
MISTROVSTVÍ SVĚTA MLÁDEŽE V ARCU 2019 

 

Světového šampionátu, který je vrcholem celé závodní mládežnické sezóny se zúčastnilo 17 

našich reprezentantů na obtížnost, 16 závodníků v boulderingu a 5 závodníků na rychlost. Jedna 

závodnice se účastnila všech 3 disciplín, 10 účastníků závodilo v obtížnosti i bouldrech, ostatní 

se zúčastili jen jedné disciplíny. 

 

Závod začal 22.8. kvalifikacemi v obtížnosti. Do semifinále postoupilo poprvé v historii 9 

našich reprezentantů. 

První den se to podařilo Markétě Janošové, Adamu Adamovskému a Šimonu Potůčkovi. 

Markéta v první kvalifikační cestě bez problémů dolezla do stropové části, kde už neudržela 

ostrý chyt, ze kterého se přehazovaly nohy na druhou stranu (9. výkon v cestě), ve druhé 

kvalifikaci, kterou si podle jejích slov dobře neprohlédla – hlavně horní pasáž- překonala 

obávanou sekvenci, ale do stropového chytu došla opačnou rukou, kterou se nedal udržet (18. 

výkon v cestě). Celkově postupovala ze 14. místa. 

Adam Adamovský slušně zabojoval v první bouldrové cestě a i když lezl nejistě a bál se 

zariskovat dosáhl děleného 6. výkonu. Ve druhé kvalifikaci trošku bloudil v kolmější pasáži a i 

když mu dost nateklo, byl schopen prolézt těžšími stropovými kroky až do míst, kde bylo třeba 

založit špičky za hranu….Adamovi se tato varianta nakonec moc nelíbila a rozhodl se pro těžší 

řešení s nohama ve stropě – chyt v  přechodu do výlezové části se mu ale už nepodařilo udržet 

a skončil 12. v cestě. Celkově pak postupoval do semifinále z 11. místa. 

Šimon Potůček zalezl 20. dělený výkon v první kvalifikační cestě a věděl, že v druhé cestě 

nesmí nic pokazit. Po kvalitních radách svého bratra se s nepříjemnými kroky po lištách popral 

skvěle a jeho 17. výkon ho poslal do semifinále z 23. místa. 

Další den byl určen kvalifikacím A kategorie a Juniorkám. 

Do semifinále postoupila Eliška Bulenová z 26. místa, když v první kvaldě zalezla bezchybně, 

předvedla své maximum a mohla být s 20. místem v cestě spokojená. V další kvalifikační cestě 

si také poradila s kritickým místem – poskokem po oblých kruhových chytech, ale v dalších 

lištách se zastavila, jakoby se nemohla rozhodnout pro řešení a další krok nedotáhla. 

Míša Smetanová startovala později a hlavně do druhé kvalifikační cesty už nastupovala 

psychicky unavená. Dobře zalezla v první kvalifikaci, ale na oblém stupu jí uklouzla noha (27. 

místo v cestě). Bylo tedy nutné podat lepší výkon – Míša lezla odhodlaně, i přes dlouhé čekání 

a až na jedno místo, kdy se nám všem zatajil dech, se probojovala až do stropové části, kde už 

jsme věděli, že je vyhráno. Do semifinále postoupila z 24. pozice. 

V další A kategorii chlapců se do semifinále prolezli Honza Vopat a Ondra Slezák. Honza podal 

velmi slušný 14. výkon v první cestě a i když tu druhou trošku pokazil (28. místo), pořád to 

vystačilo na postup z 22. místa. Ondra Slezák zase naopak v první cestě (kterou Honza 

neodhadnul) skončil na dělené (ve stejném místě spadlo dalších 8 borců) 17. pozici. Také on 

lezl svou druhou kvalifikaci pod tlakem, že nesmí zkazit – působil trošku nervózně a také asi 

nebyl se svým výkonem spokojen. Nakonec ale i jemu vyšel postup z 24. místa. 

Juniorky lezly jednu stejnou cestu jako B kategorie dívek a druhou, kterou měli jako svou 

kvalifikační B chlapci. Eliška Adamovská se vcelku „prošla“ v první cestě – která měla spíše 

vytrvalostní charakter, který jí sedí (3. místo). V té druhé – bouldrové, vydala ze sebe všechno. 

