
 

 

Zpráva o činnosti RDJ chlapci v sezóně 2021/2022 
 
 
Složení RDJ ‚A’: Klíma Adam, Kubeš David, Kučera Vojtěch, Müller Marek ml., Kroupa Štěpán 
Složení RDJ ‚C’: Klíma Oskar  
 
Program RDJ: 
-  Motorické a funkční testy Olomouc 21. - 22. 5.2021 

- Kondiční soustředění Nymburk 10. - 16. 7. 2021 

- Přípravné kempy na sněhu 
 
Zvolený způsob přípravy dle nabídky ÚAD: 
 
A) Ve svazovém systému: Klíma Adam, Kroupa Štěpán, Klíma Oskar 
B) Mimo systém s kompenzací 160000 na závodníka: Kučera Vojtěch, Kubeš David, Müller Marek 
 
 
Závodníci připravující se v systému absolvovali do 31.10.2021 sedm přípravných kempů na sněhu 
(celkem 48 dní na sněhu), závodníci připravující se mimo systém měli možnost se těchto 
přípravných kempů účastnit, byli na tyto akce zváni a pro každého z nich byly vypracovány na 
každý kemp tři různé výše doplatku v případ účasti 1, 2 nebo tří závodníků mimo systém. 
 

účast reprezentantů RDJ Klíma A. Klíma O. Kroupa Kubeš Kučera Müller 

21.-22.5 Testy Olomouc ano ano zranění ano individuálně individuálně 

25.-31.5. lyže Tux ano ne zranění ne ne ne 

9.-22.6. lyže Tux ano ano zranění ne ne ne 

10.-16.7. kondi Nymburk ano ano ano ne ne ne 

9.-22.8. lyže L2A+Stelvio ano ano zranění ne ne ne 

1.-5.9. lyže Litva ano ano zranění ne ne ne 

22.9.-2.10. lyže Tux ano ano zranění ne ne ne 

13.-18.10. lyže Tux ano ano zranění ne ne ne 

25.-30.10. SCM Mölltal ano ano ano ne ne ne 

10.- (23.) 30.11. lyže SWE ano ano ne ne ne ne 

20.-25.11. SCM Pfelders ne ne ano ano ano ano 

8.-12.12. lyže Pfelderds ano ne ano ne ne ne 

 
 
 
Financování 
 
- členové RDJ A ve svazovém systému přípravy (Klíma Adam) z rozpočtu akcí 
- členové RDJ A ve speciální režimu zranění (Kroupa Štěpán) od října z rozpočtu akcí 
- členové RDJ A, kteří vystoupili ze systému (Kučera, Kubeš, Müller) kompenzaci 160 
000/závodník, při účasti na repre kempu na sněhu samoplátci vlastních nákladů s nárokem plného 
využití svazového realizačního týmu a materiálu. 



 

 

- členové RDJ C (Klíma Oskar) samoplátce vlastních nákladů s nárokem plného využití svazového 
realizačního týmu a materiálu. 
 
V případě jízdy na akci ve svazovém autě jakýkoliv závodník platil 2 Kč/km, které mu byly 
následně strženy z SCM podúčtu. 
 
20. 10. - 26. 11. 2021 měl šéftrenér vážný zdravotní problém umožňující práci dočasně pouze v 
organizační funkci, na kopci byla přítomnost vyloučena. V době nepřítomnosti šéftrenéra na dvou 
kempech zastoupili náhradní trenéři, jejichž odměna byla hrazena z platu šéftrenéra. Po vyřešení 
zdravotního problému již šéftrenérovi nebyl návrat do pracovního procesu na svahy rozhodnutím 
rady ÚAD umožněn. Od této doby pracuje na akcích RDJ Patrik Benc. 
 
MSJ Panorama (CAN) 
Akce byla zajištěna šéftrenérem juniorek J. Čermákem, P. Bencem a osobními trenéry závodníků. 
Do Panoramy se nominovali původně 3 závodníci, u nichž dva - Kučera a Kubeš - splnili i kritéria 
pro úhradu a třetí - Klíma A. - splnil kritéria pro účast a mohl cestovat jako samoplátce, čehož se 
kvůli finanční náročnosti a způsobu vývoje sezóny vzdal. Před MSJ proběhlo přípravné 
soustředění v kanadské Nakisce.  
Závodníci Kubeš a Kučera startovali na MSJ ve sjezdu, SG a obřím slalomu. Ve sjezdu i SG 
Kubeš obsadil 39. pozici, ztráta 2,61s v SG nebyla velká. Obří slalom nedojel. Kučera skočil v 
super-G 43. a ani jeho ztráta 2,88s nebyla velká, ve sjezdu byl 49. a v obřím slalomu 64. Tam už 
byl ztráty velmi vysoké (6,36s v DH a 14,23s v OSL), ale jakožto mladší junior bral v SG 3. příčku. 
V týmové soutěži tým ČR obsadil 15. místo. 
 
