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Činnost komise spočívá zejména v organizačním zajištění soutěží dětí a mládeže ve všech lezeckých 
disciplinách.  
Jako ve všech sportech a ve všech oblastech lidského snažení je „závodění“ a „možnost srovnání se 
s ostatními“ – obzvlášť pro děti a mládež (a často pro všechny velké kluky) – hnacím motorem pro 
další trénink, další snažení, další motivaci… Proto je závodění mezi dětmi a mládeží tak oblíbené - na 
závodech podporovaných ČHS jsme v loňském roce měli v průměru kolem sta účastníků. Závodem 
s největší účastí pak byl poslední závod českého kola Tendon Cupu v Sobotce, kterého se zúčastnilo 
147! závodníků ve věku od pěti do šestnácti let. 

Soutěžní lezení je ovšem velmi specifickým sportem. Přestože jsou závodníci často označováni pouze 
za „závodníky z překližky“, kteří prý s vlastním lezením a horolezením nemají moc společného, 
pozorujeme na závodech, jak se právě i děti, které jsou z nelezeckých rodin a začaly s lezením 
opravdu v rámci nějakého dětského kroužku a jen v tělocvičně, dostávají do kontaktu s dětmi z dobře 
fungujících oddílů mládeže nebo s dětmi z lezeckých rodin a jak se nám před očima mění v sportovní 
lezce na skalách, „mlaďochy“, kteří vyrážejí vyzkoušet vícedélky, skialpy, zkoušejí výstupy ve větších 
horách a podobně.   

Z našich velmi dobrých lezců a lezeckých nadějí většina „přiznává“, že „kdysi“ - před pár lety se jako 
sotva školou povinné děti zúčastnili nějakých dětských závodů a vyhráli pohár, medaili, „Trpaslíka“ 
nebo něco podobného, co dodnes doma dojatě oprašují. A s úsměvem vzpomínají na své začátky 
třeba „na Tendonu“, kdy se báli „odskočit“ si do lana při lezení na druhém konci… Kdo by to do nich 
dnes řekl… 

Závodní a soutěžní lezci ze světové špičky a i celá naše závodní reprezentace jsou pro „závodníky“ 
z řad mládeže velkým vzorem - nejen pro trénink na závody, ale i pro lezení venku – všichni mají i 
skvělé přelezy na skalách a děti na závodech sledují a hodnotí nejen jejich závodní úspěchy, ale 
aktivně se zajímají i o jejich skalní výstupy. 

Soutěžní komise úzce spolupracuje s komisí mládeže na vytvoření společné koncepce zastřešené 
ČHS, která by měla zahrnovat obě jakoby krajní alternativy (horo)lezení – na jedné straně vytvořit 
širokou základnu šikovných závodníků a zároveň nabídnout mládeži jako alternativu k soutěžnímu 
lezení právě lezení na skalách a v horách prostřednictvím oddílů a akcí vedených Svazem. 

Proto je podpora soutěžního sportu tak důležitá a proto si myslím, že stejně jako další – na první 
pohled možná nesouvisející činnosti, patří i soutěžní lezení do široké rodiny aktivit, kterou by měl ČHS 
zastřešovat.  

 
 


