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Komise soutěžního lezení zajišťovala v roce 2016 závodní lezení pro mládežnické i dospělé kategorie 
ve všech třech oficiálních disciplínách soutěžního lezení. KSL v roce 2016 organizovala 23 tuzemských 
závodů, obsadila27 mezinárodních soutěží, uspořádala 3 soustředění reprezentace, spolupracovala na 
zajištění tréninkových center reprezentace (SmíchOFF a Boulder Bar), podílela se na školení trenérů, 
ve spolupráci s vedením ČHS spolupracovala na mezinárodní diplomacii ve vztahu k IFSC a na zajištění 
smluvního plnění partnerům reprezentace mládeže a dospělých (Rock Point a Montura). 
 
V oblasti soutěžního lezení dospělých KSL v roce 2016 pokračovala v práci na zvýšení úrovně domácích 
závodů, na zlepšení podmínek pro reprezentaci ČR a zvýšení zájmu o reprezentaci zejména ze strany 
mladých lezců.  
 
Vrcholem mezinárodní sezóny bylo seniorské mistrovství světa v Paříži, kde česká reprezentace získala 
zásluhou Adama Ondry zlatou a stříbrnou medaili, celkově bodovalo 7 závodníků, kteří dosáhli osmi 
bodovaných míst.  Z hlediska celkové bilance české reprezentace jde o nejúspěšnější MS v desetileté 
historii závodů IFSC. 
 
Ve Světovém poháru v lezení na rychlost Libor Hroza ml. po pěti závodech figuroval na průběžném 
pořadí SP na 3. místě. Pak však musel ze zdravotních důvodů zrušit start na posledních dvou závodech 
a v celkovém pořadí SP v lezení na rychlost obsadil i tak výborné 6. místo. Výrazným pozitivem je, že 
se po přechodu z juniorské kategorie začal v SP prosazovat i Jan Kříž, který dokázal z 6 závodů 4x 
postoupit do vyřazovacích bojů a v celkovém pořadí SP obsadil 14. pozici. Z hlediska výkonnosti české 
reprezentace jde opět o výrazný posun, protože dva závodníky na této úrovni v mužských závodech SP 
v lezení na rychlost na standardní cestě neměla česká reprezentace ještě nikdy. 
 
V boulderingu navázal na předchozí úspěšnou sezónu Martin Stráník, když v závodě SP v Meiringenu 
obsadil 2. místo, k tomu přidal 5 dalších bodovaných umístění, z toho jedno finále a 4 semifinále. 
V celkovém hodnocení SP 2016 mu patří vynikající 7. příčka. 
 
Významný výsledkový progres zaznamenala ženská reprezentace v lezení na obtížnost v rámci SP 
2016, když Gabriela Vráblíková postoupila dvakrát do semifinále a teprve šestnáctiletá Lenka Slezáková 
ve své první sezóně mezi ženami dosáhla dvakrát bodované 30. pozice. Sezónu navíc vinou vleklých 
zdravotních problémů ztratila Iva Vejmolová, která dokázala v roce 2015 v SP čtyřikrát bodovat, z toho 
dvakrát postoupit do semifinále, takže náš ženský tým byl tak výrazně oslaben. Čtyř semifinále a celkem 
osmi bodovaných umístění ze dvou po sobě jdoucích sezón (navíc od 3 závodnic) se v závodech SP 
nepodařilo české ženské reprezentaci v lezení na obtížnost dosáhnout v historii závodů pořádaných 
IFSC ještě nikdy. 
 
Rok 2016 byl s 10 bodujícími závodníky celkově nejúspěšnější sezónou v mezinárodních závodech 
IFSC z hlediska počtu závodníků schopných bodovat v zahraničních závodech SP a MS v reálném 
srovnání v poměru k počtu startujících (bez závodů SP, kde bodovali všichni). 

