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O uplynulém víkendu se na brněnském výstavišti v rámci veletrhu SPORT life uskutečnilo 6. kolo 

ROCK POINT Českého poháru v boulderingu. Tímto závodem se uzavřel celý seriál, jehož vítězi se stali 

Martin Stráník a Petra Růžičková. 

Závod se z časových důvodů uskutečnil jako dvoudenní, což umožnilo zejména stavěčům perfektně 

připravit kvalifikační i finálové bouldry, poskytlo dostatek času pro kvalifikaci i důstojné finále, ale 

bohužel  se to možná projevilo na nižší účasti závodníků. Celkem se z původně zaregistrovaných 65 

závodníku zaprezentovalo  28 mužů a 11 žen. 

Pro kvalifikaci bylo připraveno 6 bouldrů a že se jednalo o kousky na které prověřili sílu, techniku i 

odhodlání bylo vidět při rozebírání stěny na krvavých stopách spáry mezi profily přes které vedl druhý 

kvalifikační bouldr. 

Sobotní kvalifikace dala seznam 8 finalistek a dvanácti finalistů. Z členství v OeAV a dalších 

hodnotných cen se mohli zaradovat  první nepostupující trojice do finále. Vítězkami kategorie HOBBY 

se tak staly Anna Šulcová, Eliška Pudová a Jana Stillerová. V mužích už se i o vítězství kategorie HOBBY 

konal lítý boj. Kdy na bedně hobíků stanuli Jakub Lyčka, Martin Dvorský a Petr Kliger. 

Finále se začalo lézt v neděli kolem desáté hodiny dopolední a klobouk dolů Jirkovi Čermákovi, který 

dokázal v průběhu závodu nejen perfektně rozhodcovat, ale hlavně uhlídat časový plán závody, který 

klapal na minutu přesně. 

Jako první do čtyř vypečených kousků babského finále z rukou šéfstavěče Honzy Zbranka a stavěček 

Silvy Rajfové a Věrky Kotasové nastoupila Jana Olšarová a osmičku finalistek uzavřela perfektním 

výkonem Petra Růžičková. Gradace finále v jeho průběhu byla perfektní a podle zájmu i laických 

diváků veletrhu SPORT life bylo na co se dívat. Zaslouženě zvítězila Petra Růžičková, která jako jediná 

dala čtvrtý bouldr třetím pokusem. Těsnější rozdíl pak byl mezi druhým a třetím místem. Zde 

rozhodnul druhý bouldr ve prospěch Nelly Kudrové před Lucií Klemšovou. 

Výsledky finále žen:  http://1url.cz/PhCp 

Po poledni se do finálových kousků pustili muži. Podle kvalifikace to vypadalo zejména na souboj 

bratrů Stráníků jimž se bude snažit sekundovat zbytek finalistů.  Jako rozhodující se ukázal čtvrtý 

boulder, kdy zejména Ondra Nevělík podal strhující výkon a srdnatým bojem boulder na šestý pokus 

vylezl což mu přineslo stříbrnou pozici a vklínil se tak mezi Martina  a Štěpána Stráníkovi. Martin si 

třemi pokusy na čtvrtém bouldru zaslouženě odnesl pohár městaBrna za vítězství, Štěpánovi stačila 

zóna pátým pokusem na bronzovou pozici. 

Výsledky finále žen:  http://1url.cz/ZhCG 

Pak už následovalo pouze vyhlášení vítězů brněnského kola i celkových výsledků za asistence 

zástupce generálního partnera závodu firmy ROCK POINT Moniky Rosecké a zástupce BVV veletrhu 

SPORT life Kristýny Klepáčové. Závod se uskutečnil za finanční podpory městy Brna, kterému také 
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děkujeme za poháry pro vítěze. Z hlavních partnerů je pak nezbytné zmínit výrobce lezecké obuvy 

Saltic a stavěče stěny Tomáše Pilku a jeho Pilka KAMENY. Mimo tyto děkujeme všem dalším, kteří 

nám pomohli závod uspořádat, poskytli ceny, nebo i jen ve správnou chvíli pomohli s motivací či 

rozveselením. Zejména to poslední je někdy tím nejdůležitějším. 

Celkové výsledky ROCK POINT ČP v boulderingu 

Muži: http://1url.cz/thCl 

Ženy: http://1url.cz/NhCF 

 

 

http://1url.cz/thCl
http://1url.cz/NhCF

