
SP Imst 

  

Rakouské městečko Imst hostilo ve dnech 31. 7. - 1. 8. třetí letošní závod Světového poháru v 

lezení na obtížnost. Vzhledem k charakteru stěny je zde každoročně početně o něco slabší 

startovní pole, než v předchozích závodech a bylo tomu tak i letos, kdy se prezentovalo 62 mužů 

a 47 žen, mezi nejlepšími světovými lezci se představilo i 9 českých reprezentantů. Závod 

tentokrát provázela řada nesprávných verdiktů rozhodčích a některé z nich se týkaly i našich 

lezců. 

  

Páteční kvalifikace jako obvykle výborně zvládl Adam Ondra. Zahajoval v cestě č. 1 a dostal 

se až těsně k topu, kde držel, ale neudržel oblý chyt. Rozhodčí mu nejprve držení neuznali, ale 

po protestu české výpravy na srovnání s hodnocením Francouze Desgrangese svůj verdikt 

opravili, což znamenalo pro Adama celkově 4. místo v cestě, když jediný top si v ní připsal 

další Francouz Supper. Kvalifikační cestu č. 2 Adam Ondra s přehledem topoval stejně jako 4 

další závodníci (Desgranges, Halenke, Škofic, Supper), což mu vyneslo postup do semifinále 

ze 3. pozice. 

  

Výborně se v kvalifikaci prezentoval Martin Jech, který věkem patří stále mezi juniory. 

Zahajoval v cestě č 1, kterou lezl s přehledem až do místa, kde mu těsně nevyšlo popohození 

ze spodku chytu do jeho horní části. Rozhodčí mu jasné + nepřipsali, ale po protestu české 

výpravy své rozhodnutí opět opravili, takže Martin Jech byl po první kvalifikační cestě 42. 

Druhou kvalifikační cestu, která vedla zpočátku kolmým profilem s velmi špatnými chyty po 

nichž následovaly silové kroky po velkých strukturách, lezl skvěle a zastavilo ho až povinné 

dynamo mezi strukturami. To znamenalo vynikající 19. místo v cestě, o něž se rozdělil s dalšími 

9 závodníky, mezi nimiž byly hvězdy jako stříbrný medailista z Brianconu Japonec Nakano, 

standardní finalisté Ital Ghisolfi či Slovinec Primozic a až za ním skončil např. Španěl Ramón 

Julian Puigblanque. Do semifinále se už s tímto výkonem postupovalo, ale Martin by se musel 

v první cestě dostat o 3,5 kroku dál. Takhle z toho nakonec bylo nepostupové 36. místo, které 

ovšem pro tohoto juniora znamená životní výsledek ve Světovém poháru a povzbuzení do 

dalších závodů, kde je semifinále rozhodně v jeho současných možnostech. 

  

Dobře si vedl i Honza Zíma, pro něhož to byl teprve druhý závod SP v životě, tím prvním byl 

letošní podnik v Chamonix. I on zahajoval v kvalifikační cestě č. 1, která na něj byla přece jen 

dost silová a nepodařilo se mu dotáhnout dynamický krok do chytu na struktuře, což znamenalo 

dělené 54. místo v cestě. Druhou kvalifikaci ale zvládl skvěle, využil svých technických kvalit 

a po špatných chytech díky výborné práci nohou v kolmém dokráčel až k velkým strukturám, 

kde spadl jen krok pod Španělem Ramónem. To mu vyneslo 45. pozici v cestě (výkon mu byl 

připsán až po protestu české výpravy...) a celkově 53. příčku. Až za ním skončil známý 

Brazilec Felipe Camargo, který už má za sebou několikanásobnou semifinálovou účast ve 

Světovém poháru a významné skalní přelezy. 

  

Tomáš Binter se rozhodl využít dvoutýdenní pauzy mezi závody k tvrdému tréninku, protože tři 

dny po SP v Imstu odjíždí na Akademické mistrovství Evropy a pak následuje další závod SP. 