 
Česká reprezentace se zúčastnila i historicky prvního Akademického mistrovství světa v Šanghaji, kde 
byla na základě předchozích výsledků uhrazena účast 5 českým reprezentantům Českou unií 
akademického sportu. Ve velmi kvalitně obsazeném závodě postoupili 4 z nich do semifinále: nejlepšího 
výsledku dosáhl Jan Kříž v lezení na rychlost, když obsadil 4. místo, Petra Růžičková v boulderingu 
skončila na 11. pozici, v lezení na obtížnost Tomáš Binter ml. obsadil 14. – 15. příčku a Martin Jech 
skončil na 25. místě.  
 
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 roce2016 reprezentovali Českou republiku a jménem ČHS jim chceme tímto poděkovat.  
 



V oblasti domácích závodů dospělých je vytvořen stabilní fungující systém. V boulderingu byl Český 
pohár opět uspořádán díky součinnosti týmu pořadatelů ve spolupráci s generálním partnerem 
společností Rock Point. Všechny závody Rock Point ČP v boulderingu se konaly ve veřejném prostoru 
s velkou diváckou účastí. Poprvé v historii se konalo MČR v lezení na obtížnost ve veřejném prostoru, 
jímž bylo OC Zličín, vysokou úroveň i návštěvnost měly i další závody Českého poháru v 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 a v boulderingu. Podařilo se využít i reklamní prostor navázaný 
na tyto pořady a tím vytvořit podmínky pro marketingové využití českého soutěžního lezení.  
 
Hlavní činností KSL v oblasti mládeže bylo organizování tuzemských závodů dětí a mládeže v 
soutěžním lezení (ČPM a ČP U14, MČRM) a zajišťování reprezentace mládeže. Domácí závody 
kategorií B, A a Junioři se podařilo ve všech disciplínách vhodně propojit se závody dospělých, MČR 
mládeže pro kategorii B bylo spojeno s MČR U14. 
 
Mládežnická reprezentace byla v sezóně 2016 velmi úspěšná zejména v lezení na obtížnost. Mistrovství 
světa mládeže v čínském Guangzhou přineslo v této disciplíně 4. místo Jakubovi Konečnému 
v kategorii A, 4 další čeští reprezentanti postoupili do semifinále - Lenka Slezáková (kat. A), Eliška 
Adamovská (kat. B), Veronika Scheuerová (juniorky), Vojtěch Trojan (kat. A). Díky těmto výsledkům jde 
z hlediska české reprezentace o nejúspěšnější mládežnické MS v této disciplíně od roku 2010, navíc je 
nutno vyzdvihnout, že semifinálová umístění jsou rozdělena do všech věkových kategorií. 
 
Výborně pro české barvy dopadlo Mistrovství Evropy mládeže 2016 v rakouském Mitterdorfu, kde Jakub 
Konečný vybojoval pro Českou republiku historicky první titul mistra Evropy v lezení na obtížnost. Kromě 
toho se do semifinále v této disciplíně probojovalo 5 dalších českých reprezentantů (Eliška Adamovská, 
Lenka Slezáková, Veronika Scheuerová, Tereza Kubátová a Vojtěch Trojan) ve všech věkových 
kategoriích. 
Přestože IFSC v roce 2016 uspořádala pouze jediný závod Evropského poháru mládeže (EYC)v lezení 
na obtížnost v rakouském Imstu, česká reprezentace se na něj dokázala výborně připravit a dosáhla 
zde historicky nejlepšího výsledku od roku 2010, když tři čeští závodníci postoupili do finále, Jakub 
Konečný pak vybojoval stříbrnou medaili, Eliška Adamovská skončila na 4. místě a Lenka Slezáková 
obsadila 10. pozici. 
Na mládežnickém mistrovství Evropy v lezení na rychlost postoupili do osmifinále 4 čeští závodníci 
(Hanka Křížová, Matěj Burian, Pavel Krůtil a Adam Smiga), nikomu z nich se ale nepodařilo postoupit 
do čtvrtfinále. V Evropském poháru mládeže v lezení na rychlost se pak dokázal Matěj Burian prosadit 
na medailovou pozici, když v Imstu vybojoval 3. místo.  
 
