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Komise soutěžního lezení zastřešovala v roce 2015 poprvé v historii závodní lezení společně pro 
mládež i dospělé. 
Komise SL v oblasti soutěžního lezení dospělých v roce 2015 pokračovala v práci na zvýšení úrovně 
domácích soutěží, na zlepšení podmínek pro reprezentaci ČR na mezinárodních závodech a zvýšení 
zájmu o reprezentaci zejména ze strany mladých lezců.  
Na mezinárodní úrovni dosáhl v roce 2015 vynikajících výsledků Adam Ondra, který zvítězil 
v celkovém hodnocení Světového poháru v lezení na obtížnost, v celkovém hodnocení SP 
v boulderingu skončil 3. a získal stříbrné medaile na Mistrovství Evropy v lezení na obtížnost i 
v boulderingu.  
Výborně si vedl i Libor Hroza ml., který získal titul mistra Evropy v lezení na rychlost a v celkovém 
hodnocení Světového poháru v této disciplíně vybojoval 2. místo. 
V boulderingu je nutno ocenit finálové umístění Martina Stráníka na ME a jeho stříbro ze závodu SP 
v Mnichově, v lezení na obtížnost pak také semifinálová umístění Ivy Vejmolové na závodech SP 
v lezení na obtížnost ve Stavangeru a Kranji a postup Tomáše Bintera ml. do finále na Akademickém 
mistrovství Evropy. 
Pozitivní vývoj se daří udržovat v zájmu o reprezentaci a pokračuje vzestupný trend ve vývoji výkonů 
zejména mladých reprezentantů, kteří dosáhli nadějných výsledků. Oceňujeme všechny závodníky, 
kteří v této sezóně reprezentovali Českou republiku a jménem ČHS jim chceme tímto poděkovat.  
 
V oblasti domácích závodů se podařilo zajistit fungující systém v oblasti boulderingu, kde byl díky 
součinnosti pořadatelů uspořádán opět ve spolupráci s generálním partnerem Rock Point Český pohár 
v boulderingu (6 závodů).  Vysokou úroveň měl i Český pohár v lezení v lezení na obtížnost. U 
domácích závodů ČP se opět zvýšila jak sportovní úroveň, tak divácká atraktivita. Všechny závody 
Rock Point ČP v boulderingu se konaly ve veřejném prostoru a např. ČP v boulderingu ve Slaném 
navštívilo kolem 2 000 diváků, vysokou návštěvnost měly i další závody ČP v boulderingu i lezení na 
obtížnost.  



Ve spolupráci s vedením ČHS se navíc opět podařilo zajistit samostatné pořady v České televizi z ČP 
a MČR v lezení na obtížnost i v boulderingu. Celková stopáž odvysílaných pořadů ze soutěžního 
lezení v České televizi opět přesáhla 10 hodin. Podařilo se využít i reklamní prostor navázaný na tyto 
pořady a tím vytvořit podmínky pro marketingové využití českého soutěžního lezení.  
Z hlediska mezinárodních závodů dospělých bude v roce 2016 vrcholem sezóny Mistrovství světa ve 

všech disciplínách v Paříži. Čeští reprezentanti se kromě těchto závodů budou snažit získávat body v 

rámci SP v jednotlivých disciplínách. 

