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Komise soutěžního lezení dospělých pracovala v roce 2013 ve složení T. Binter, M. Dichtlová a K. 
Chudobová, která však požádala o uvolnění z pracovních důvodů, proto ji na konci roku vystřídal J. 
Baláš, vědecký pracovník FTVS UK a jeden z předních českých odborníků na problematiku lezecké 
sportovní motoriky.  
 
Jednotlivé gesce jsou v komisi rozděleny takto: T. Binter – předseda komise, trenér reprezentace, 
koordinátor domácích závodů, M. Dichtlová – manažerka reprezentace, koordinace s komisí SLM, J. 
Baláš – trenérské licence, kurzy a školení, testování závodníků. Součástí komise je také Pravidlová 
sekce složená ze zástupců hlavních rozhodčích s národní licencí a předsedů soutěžních komisí. Sekci 
vede jediný český držitel licence mezinárodního rozhodčího IFSC J. Pražák, řádnými členy jsou Z. 
Fischerová, M. Dichtlová, J. Čermák, M. Doseděl, L. Návrat, T. Miřejovský, M. Macek a T. Binter.  Hlavní 
náplní práce této sekce jsou veškeré otázky spojené s pravidly včetně aplikace nových mezinárodních 
pravidel soutěžního lezení do pravidel ČHS platných v ČR.   
 
Komise SLD se v roce 2013 pokračovala v práci na stabilizaci situace v oblasti domácích soutěží, na 
zlepšení podmínek pro reprezentaci ČR na mezinárodních závodech a zvýšení zájmu o reprezentaci 
zejména ze strany mladých lezců. 
 
Na úrovni reprezentace dosáhl v roce 2013 vynikajících výsledků Libor Hroza ml., který v lezení na 
rychlost získal titul mistra Evropy, zvítězil v jednom závodě SP a v dalších třech obsadil druhé místo. 
V celkovém pořadí SP v lezení na rychlost 2013 pak získal konečnou 2. příčku.  
 
Skvěle se opět prezentoval v lezení na obtížnost i A. Ondra, který sice omezil své závodní aktivity s tím, 
že se bude soustředit na sezónu 2014, ale ve dvou závodech SP, v nichž startoval, obsadil 1. a 2. místo, 
což je velkým příslibem pro příští sezónu.  
 
Za podstatný výsledek práce komise považujeme pokračující změnu v zájmu o reprezentaci a trend ve 
vývoji výsledků zejména mladých závodníků. Na celkové bilanci reprezentace ČR se sice opět negativně 
podepsala zranění a zdravotní problémy většího počtu závodníků, než je obvyklé, přesto je nutno 
vyzdvihnout např. semifinálové umístění J. Chvály na SP v boulderingu v Kitzbuhelu, který navíc 
postupoval z vynikajícího 11. místa či výborné 23. místo stále ještě juniorky K. Nevělíkové ze stejného 
závodu SP, těsně unikl postup do semifinále SP i ME (o pokus…) také M. Stráníkovi. Zapadnout by 
nemělo ani 31. místo teprve šestnáctileté J. Vincourkové při jejím prvním startu v SP dospělých v lezení 
na obtížnost. Oceňujeme všechny závodníky, kteří v této sezóně reprezentovali Českou republiku a 
jménem ČHS jim chceme tímto poděkovat. 
 
Z hlediska péče o přípravu reprezentantů pokračovala spolupráce s Laboratoří sportovní motoriky FTVS 
UK na systému opakovaného standardizovaného testování reprezentantů, které by mělo napomoci ke 
zkvalitnění jejich přípravy a vytvořit zpětnou vazbu i v kontextu závodní výkonnosti. Výsledky testování 
se už výrazně projevily na zvýšení výkonnostní úrovně mládežnické reprezentace. 
 
Pro zlepšení péče o všechny závodníky se komisi ve spolupráci s FTVS UK podařilo připravit systém 
trenérských licencí, odpovídající české legislativě a situaci ve většině sportovních odvětví, a s tím 
spojených kurzů a školení, která se realizují v letošním roce. Výsledkem bude zvýšení odbornosti 
trenérů pracujících v jednotlivých regionech a tím i kvalitnější příprava lezců na všech výkonnostních 
úrovních. 
 
Pro zvýšení kvality lezeckých cest na domácích závodech, v tréninku závodníků i na komerčních 
stěnách byl vytvořen systém stavěčských licencí odpovídající stavu na mezinárodní scéně. V roce 2013 
proběhl první kurz pro získání národních stavěčských licencí pod vedením jediného držitele mezinárodní 
stavěčské licence IFSC J. Zbranka. Vyškoleno bylo 9 držitelů plnohodnotných národních licencí a dva 
držitelé licencí aspirantských.  
 
V oblasti domácích závodů se podařilo zajistit fungující systém v oblasti Českého poháru v boulderingu 
(5 závodů) a v lezení na obtížnost (4 závody), kde se zvýšila jak sportovní úroveň, tak divácká atraktivita. 
Většina finálových kol v závodech v boulderingu se přesunula do veřejného prostoru a např. MČR 
v boulderingu ve Slaném navštívilo kolem 2 000 diváků, skvělou návštěvnost měl i ČP a MČR v lezení 



na obtížnost ve Zlíně, Boulder X na pražském výstavišti i tradiční ČP v boulderingu na festivalu 
v Teplicích nad Metují. Ve spolupráci s vedením ČHS se navíc podařilo zajistit samostatné pořady 
v České televizi z ČP i MČR v lezení na obtížnost a ČP i MČR v boulderingu. Podařilo se využít i 
reklamní prostor navázaný na tyto pořady a tím vytvořit podmínky pro marketingové využití českého 
soutěžního lezení.   
 
Pro rok 2014 je záměrem komise SLD ČHS pokračovat v systému zajištění reprezentace a ve spolupráci 
s dalšími subjekty zlepšit péči o perspektivní závodníky. Důležitým aspektem je i dokončení systému 
trenérských kurzů a uplatnění licencovaných trenérů v oddílech a regionech. 
 
V rámci tuzemských závodů bude komise SLD nadále pracovat na zvyšování sportovní úrovně soutěží, 
zejména prostřednictvím licencovaných stavěčů a rozhodčích a ve spolupráci s VV ČHS v návaznosti 
na minulou sezónu i na jejich marketingové hodnotě – již v tuto chvíli je připraven vyšší počet závodů 
konaných ve veřejném prostoru i televizních pořadů. 
 
Z hlediska mezinárodních závodů bude v roce 2014 významná účast Adama Ondry, který ohlásil start 
ve všech závodech SP i MS v lezení na obtížnost a výsledky L. Hrozy ml. v soutěžích na rychlost. 
Vrcholem mezinárodní sezóny bude srpnové mistrovství světa v boulderingu  v německém Mnichově a 
zářijové mistrovství světa v lezení na obtížnost a rychlost ve španělském Gijonu. Čeští reprezentanti se 
kromě těchto závodů budou snažit získávat body v rámci SP v jednotlivých disciplínách. 

 