Skončila v kroku z hrany do řezky a překonalo ji v této cestě jen 5 žen. Do semifinále šla z 

krásného 4. místa. 

Eliška Novotná předvedla výborný výkon v první velmi náročné kvalifikační cestě, plné 

dlouhých a vyvažovacích kroků, který ji vynesl na 16. místo. Bohužel se jí nepodařilo ho 

zopakovat v druhé cestě a tak postup jen těsně prošel díky předchozímu super výkonu.   

Sobota 24. 8. byla ve znamení semifinálových bojů… Opět společně lezly kategorie B chlapců 

a dívek a Juniorů. 



Závod zahájil Šimon Potůček, který sice trochu chyboval, nevyužil lehčích variant kroků přes 

paty, ale nakonec se mohl radovat z krásného 16. místa v našlapané kategorii! 

 

Markéta Janošová se se spodní bouldrovou pasáží popasovala dobře, pěkně vyřešila i krok přes 

hranu a pak si dobře nepromyslela delší krok do otevřeného půlkruhového chytu, který bylo 

třeba udělat dynamičtěji a bohužel ho nedotáhla. Se svého výkonu byla zklamaná a protože 

patřila k favoritkám na finále, tak ji 22. pozice nemohla uspokojit. 

Dalším ze sobotních semifinalistů byl Adam Adamovský. Do cesty nalezl sebejistě, a i když 

udělal pár chyb, dokázal se z nich vždy dostat. Bohužel ta největší chyba, nezaložení paty ve 

stropové pasáži už mu neumožnila udělat další krok a svým výkonem se zařadil na 16. místo – 

ostatní soupeři nedolezli o moc dál a pouhé 2 kroky by Adamovi stačily na finále. 

Nedělního semifinále se účastnilo hned 6 našich reprezentantů. Všechny 3 kategorie startovaly 

najednou a z našich zahajovala Eliška Bulenová. Její psychicky nijak nezatížený projev jí 

pomohl překonat nepříjemné pasáže v dolní části cesty a s bouldrem, který zastavil mnoho 

dalších závodnic, si poradila, i když do chytů nalezla opačně tak neztratila hlavu a bojovala o 

každý další krok. Nakonec její výkon znamenal výborné 10. místo. 

Míša Smetanová se naopak nechala rozhodit zmiňovaným bouldrem, do spoďáku vykřížila a 

už neměla sílu se z něj zvednout. Celkově skončila na velmi dobrém 16. místě. 

Ondra Slezák a Honza Vopat shodně cestu na prohlídce špatně přečetli, Ondra došel do kroku 

z hrany do struktury, v cestě před tím trochu bloudil, tak mu nateklo dříve, než by čekal – 

obsadil 22. místo. Honza se v cestě úplně ztratil a jeho 26. místo je sice hodnotné, ale určitě 

nebylo jeho cílem. 

Eliška Novotná postupovala z 24. místa-  těžkou silovou semifinálovou cestu přečetla správně, 

nikde nezabloudila, ale bouldr  přes strukturu neufixovala – dolezla si pro 22. místo. 

Jako poslední se představila Eliška Adamovská – perfektně připravená, která se nenechala 

nikde zaskočit a zaslouženě jako jediná z našich závodníků postoupila do finále, a to ze 4. místa. 

Večerní finále bylo z naší i Eliščiny plné očekávání, na rozlezu se cítila výborně a žádný bouldr 

jí nedělal problém. Po 4 závodnicích, kdy jen dvě se dostaly přes sice obávaný, ale nakonec ne 

příliš náročný skok v polovině cesty, nastoupila Ela a spodní část cesty lezla mnohem lehčeji 

než soupeřky před ní – po skoku v madle dlouho odpočívala a zastavil ji až krok z cheeta 

kráteru. Bohužel ani jedna ze 3 dalších žen nikde nechybovala, v místě kde spadla Ela 

nezaváhaly a popraly se o medaile mezi sebou. Bramborová medaile je trošku smolná, ale 

Eliška byla se svým výkonem spokojená a bylo fajn vidět ji tak šťastnou  😊. 

 

Mistrovství světa pokračovalo kvalifikacemi v boulderingu. Z našich se do semifinále 

probojoval Adam Adamovský, Eliška Adamovská, Míša Smetanová a Eliška Bulenová. 

