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Judista Radek Rýpar startoval na mistrovství Evropy juniorů i do 23 let 

(Počet zobrazení: 103) 

Ještě než na jaře začala koronavirová pandemie, vybojoval Radek Rýpar (vlevo) na Českém 
poháru v Ostravě v mezinárodní konkurenci bronz. 
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Kopřivnice (cab) – Dvacetiletý judista z Kopřivnice Radek Rýpar, jenž dlouho reprezentoval 
závišický oddíl a nyní působí v 1. JC Baník Ostrava, se letos pral nejen na tatami, ale v průběhu 
sezony i se zdravotními problémy či s komplikacemi, které tak jako jiným sportovcům nastaly s 
koronavirovou pandemií. Mistrovství České republiky bylo ve všech kategoriích zrušené, a tak 
další tituly do své sbírky Radek Rýpar přidat nemohl. Od roku 2013 získal z této vrcholné akce 
čtyři zlata (dva v dorostu, jedno v juniorech a jedno v mužích) a tři stříbra (ve starších žácích, v 
juniorech a v mužích). V roce 2017 startoval na Evropské olympiádě mládeže i na mistrovství 
Evropy dorostenců, kterého se zúčastnil v kategorii juniorů a do 23 let i v letošním roce. Koncem 
února byl Rýpar oceněn v rámci vyhlašování nejúspěšnějších sportovců novojičínského okresu 
za rok 2019 a v září pak i v rámci města Kopřivnice jako sportovní hvězda. 

Když se v lednu student oboru rekreologie na Ostravské univerzitě připravoval na novou sezonu, 
ještě netušil, jak moc bude jiná oproti těm předchozím. Začátkem února odjel na první turnaj 
tohoto roku do Dánska. „Vůbec se mi nepovedl, vypadl jsem již v prvním kole. Na vině byla i 
horší příprava, protože jsem byl v lednu se školou na týdenním lyžařském kurzu. Poté jsem 
závodil na Českém poháru v Ostravě, kde jsem obsadil třetí příčku poté, co mě v semifinále 
porazil ukrajinský judista,“ vzpomínal Rýpar na začátek sezony. 

Brzy se však Českem začalo šířit onemocnění covid-19 a v polovině března byly zakázány 
veškeré hromadné akce, včetně závodů i tréninků. „Mohl jsem se připravovat pouze 
individuálně, ale pořádný trénink to nenahradilo. Chodil jsem běhat, v domácích podmínkách 
jsem posiloval s expandéry a vlastní váhou. V judu je důležité hlídat si hmotnost, s tím jsem ale 
naštěstí problém neměl. V tomto ohledu na mě pauza neměla žádný vliv,“ prozradil Rýpar. S 
postupným rozvolňováním opatření se judisté vrátili zpět k tréninkům. „Začali jsme se 
připravovat stejně jako před pauzou, žádné lehčí tréninky nebyly. Měli jsme několik menších 
reprezentačních sra-zů, větší pak byl na přelomu června a července v Teplicích a poté v Praze,“ 
popsal přípravu Radek Rýpar. 

Prvním turnajem po dlouhé době byl pro něj 9. srpna Hranický ligový pohár, kde skončil druhý, 
a stejnou příčku obsadil i v konkurenci českých, slovenských a polských judistů na turnaji v 
Banské Bystrici, kterého se zúčastnil 21. srpna po dalším reprezentačním kempu. Ten následoval 
i po tomto závodě, tréninkový program tak byl pro Rýpara velmi náročný, vrcholila totiž 
příprava na mistrovství Evropy. V polovině září zvítězil v kategorii mužů do 60 kg na Českém 
poháru v Brně i v kategorii juniorů do 60 kg v me- zinárodní konkurenci 17 judistů na turnaji v 
Teplicích. „Po obou závodech následoval tréninkový kemp, ale toho druhého už jsem se 
nezúčastnil, protože jsem si poranil stehno. Bohužel toto zranění ovlivnilo i mou následující 
přípravu i výkony a tím, jak jsem měl náročný program, jsem jej nestihl ještě doléčit,“ líčí Rýpar. 



