
TENDON U14 -„Čertova stěna 2014“ – Trutnov 15.11.(22.ročník)  

Tak už se pomalu blížíme ke čtvrtstoletí, vždyť letošní 22. ročník závodů mladšího 

žactva ve sportovním lezení „Čertova stěna 2014“již proběhl, a to v termínu 15. 

listopadu tradičně na dvou stěnách ZŠ Komenského Trutnov. 

 Závod se uskutečnil, po organizačních změnách systému závodů ČHS, jako součást 

nejvyšší soutěže ml.žáků v ČR-série TENDON U14. V důsledku toho se sešlo trochu 

méně závodníků než vloni, ale tento pokles byl vykoupen podstatně vyšší kvalitou a 

konkurencí. Z české špičky nechyběl téměř nikdo a objevila se i zahraniční konkurence 

(„Družina polska“). I po změně systému se do Trutnova sjela asi letošní rekordní účast – 

88 závodníků, kteří přijeli z blízkého okolí (Broumov, Vrchlabí, Police, Lanškroun, Jičín, 

Liberec…), ale i ze vzdálených koutů republiky (Ostrava, Brno, Zlín, Pustiměř, Praha, 

Plzeň, Karlovy Vary, Jeseník …). 

 I zásluhou internetové on-line registrace měly závody velký spád a proběhly rychle, 

přestože všem závodníkům přibyla ještě jedna kvalifikační cesta. Vždyť kolem 

15.hod.se uzavírala izolace a po 16.hodině se dolézala poslední finále. Kolem půl šesté 

odpoledne byly předány také všechny diplomy, medaile i ceny. A to cenu obdržel, 

z našeho tradičního „švédského stolu“, každý účastník finále a dokonce dvakrát!  Díky 

sponzoři!!  

Závody byly rozděleny na dvě stěny. A tak na horní menší stěně bojovali zejména 

mladší děti a na dolní větší stěně lezli starší závodníci. Zásluhou dlouhodobějšího úsilí 

stavěčů (díky kluci za pomoc!), byly cesty poměrně ideálně postaveny a hezky nám 

závodníky rozřadily již v kvalifikaci, téměř chyt po chytu. Cesty se tedy kolektivu 

stavěčů (pod Mácovým vedením ) snad povedly a byly přítomnými trenéry (i 

závodníky) hodnoceny kladně-jako zároveň technické i silové. Což nám potvrdily i dvě 

pískařské legendy! „Tomas“Čada a „Alberto“Hrubý totiž neodolali a druhý den po 

závodech si přijeli cesty přelézt. 

 Nutno také dodat, že i začátečníci zdolali téměř vždy alespoň třetinu cesty. Nedošlo 

také k žádnému technickému incidentu ani ke zranění a všechny (obě) nejasnosti 

byly vyřešeny po domluvě, neovlivnily závody, a nebyl nutný žádný oficiální protest. 

 Ve finále nejmladších dětí (které jediné proběhlo na horní malé stěně)se chyt před 

TOP dostali vítězní Šimon Cibulka a Hanka Šikulová. Finále prostředních 

(nejobsazenějších) kategorií (podobně jako většina kvalifikace) proběhlo již dole na 

velké stěně. Vítězný Marek Jeliga i druhý Honza Šimůnek se oba dostali chyt před TOP 

a rozhodla kvalifikace. Mezi dívkami zvítězila Markéta Janošová o chyt z kterého 

udělala pohyb. Nejstarší kategorie již „finálovku cvakala“. První čtyři chlapci se seřadili 

chyt po chytu a vítězný Marek Tropp porazil druhého (domácího) Matěje Schierla, 

kterému snad trochu chyběla výška. Ve finále dívek o „plusko“ vyhrála Tereza 



Kubátová před Nelou Tvrzníkovou. Toto „plusko“ však znamenalo zároveň nejlepší 

výkon i mezi chlapci! 

 Ke všeobecné pohodě přispěl nejen vzorně zásobený bufet p. Trojánka, ale i pohled na 

vystavené ceny, které by nebylo možné zajistit bez podpory tradičních sponzorů, jimiž 

byly firmy:  TENDON (hlavní podporovatel!), SALTIC Zlín, CMP Campagnolo,  HUDY–

Trutnov, Mates-Trutnov, Vella – cyklo-TU,  MRKEV,  Horolezení.cz a Pro-Bike-p.Černý. 

Závody by se také nemohly uskutečnit bez podpory ZŠ Komenského, Města Trutnov, 

Královéhradeckého kraje a Českého horolezeckého svazu, který je spolupořadatelem 

celé série závodů. 

 Tak jsme letos zase přežili a nezbývá než se těšit, doufáme, na příští ročník.  

                                                       Za organizátory z Yetti clubu:     Martin „Máca“ Macek  

 

  

 


