
Na HUDY stěně v Ústí nad Labem se uskutečnily tento víkend závody MČR, na kterých se 

sešla celá lezecká špička, bohužel bez Adama Ondry. Asi i díky pěknému víkendovému 

počasí přijelo pouze 14 mužů a 8 žen, ale na atmosféře nedělního semifinále a finálových 

závodů to nebylo znát. Naplněná hala dokázala vytvořit bouřlivou atmosféru a díky Tomášovi 

Doubravskému, který přešel plynule z role stavěče tratí na moderátora, závod proběhl velmi 

hladce a ke spokojenosti všech zúčastněných. 

Duo hlavních stavěčů, Viktor Pařízek a Tomáš Doubravský postavilo v obou převislých 

profilech nádherné cesty a patří jim za to velký dík. Semifinálovou cestu a obě finálové cesty 

se může každý osobně vyzkoušet v Ústí na stěně a přesvědčit se tak o vysoké kvalitě stavěčů i 

závodníků. 

Díky Rosťovi Štefánkovi, který na závody zapůjčil úplně novou sadu chytů od firmy CruX, 

postavili Viktor s Tomášem velmi zajímavou kvalifikační cestu, která pak měla zásadní vliv 

na celkové pořadí žen, neboť o nové mistryni ČR rozhodl TOP Editky Vopatové právě v této 

cestě. 

V nedělním finále podala výborný výkon i bývalá několikanásobná mistryně ČR, ústecká 

rodačka Lenka (Trnková) Černá, která skončila na pěkném pátém místě. 

V mužích dominoval Martin Stráník, který po sobotní kvalifikaci ještě stihl vylézt na 

Sněžníku několik těžkých bouldrů a s přehledem vyhrát nedělní finále. Výkon tohoto 

sympatického borce si opravdu zaslouží náš obdiv.  

Na sobotní večer připravili organizátoři pro závodníky zajímavý program, kde promítal film a 

diapozitivy z lezecké expedice do Grónska horský vůdce a výborný lezec Tomáš Bardas. Po 

něm následoval film o prvovýstupu v Patagonii, který komentoval sám Jindra Hudeček, 

lezecká ikona a účastník prvovýstupu. Po promítání hrála živá kapela „Pokaždé jinak“ složená 

s ústeckých horolezců pod vedením Karla Švába a s Mílou „Jehlou“ Jehličkou za 

doprovodnou kytarou. I přes to, že se večerního programu nezúčastnil ani jeden ze závodníků, 

přišlo mnoho ústeckých lezců, kteří si tak zajímavý program nenechali ujít. 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům, sponzorům a lidem, díky kterým se 

mohla tato akce uskutečnit.     

 

Richard Litochleb  

 

 
 
 
 

 
 