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 2017 mládežnické 
MS ve všech disciplínách v rakouském Innsbrucku. Vrcholná mládežnická soutěž bude poprvé v historii 
na českém území, když se v roce 2017 bude konat Mistrovství Evropy mládeže v boulderingu ve 
Slaném. Kromě toho se čeští reprezentanti zúčastní závodů MEJ v lezení na obtížnost a rychlost 
v ruském Permu a seriálu závodů EYC ve všech disciplínách.  
 
V rámci mezinárodních závodů dospělých bude v roce 2017 vrcholem sezóny Mistrovství Evropy. Čeští 
reprezentanti se dále budou snažit získávat body v rámci SP v jednotlivých disciplínách. 
 
Péče o přípravu reprezentantů v mládežnických i dospělých kategoriích pokračovala v roce 2016 
spoluprací s Laboratoří sportovní motoriky FTVS UK na systému opakovaného standardizovaného 
testování reprezentantů, testování bude realizováno i v roce 2017.  
 
KSL pod vedením kvalifikovaných trenérů a stavěčů uspořádala v tréninkových centrech reprezentace 
soustředění reprezentace v lezení na obtížnost (SmíchOFF) a v boulderingu (Boulder Bar). 
 
ČHS má v tuto chvíli vytvořen funkční systém trenérských, rozhodcovských i stavěčských licencí 
odpovídající české i mezinárodní legislativě, což přispívá ke zvýšení kvality přípravy českých závodníků 
i úrovně tuzemských závodů. V rámci tohoto systému budou pokračovat školení a kurzy, aby se zvýšil 
počet kvalifikovaných odborníků působících v českém lezeckém sportu. 
 



Dlouhodobým problémem byla ekonomická situace reprezentace ČR ve srovnání s mezinárodní 
konkurencí. Výrazným posunem v této oblasti je, že se v roce 2016 ČHS podařilo zajistit zařazení 
Adama Ondry a Martina Stráníka do resortního centra sportu Ministerstva vnitra pro rok 2017, což těmto 
závodníkům umožní plně profesionální přípravu a je motivací i pro další, protože díky tomu je jasné, že 
mají v případě vysoké výkonnosti šanci už i u nás se věnovat soutěžnímu lezení profesionálně. ČHS 
zpracoval i další projekty na přípravu zejména mladých závodníků.  
 
Pro rok 2017 je záměrem KSL ČHS pokračovat v systému domácích závodů i zajištění reprezentace a 
ve spolupráci s dalšími subjekty zlepšovat péči o perspektivní závodníky. Klíčovou byla v roce 2016 
podpora partnerů reprezentace společností Montura (dospělí) a Rock Point (mládež), která by měla 
pokračovat i v roce 2017.  
 
Ve spolupráci s vedením ČHS se podařilo zřídit samostatnou komisi soutěžního lezení v rámci ČAUS 
a zajistit tak od roku 2017 koordinaci soutěží ČAUS a ČHS a možnost využívat podpory ČAUS. 
 
Velmi důležité bude Mistrovství Evropy mládeže v boulderingu, které se jako výsledek mezinárodní 
diplomacie ČHS a schopností pořadatelského týmu Lezení do škol bude v roce 2017 konat ve Slaném. 
Jeho zvládnutí by pak mělo umožnit uspořádání závodu Světového poháru v boulderingu v dalších 
letech v ČR. 
 
ČHS by tímto chtěl opět poděkovat těm pořadatelům, oddílům, trenérům i partnerům, kteří se snaží 
poctivě pracovat ve prospěch lezeckého sportu a v neposlední řadě i všem dobrovolníkům a rodičům, 
bez jejichž obětavosti by se české závodní lezení neobešlo. 

 