EYOF Vuokatti (FIN)  
Po covidovém odkládání se na konci března konečně uskutečnil ,EYOF 2021’. Startovat na něm 
mohly pouze původní ročníky, kterým byl o rok dříve EYOF odložen, tedy ročníky 2003 a 2004. V 
chlapcích se z juniorské reprezentace nominovali Marek Müller a Oskar Klíma. Z dalších českých 
závodníků se nominovali Matyáš Galvas a Jiří Anděl. Před akcí proběhlo čtyřdenní soustředění ve 
Špindlerově Mlýně, kde se náš tým vedle slalomu věnoval nácviku a tréninku startů na paralelním 
startovacím zařízení, protože se ve Vuokatti závodilo pouze ve slalomu, paralelním slalomu a 
týmové soutěži. Nejlepších výsledků mezi chlapci dosáhl Oskar Klíma, když ze 17. místa postoupil 
z kvalifikace do 32 členné hlavní soutěže a nakonec byl klasifikován na 16. místě. Marek Müller 
postoupil v paralelu rovněž do hlavní soutěže z 27. místa a v ní skončil 32. Jako nejvýše nasazený 
z našeho týmu Marek Müller nedokončil 1. kolo slalomu. Nejlépe se vedlo opět Klímovi, dojel 35., 
Anděl byl 39. a Galvas 41. V týmovce pak spolu se Celine Sommerovou a Lindou Trejbalovou 
vybojovali Klíma s Müllerem 5.-9. místo, které už dál pořadatel nerozlišoval. 
  
 
RDJ A 
 
Klíma Adam *2001, SKP Kometa Brno, Dukla Liberec 
Velmi dobře pracoval v přípravném období, k tréninku přistupoval profesionálně, technicky se 
posouval a aspiroval na dobrou sezónu. Bohužel okolnosti spojené ad jedna s nemocí trenéra, ad 
dvě s jeho následným neumožněním se vrátit do pracovního procesu a ad tři s nekončícím tlakem 
vyvíjeným okolím a zástupci závodníků připravujících se mimo systém se podepsaly na 
skutečnosti, že tento závodník nebyl schopen do konce ledna dokončit takřka jediný závod (slalom 
ani jeden) a o formě mající na konci října si mohl nechat jenom zdát. Postupně se vzpamatoval, 
ale nelze hovořit o sezóně, ve které by dosáhl vytyčených cílů. Nakonec si zlepšil o cca dva body 
obří slalom na 49,15 (2. místo mezi juniory v ČR) a defacto obhájil SL body (zhoršení o 0,73 FIS 
bodu) na 40,45 a je nejvýše postaveným českým juniorem v SL. K tomu obhájil titul juniorského 
mistra ČR v této disciplíně a v mužích získal poprvé v kariéře ve slalomu bronz. Soustředil se 
pouze na technické disciplíny, v SG startoval jen ve dvou závodech v Kope, kterými si vyjel 388. 
místo ve SG světovém žebříčku. Paradoxně je to jeho nejlepší umístění, což ale pouze dokladuje 
postavení SG v hierarchii, respektive konkurenci, jednotlivých disciplín. Ve slalomu je mezi muži 
442. a meziročně ztratil 8 pozic ve světovém žebříčku. V obřím slalomu se posunul vzhůru o 168 



 

 

míst. Klíma  A.je odcházející juniorem a rozhodně závodníkem, který si zaslouží šanci být v ‚C’ 
týmu mužů na příští sezónu.  
 
Kroupa Štěpán *2003, SK Šumperk, Dukla Liberec 
Závodník, který si před více než rokem zranil koleno a na sníh se vrátil v listopadu, což bylo sedm 
měsíců po operaci. Závodit v letošní sezóně nezačal, protože ad jedna patří k těm, kteří 
dlouhodobě spoléhali na svazový systém a proto v době jeho návratu nebyl trenér, který by se o 
něj erudovaně postaral (proto jezdit trénovat během ledna do Německa) a ad dvě se na konci 
ledna opět zranil, když si poranil vazy v kotníku. Momentálně figuruje se ‚statusem injury’ a měl by 
se naplno zapojit do přípravy na následující sezónu. 
 
