- Závodníci RDJ obdrží startovní čísla se svým jménem a svazovými partnery. 

- Reprezentační oblečení DQ bude hotové v první polovině října. Reprezentanti RDJ jej nafasují 
společně a v rámci fasování proběhne společné focení. Termín bude upřesněn. 

- Závodníci RDJ nafasovali rukavice Level na nadcházející sezónu. 

- Závodníci RDJ měli možnost si objednat do výše 5000 Kč / reprezentant (placeno ze podúčtu 
materiál) materiál Leki, Mico, případně použít na materiál Vola / EnergiaPura pro závodníky, 
kteří nejezdí Leki. Možnost využili všichni, poslední doobjednávala, respektive přeobjednání 
nepřesně nahlášených typů hůlek, byla provedena na konci srpna.  

- Zástupci závodníků byli upozorněni, aby své náměty a návrhy ohledně RDJ muži komunikovali s 
šéftrenérem RDJ muži, nikoliv s šéftrenérem RDJ ženy J. Čermákem. Funkce Jana Čermáka jako 
předsedy TRJ je administrativního charakteru a řešení chodu RDJ muži spadá pod šéftrenéra RDJ 
muži. 

 

Zapsala Eva Kurfürstová                           

 

 


