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     Celorepublikové závody v lezení mládeže na obtížnost se k nám na stěnu do Lanškrouna 

vrátily po dvou letech. Nevím, zda to bylo tou pauzou, ale pojal jsem podezření, že se všichni 

z pořádajícího oddílu zapojili do práce tak nějak s větší chutí a motivací. Pro nezasvěcené 

připomenu, že to krom jiného představuje odšroubovat ze stěny několik set chytů, po jednom 

je umýt a znovu z nich nastavět nové cesty. Bezvadně fungující tým si po závodech 

pochvaloval nejen ředitel závodu Jirka Černohous, ale i hlavní rozhodčí Martin Macek a 

zástupci Českého horolezeckého svazu. Příjemnou domácí atmosféru a hladký průběh závodů  

ocenili i mnozí rodiče účastníků. Ale zpátky k závodům.  

     Do Lanškrouna se sjelo třiašedesát závodníků a závodnic do 14 let. Nejvíce byla 

zastoupená kategorie U12, nejméně U10. Potěšitelné je, že domácí oddíl měl své zástupce ve 

všech věkových kategoriích. Na lezce čekaly celkem tři kvalifikační cesty a jedna finálová, do 

které postoupila v každé skupině osmička nejlepších. Finálové cesty, tedy hlavně ty 

závěrečné, kde se předvedla skutečná republiková špička, vyburcovaly obecenstvo  

k mohutnému povzbuzování a snad i proto bylo vidět několik excelentních výkonů. Nás může 

jen těšit, že jeden z nejlepších přelezů se závěrečným topem předvedl domácí nadějný lezec 

Lukáš Doleček, za což mu po právu patřilo prvenství v kategorii U12. Mezi úspěšné domácí 

závodníky se druhým místem zařadila také Martina Dušánková, která uspěla mezi 

nejmladšími děvčaty v kategorii U10. Pro ostatní představovaly tyto závody možnost 

otestovat si vlastní lezecké schopnosti a porovnat svůj výkon s výkony těch nejlepších.  

V kategorii U10 zvítězili Magdaléna Lotová z Nového Boru a Šimon Cibulka z Pustiměře,  

v kategorii U12  Eliška  Bulenová z Ruzyně a Lukáš Doleček z Lanškrouna, v kategorii U14 

Eliška Kudrnová ze Zlína a Radim Hajdůšek z Prostějova.  

      Závodní cesty postavil „stavěč ČHS“ Honza Šolc ve spolupráci se „stavěcím týmem“ 

Davida Urbáška.  

     Toto sportovní klání se mohlo konat také díky finanční a materiálové podpoře sponzorů: 

Lanex Bolatice, ČHS, město Lanškroun, Rem Control Technik Brno a Schott Lanškroun. 
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