Protože se mu v Imstu nikdy nedařilo, přistoupil k tomu tak, že tento závod sice bude částečně 

ovlivněn únavou, ale doufal, že se mu podaří zregenerovat. Když po rozlezu hlásil, že na obou 

rukou neuvisí to, co obvykle zvládne na jedné, bylo jasné, že se mu to nepodařilo. Zahajoval v 

kvalifikační cestě č. 2, kde se protrápil se k dělenému 50. místu v cestě a když se přidala 

nevolnost, uvažoval o tom, že do druhé cesty nenastoupí. Nakonec nastoupil, v její druhé 

polovině neudržel spoďák na struktuře, což znamenalo dělenou 51. příčku v cestě a 56. místo 

celkově. 



  

Martin Klemsa už v minulosti na SP startoval, ale Imst byl jeho letošním prvním mezinárodním 

závodem. Martin zahajoval v cestě č. 1 a po solidním začátku trochu podcenil vzdálenost chytu 

na struktuře, do něhož se muselo jít křížem, což znamenalo pád a 61. místo v cestě. Začátek 

druhé cesty lezl Martin v kolmém s velkým přehledem a využíval svých technických kvalit, 

pak se mu ale nepodařilo správně nabrat chyty na hraně struktury a situaci už Martin bohužel 

nedokázal vyřešit. V cestě č. 2 obsadil Martin Klemsa dělenou 55. a celkově pak 61. pozici. 

  

Mezi ženami je letos naší jasnou jedničkou Iva Vejmolová, která bohužel v pátek od rána 

bojovala s žaludečními problémy. Zahajovala v kvalifikační cestě č. 2., kde nejprve skvěle 

přelezla kolmou pasáž, v níž ji výrazně znevýhodňovala malá výška, v převislé části ještě 

takticky zvládla přebrat chyt a přejít do spoďáku, z něhož už ovšem neodlezla, což znamenalo 

31. pozici v cestě. Kvalifikační cesta č. 1 měla hned několik kroků, které byly pro lezkyně 

menších postav hraniční, Iva je zvládala výborně a až povinné dynamo ze spoďáku v závěru 

cesty bylo nad její síly. Výkon jí vynesl dělenou 21. příčku v cestě, celkově to pro Ivu 

znamenalo výbornou, bodovanou, ale bohužel nepostupovou 30. pozici, pouhý krok v této cestě 

by ji posunul do semifinále. Iva ale letos na semifinále jednoznačně má, doufejme, že už na 

příštím závodě se jí vyhnou zdravotní problémy a najde si ji trocha štěstí... 

  

Gabriela Vrablíková začala systematicky trénovat a i když čas mezi závody nebyl příliš dlouhý, 

je u ní patrný výkonnostní posun. Gábina zahajovala rovněž v cestě č. 2, kde se jí po skvěle 

lezené první polovině bohužel těsně nepodařilo dotáhnout dynamický krok do dobrého chytu, 

což znamenalo 44. místo v cestě. Gábina se tím ale nenechala deprimovat a v cestě č. 1 pak 

lezla výborně až do pasáže v poslední třetině, kde se jí nepodařilo dostat vysokou nohu na 

strukturu. Výkon jí vynesl dělenou 37. příčku v cestě, až za ní zde skončila např. semifinalistka 

z Chamonix Švýcarka Koller, která v prvním letošním závodě SP skončila 13. Celkově pak 

Gábina vinou horší první cesty obsadila celkovou 42. příčku, ale pokud na sobě vydrží pracovat, 

můžeme se dočkat ještě zajímavých výsledků. 