Koncem září pak odletěl na jedno z posledních soustředění před blížícím se mistrovstvím Evropy 
do Turecka. „Už jsme jen ladili formu, jenže jsem si pohmoždil rameno a navíc jsem po návratu 
musel kvůli covidu do karantény, takže jsem nemohl deset dní trénovat. Hned, jak mi skončila 
karanténa, jsem odjížděl do Maďarska na úplně poslední soustředění před mistrovstvím Evropy,“ 
popsal peripetie a celkově náročný program Radek Rýpar. 

Pak už následoval vrchol sezony, který se konal v chorvatské Poreči. Od 4. do 6. listopadu 
bojovalo na tatami celkem 356 judistů juniorské kategorie ze 37 evropských zemí. K Radku 
Rýparovi však los nebyl vůbec přívětivý, v prvním kole se měl utkat s osmnáctiletým 
Francouzem Romainem Valadierem Picardem, dorosteneckým evropským šampionem a 
vicemistrem světa z loňského roku, bronzovým na Evropské olympiádě mládeže, který stejnou 
medaili bral nakonec i na tomto mistrovství Evropy. Tento zápas český reprezentant prohrál, 
když jej soupeř po minutě boje hodil na wazari a nakonec vyhrál na ippon. „Byl to těžký los, ale 
nedalo se nic dělat. Necítil jsem se úplně nejlépe, i když s váhou jsem problém neměl, shodit 
bylo v pohodě. Poprvé jsem ale viděl halu, až když jsem nastupoval na zápas, to bylo nezvyklé. 
Pořádně jsem ani nenastoupil do chvatu, byly tam velké mezery a soupeř mě převyšoval v boji o 
úchop. Celkově jsem jen čekal, až mě hodí a ukončí to. Rozhodla jeho síla,“ popsal zápas Radek 
Rýpar, který v této kategorii letos startoval naposled. 

O tři dny později začalo v téže hale mistrovství Evropy do 23 let, kterého se zúčastnilo celkem 
327 judistů a judistek ze 37 států. Radek Rýpar nastoupil v prvním kole proti o rok staršímu 
Slovákovi Daliboru Durčovi, zápas trval osm minut, když dospěl až do Golden skóre, ale vítězně 
z něj vyšel nakonec slovenský judista. „Párkrát jsme se už spolu potkali, vždy to bylo vyrovnané 
a stejné to bylo i tentokrát. Byl to dlouhý zápas a ke konci mi úplně odešla síla v rukou. Bohužel 
jsem dostal tři žluté karty, první za vyšlápnutí a dvě další za pasivitu, a to znamenalo 
diskvalifikaci. Bylo to trochu sporné rozhodnutí, ale rozhodčí to viděl takto, takže jsem verdikt 
respektoval. Nicméně na to se nemůžu vymlouvat, kdybych na to měl, mohl jsem zápas 
rozhodnout dřív,“ uznal český reprezentant. 

Se svým vystoupením na evropském šampionátu však vzhledem k vypadnutí v prvním kole 
nebyl příliš spokojen. „Po té přípravě, kdy jsme byli v podstatě každý týden na nějakém 
soustředění, jsem čekal, že aspoň jeden zápas vyhraju. Možná za to může ten nedoléčený 
natažený stehenní sval a výpadek v tréninku těsně před mistrovstvím Evropy,“ zhodnotil Rýpar. 

V současné době sice nikdo nemůže předvídat, jaká situace bude v příštím roce s konáním 
sportovních soutěží, plány však již Radek Rýpar má. „Určitě bych chtěl vyhrát seniorské 
mistrovství České republiky, z těch větších akcí pak umístit se do sedmého místa na 
univerzitních hrách, znovu se zúčastnit mistrovství Evropy a probojovat se na mistrovství světa 
do 23 let.“ 
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