Adam kvalifikace prošel velmi lehce, bouldry přečetl, nenechal se rozhodit a kdyby měl na 4ce 

trošku více času, tak by do semi postupoval se 4 topy. Do semifinále Adam nastoupil trošku 

dramaticky, když v prvním až třetím bouldru nedal ani zónu… stejně jako více dalších 

závodníků… Adam ale zachoval chladnou hlavu a  poslední bouldr topoval. Tento jediný top 

ho posunul do finále, kam postoupil z 6. místa.  Ve finále vypadal Adam v prvním bouldru silně, 

jen nenašel levou patu, která by to vynesla do chytu za hranou, v kolmé technické dvojce pak 

předvedl svou výbornou flexibilitu, na druhý pokus si zajistil zónu, ale do chytu před topem se 

pořádně nenazvedal, třetí bouldr byl nejnadějnější – bohužel se mu nepodařilo udržet cheeta 

kráter v topu a rychle do něj přidat druhou ruku. Adam ve finále nakonec netopoval a zůstal na 

6. místě – první finále pro Českou republiku v boulderingu na MS.   

Míša Smetanová si v semifinále rychle poradila s prvním bouldrem, v druhém bohužel nenašla 

řešení přes levou patu do topu, třetí bouldr vylezly pouze 2 Japonky a ve čtvrtém Míši trvalo 

dlouho, než odhalila řešení do zóny přes pravou patu. 



Elišce Bulenové zase „dal zabrat“ první bouldr, který dala až na 8 pokus, ve druhém několikrát 

atakovala top, ale zase ta levá pata (asi těžká na založení), třetí byl takřka nelezitelný a ve 4. 

bouldru ji dosažení zóny posunulo na pěkné 13. místo. 

Eliška Adamovská postupovala do semifinále ze 16. místa. V prvním, velmi těžkém kolmém 

bouldru po stiscích dosáhla na zónu, s druhým bouldrem si poradila na druhý pokus a největší 

smůlu zaznamenala ve třetím problému – dosahovala do topu pravou rukou hned 2x, ale 

nakonec bylo sjízdnějším řešením do něj poskočit levou rukou. Na poslední bouldr už nestačily 

síly, tak si alespoň zapsala zónu. Dlouho byla Eliška ve hře o finále, pak se propadla na 7. místo 

a nakonec na základě upozornění Tomáše Bintera na špatně zapsaný výsledek (nedosažená zóna 

v bouldru č. 1) obsadila 12. místo. 

 

Závodníci v rychlosti se neprobojovali do semifinále. Hana Křížová se s časem 11.40 sec. 

umístila na 20. místě, Terka Cibulková si sice po rozlezení s Tomášem Binterem vylepšila svůj 

osobní rekord, ale na semi to nestačilo. Čeněk Babača také zaznamenal osobní zlepšení a 

s časem 8.75 skončil na 40. pozici. Sabina Skoupá se s časem 12.44 zařadila na 31. místo a 

Markétě Janošové s časem 12.26 patřilo pěkné 27. místo. 

 

Velmi cenným umístěním je 9. místo v kombinaci Markéty Janošové, jedné z  našich 

nejmladších závodnic. Jako jediná z mládežnické reprezentace absolvovala všechny tři 

disciplíny: v obtížnosti obsadila 22. místo, boulderingu byla 25 a v rychlosti 21. 

 

Ostatní naši reprezentanti, kteří se neprobojovali do semifinále, také předvedli dobré výkony, 

pro některé byla účast na MS sbíráním zkušeností, jiným to prostě nevyšlo, určitě si ale 

nevšedního zážitku považují a bude pro ně znamenat motivaci do dalšího tréninku. 

 

Celé Mistrovství světa byla pro Českou republiku, velkým úspěchem – 9 semifinálových účastí 

v obtížnosti, 4 v boulderingu…a dvě finále, která sice nepřinesla medaili, ale potvrdila ty 

nejvyšší kvality našich reprezentantů. 

Úspěch by nebyl úspěchem bez obětavosti všech trenérů, koučů a neúnavnosti manželů 

Chovanových z FyzioGym Cooper. Všem děkujeme!!! 

  

 

Alexandra Gendová 
 