  

Eliška Vlčková patří sice věkem ještě do kategorie A, ale má za sebou už jednu sezónu ve 

Světovém poháru a její loňské výkony byly nadějné. V Imstu se jí navíc většinou dařilo, protože 

profily vyhovují její vysoké postavě i technickým kvalitám. Eliška zahajovala v cestě č. 1, díky 

své výšce a technickým schopnostem překonala první problémy, pak ale nedokázala udržet 

chyty tak, aby mohla zvednout nohu na vysoký stup, což znamenalo pád a 43. místo v cestě. 

Ve 2. kvalifikaci pak opět využila své výšky i techniky ve spodní kolmé části, ale jakmile se 

cesta začala překlápět do převisu, bylo patrné, že na kroky fyzicky nemá, v cestě i celkově 

skončila Eliška Vlčková na 45. pozici a bohužel tak ani mezi dospělými nenavázala na loňské 

výsledky. 

  

Daniela Kotrbová se letos nominovala do reprezentace v boulderingu i na obtížnost, ale 

vzhledem ke zranění ruky, jehož vinou se musela odhlásit z Chamonix i Brianconu, byl závod 

v Imstu jejím prvním závodem Světového poháru v životě. Bohužel si zde vybrala nejen 

nováčkovskou daň, ale i pořádnou porci smůly, když byla nalosována do kvalifikační cesty č. 

1 jako první startující. Daniela tak nemohla odkoukat řešení od jiných závodnic a vinou 

nervozity nedotáhla nepříjemné dynamo v kolmé pasáži, což znamenalo pád a 45. příčku, o niž 

se rozdělila s malými Japonkami, které v tomto kroku limitovala výška. Ve druhé kvalifikaci 

pak Daniela ve snaze vylepšit svou pozici ztratila trpělivost v kolmé části a udělala zbrklý krok 

z opačné nohy, což tento profil okamžitě potrestal. V cestě i celkově patří Daniele Kotrbové 47. 

pozice. 

  



Po skončení kvalifikací se ještě 3 hodiny řešily protesty a původně nesprávných rozhodnutí, 

která musela být opravena, bylo víc, než by bylo na závodech této úrovně žádoucí.  

  

Ještě v pátek večer bylo v Imstu na programu semifinále. Adam Ondra lezl výborně a s převahou 

se dostal přes strop, v rozhodujícím místě na začátku headwallu pak zvolil originální řešení s 

patou na struktuře ve stropě, při němž mu ale překáželo lano a při snaze udělat opatrně krok s 

lanem přes ruku mu pata ujela. Přesto bez problémů postoupil do finále ze 3. místa, i když ve 

výsledcích původně figuroval na 2. pozici, ale to jen rozhodčí udělali další chybu a domácímu 

Schubertovi připsali špatný výsledek, což rakouská výprava nenechala bez protestu a tak 

rozhodčí opět svou chybu napravili a Rakušan se právem posunul na první místo.  

  

Finále se lezlo v sobotu večer za silného deště a vysoká vlhkost závodníkům rozhodně 

nepomáhala. Nejdál se dostal Francouz Romain Desgranges těsně následovaný Rakušanem 

Jakobem Schubertem, s odstupem 6 kroků si pro bronz dolezl Slovinec Domen Škofic. Adam 

Ondra spadl ve stropě z kroku do stejného chytu jako Francouz Gautier Supper a Němec 

Sebastian Halenke, ovšem na rozdíl od nich ho nešel ze spoďáku, ale ze stupu na struktuře, 

který rozhodčí následně přibodovali a naštěstí své rozhodnutí už po předchozích zkušenostech 

nezměnili, což pro českého reprezentanta znamenalo konečnou 4. příčku   

  

Další závod Světového poháru v lezení na obtížnost se koná 21. - 22. srpna v norském 

Stavangeru, naši reprezentanti se však představí už tento týden na Akademickém mistrovství 

Evropy, které začíná už ve středu v polských Katovicích a na Evropském poháru mládeže, který 

bude o víkendu v rakouském Mitterdorfu. 

 

 

Tomáš Binter 