Hlavní činností komise SL v oblasti mládeže bylo organizování tuzemských závodů dětí a mládeže v 
soutěžním lezení a zajišťování reprezentace mládeže. V rámci ČR komise zorganizovala seriál 
závodů Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost, lezení na rychlost a boulderingu a seriál 
závodů U14 v lezení na obtížnost, určený pouze pro mladší věkové kategorie (C, D, E), s mírnějšími 
pravidly. Mladší závodníci se s těmi staršími a zkušenějšími setkali až na vrcholném závodě sezóny, 
tj. na MČR v Chocni.  
Úkolem komise SLM bylo také zajišťování mládežnické reprezentace ČR v soutěžním lezení, tj. 
stanovení nominačních pravidel, sestavení reprezentačního družstva ve věkových kategoriích A, B a 
junioři, a zajištění účasti závodníků na mezinárodních závodech organizovaných Mezinárodní federací 
sportovního lezení (IFSC) pro mládež – série Evropských pohárů mládeže (EYC), mistrovství Evropy a 
mistrovství světa juniorů. 
Vynikajícího výsledku dosáhla na juniorském mistrovství světa v Arcu Eliška Adamovská, když 
v kategorii B vybojovala postup do finále v lezení na obtížnost a získala zde celkové 7. místo. Finále 
zde uniklo nejtěsnějším rozdílem Jakubovi Konečnému v kategorii A, který tak nakonec obsadil na 
MSJ 9. pozici. Ocenit je nutno i 6. místa Jana Kříže (junioři) a Matěje Buriana (kat. B) v lezení na 
rychlost a semifinálový výkon Veroniky Šimkové (kat. A) v boulderingu. V lezení na obtížnost bylo MSJ 
v Arcu z hlediska české reprezentace statisticky nejúspěšnějším mládežnickým MS v historii IFSC. 
Velmi úspěšné bylo MEJ v lezení na obtížnost a rychlost v Edinburghu, kde Matěj Burian získal 
v lezení na rychlost titul mládežnického mistra Evropy ve své kategorii, v lezení na obtížnost pak čeští 
lezci vybojovali při 8 startech 7 postupů do semifinále a dva finálové výsledky. 
V seriálu Evropského poháru mládeže v lezení na obtížnost si česká reprezentace držela výborný 

průměr 2 finále na závod. Nejlepším umístěním je 2. příčka Jakuba Konečného. Tři čeští závodníci 

jsou v celkovém hodnocení EYC v první desítce – 5. Eliška Adamovská (FB), 6. Jakub Konečný (MA) 

ač v jednom závodě nestartoval a 9. Martin Jech (MJ). V lezení na rychlost vybojoval v závodě EYC 

stříbro Jan Kříž mezi juniory. 

Solidních výsledků dosahovali i další mládežničtí reprezentanti, nejdůležitějším ukazatelem je, že 

celková úroveň výsledků mládežnické reprezentace se opět výrazně zvýšila. 

Z hlediska mezinárodních závodů mládeže bude jednoznačným vrcholem sezóny 2016 juniorské MS 
ve všech disciplínách v čínském Guangzhou. Kromě toho se čeští reprezentanti zúčastní závodů MEJ 
Rakousku a seriálu závodů EYC ve všech disciplínách. 
 
Z hlediska péče o přípravu reprezentantů v mládežnických i dospělých kategoriích pokračovala v roce 
2015 koordinovaná spolupráce obou komisí s Laboratoří sportovní motoriky FTVS UK na systému 
opakovaného standardizovaného testování reprezentantů, které přispívá ke zkvalitnění jejich přípravy 
a vytváří zpětnou vazbu v kontextu závodní výkonnosti. Výsledky testování se výrazně projevují na 
zvýšení výkonnostní úrovně reprezentace, testování bude pokračovat i v roce 2016.  
Komise koordinuje provoz dvou tréninkových center reprezentace v Lezeckém centru SmíchOff a 
v Boulder Baru. Pod vedením kvalifikovaných trenérů a stavěčů uspořádalav těchto centrech 
soustředění reprezentace v lezení na obtížnost a v boulderingu. 
ČHS má v tuto chvíli vytvořen funkční systém trenérských i stavěčských licencí odpovídající české i 
mezinárodní legislativě, což by mělo přispět ke zvýšení kvality přípravy českých závodníků i úrovně 
tuzemských závodů. 
 
Pro rok 2016 je záměrem komise SL ČHS pokračovat v systému zajištění reprezentace a ve 
spolupráci s dalšími subjekty zlepšit péči o perspektivní závodníky. Klíčovou byla v roce 2015 podpora 
partnerů reprezentace společností Montura (dospělí) a Rock Point (mládež), která by měla pokračovat 
i v roce 2016. 



V rámci tuzemských závodů bude komise SL 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. 
ČHS by tímto chtěl opět poděkovat těm pořadatelům i partnerům, kteří se snažili poctivě pracovat ve 
prospěch lezeckého sportu a v neposlední řadě i všem dobrovolníkům a rodičům, bez jejichž 
obětavosti by se české závodní lezení neobešlo. 
 


