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Komise sout ěžního lezení dosp ělých  
předseda Tomáš Binter 

Komise SLD se v roce 2011 zaměřila na řešení největších problémů zděděných z minulosti – tedy na nestabilní 
situaci v oblasti domácích soutěží a na upadající zájem o reprezentaci zejména ze strany mladých lezců. 

V oblasti domácích závodů se podařilo vytvořit 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. Ve 
spolupráci s Mediální a marketingovou komisí ČHS se navíc podařilo zajistit velmi solidní pokrytí na úrovni 
celostátních mainstreamových médií jako je Česká televize atd. a tím vytvořit podmínky pro marketingové 
využití českého soutěžního lezení. Pro zvýšení sportovní úrovně byl vytvořen systém licencí pro hlavní rozhodčí 
a pod vedením licencovaného rozhodčího IFSC Jindřicha Pražáka a hlavního rozhodčího Jiřího Čermáka byli 
vyškoleni hlavní rozhodčí ČHS.  

Problematickou zůstává situace v oblasti lezení na rychlost, protože v ČR není stěna, která by disponovala tzv. 
standardní cestou, na níž se dnes závodí na většině mezinárodních soutěží a tak naši závodníci mají 
v důsledku toho velmi komplikovanou situaci v tréninku. Ještě větším problémem je však fakt, že i přes 
vynikající výkony Libora Hrozy mladšího je o tuto disciplínu u nás mezi závodníky minimální zájem. 

Na úrovni reprezentace jsou nadále vynikající výkony Adama Ondry a Libora Hrozy. Adam Ondra v sezóně 
2011 omezil své závodní aktivity a soustředil se na Mistrovství světa v italském Arcu, kde obsadil 2. místo 
v boulderingu, 3. místo v lezení na obtížnost a zvítězil v kombinaci. Libor Hroza startoval v kompletním seriálu 
světového poháru v lezení na rychlost, ve dvou závodech dosáhl na medaili a celkově skončil na 5. místě. 

Za nejdůležitější výsledek práce komise však považujeme změnu v zájmu o reprezentaci a výsledcích mladých 
závodníků: zatímco v roce 2010 kromě Adama Ondry a Libora Hrozy nastoupilo do mezinárodních soutěží 
pouhých 5 reprezentantů, kteří dosáhli na jedno semifinálové a jedno další bodované místo, v roce 2011 se 
situace změnila. Kromě Adama Ondry a Libora Hrozy nastoupilo do mezinárodních soutěží dalších 14 
reprezentantů, z toho 8 ještě v juniorském věku, kteří vybojovali 6 semifinálových a celkem 10 bodovaných 
umístění; o zájmu o reprezentaci svědčí i to, že 5 z nich poté, co nesplnili kritéria proplácení, se rozhodlo 
startovat na vlastní náklady. Vyzdvihnout je třeba zejména výkony Martina Stráníka, který skončil dvakrát jedno 
místo od finále v boulderingu (7. místo SP Vídeň a 7. místo MS Arco), dvě semifinále Terezy Svobodové 
v lezení na obtížnost (MS Arco s SP Kranj) a semifinále v boulderingu Petry Růžičkové (SP Mnichov) a Karolíny 
Nevělíkové (SP Log Dragomer). Tyto výsledky jsou o to cennější, že se jedná o mladé lezce, Tereza 
Svobodová a Karolína Nevělíková patří dokonce do kategorie A, nejsou tedy ještě ani juniorky. Oceňujeme však 
všechny závodníky, kteří v této sezóně reprezentovali Českou republiku a jménem ČHS jim chceme tímto 
poděkovat. 

Pro rok 2012 je záměrem komise SLD ČHS propracovat systém zajištění reprezentace a ve spolupráci 
s dalšími subjekty zlepšit péči o perspektivní závodníky.  

V rámci tuzemských závodů bude komise SLD nadále pracovat na zvyšování sportovní úrovně soutěží a ve 
spolupráci s Komisí pro média a marketing i na jejich marketingové hodnotě. 

Vrcholem mezinárodní sezóny bude zářijové Mistrovství světa ve sportovním lezení v Paříži, čeští reprezentanti 
se kromě tohoto závodu budou snažit získávat body v rámci Světového poháru v jednotlivých disciplínách. 

 