Kubeš David *2002, Tesla Pardubice, Dukla Liberec 
Dříve považován za velký talent českého lyžování, zcela jistě závodník s citem pro plynulé 
zrychlování v závěru oblouku a schopností navazování, které lze výborně využít v obřím slalomu a 
SG. Nicméně na letošní sezónu se začal připravovat až 1. září mimo systém se svým otcem a s 
inklinací čistě k rychlostním disciplínám. Září je velmi pozdním začátkem přípravy, navíc pokud 
chce závodník začít jezdit intenzivně sjezdy, musí tomu věnovat potřebný čas. S minimálním 
objemem tréninku pak bohužel nebylo překvapující, že se v závodě (nebo tréninku na závod) při 
téměř první možné příležitosti ve sjezdu zranil, když neodhadl časování oblouku ve vysoké 
rychlosti. Jednalo se o frakturu kotníku, do MSJ se dal dohromady a byla to jediná akce, na které 
od té doby startoval. Ještě před zraněním startoval v listopadu na EP v super-G v Zinalu (59. 
místo) a St. Caterině (53. místo). V nové BL 2023 zatím nefiguruje jako zraněný, předpokládáme 
ale, že si o ‚status injury’ zažádá, aby mohl i v příští sezóně využívat svazové podpory. 
 
Müller Marek *2004, RT Záhrobský 
Připravoval se samostatně mimo systém v privátním týmu RT Záhrobksý pod vedením svého otce 
a Petra Záhrobského ml. Ctižádostivý závodník, s vysokými objemy tréninku i závodů, se značně 
zautomatizovaným individuálním pojetím techniky jízdy. Na svůj věk zajel některé vynikající 
výsledky, což ukazuje jeho postavení ve světovém žebříčku mladších juniorů (jeho ročník narození 
a mladší), kde figuruje na 8. místě v SG a 14. místě v OSL. V obřím slalomu má na svůj mladý věk 
vynikajících 44,91 FIS bodů a patří mu mezi muži 565. místo na světě. V SG má 59,66 FIS bodů  
(337. místo ve světovém žebříčku). Müller si letos při své druhé sezóně v juniorech zlepšil body v 
SL, OSL, SG i AC. Titul juniorského mistra ČR má v obřím slalomu a alpské kombinaci, v níž získal 
bronz i mezi muži.  
 
Kučera Vojtěch *2004, SA Špindl 
Připravoval se samostatně mimo systém pod vedením privátního trenéra Daniela Gašpara, s nímž 
se zaměřil na SG a obří slalom. Body si zlepšil hned v úvodu sezóny, když v listopadu v Soudě 
dojel v závodě NJR v obřím slalomu druhý za 49,20 FIS bodů. Druhý závod v obřím slalomu zajel 
na na juniorské mČR na Bílé za 53,44 a obsadil rámci juniorského šampionátu 2. místo. SG bodu 
získal v polovině prosince v St. Caterině 2. a 3. místem, jejichž průměr činí 64,16 a řadí ho v 
ročníku narození a mladších do 19. místo na světě. V SG je rovněž juniorským mistrem ČR, mezi 
dospělými byl čtvrtý.  
 
RDJ C 
 
Klíma Oskar *2004, SKP Kometa Brno 
Závodník, který se jako samoplátce připravoval pod svazovým trenérem. Rovněž on, podobně jako 
Adam Klíma, nesl velmi složitě situaci, která se kolem juniorské reprezentace odehrávala v období 
od konce října a i na jeho psychice a výkonnosti se podepsala a poškodila ho. Nakonec se i Oskar 
Klíma postupem času otřepal a až na konci sezóny začal podávat výkony takové, s kterými se v 
jeho případě počítalo hned na rozjezd sezóny. Bodový zisk ve slalomu v hodnotě 58,57 FIS bodů 
není špatný, dlouho to vypadalo, že se z výsledkové mizérie tento závodník, s kterým je velmi 
dobrá spolupráce, vůbec nedostane. Nakonec ho psychicky na nohy postavily výsledky paralelu na 
EYOF i další výsledky jako 4. místo na MČR ve slalomu mužů a pár dalších, díky nímž získal zpět 
motivaci pokračovat s tímto sportem. 
 



 

 

 
Zpracovala 
Mgr. Eva Kurfürstová 


