
Evropský pohár juniorů Mitterdorf 2015 

O víkendu 8.-9. 8. 2015 se v rakouském Mitterdorfu konal Evropský pohár juniorů. 

Mezinárodní závod to byl pro Lezeckou akademii v Mitterdorfu první, nicméně do té doby se 

zde konala řada národních rakouských závodů, což v kombinaci s hlavním stavěčem 

Florianem Murnigem nahrávalo skvělému průběhu závodu, který nemůže narušit ani 

avizované tropické vedro. 

Za Českou Republiku startovalo 16 závodníků ve všech šesti kategoriích, kteří si v sobotní 

kvalifikaci vedli takto: 

V kategorii chlapců B jsme po náhlém onemocnění a cestě do zahraničí úřadujícího mistra 

Evropy v lezení na rychlost, Matěje Buriana měli pouze dva zástupce. Aleš Maršík využil na 

kolmé stěně své výšky a dosáhl 25. a 33. místa v cestách, což mu vyneslo 31. celkovou pozici. 

Radim Hejdušek, který závodí v Evropském poháru prvním rokem, se zatím nestihl srovnat 

s vysokou mezinárodní konkurencí a s 33. a 31. místem v cestách skončil na celkovém 34. 

místě. 

V kategorii dívek B v českém dresu nastoupily čtyři lezkyně, z nichž dvě bojovaly o finálovou 

účast. 

 Hned zkraje lezoucí Lenka Slezáková bohužel však chybovala hned ve spodní pasáži, když 

nedotáhla krok do velkého chytu od Enterprisu (37. místo). Ve druhé cestě se snažila svůj 

špatný výsledek z první cesty vylepšit, nicméně po rozpálených oblinách, které zrovna 

nepatří mezi její silné stránky, nedokázala dosáhnout na lepší, než 17. místo a po součtu 

s první cestou jí patří 29. místo. 

Další zástupkyně Eliška Adamovská do první kvalifikační cesty nastupovala až jako poslední, 

tj. 42.. Navzdory nepříliš výhodnému losu v cestě však ukázala svůj um, díky kterému se těší 

velké popularitě i mezi juniory a dolezla si pro druhé místo v cestě, kdy pouhé udržení chytu, 

kterého Eliška spadla, znamenalo dělené první místo s Italkou Rogorou. V druhé cestě Eliška 

svůj postup do finále pojistila 5. místem v cestě, což jí vyneslo 3. místo celkově.  

Třetí závodnicí byla Sabina Večeřová, která v první cestě předvedla průměrný výkon (28. 

místo), ale v druhé cestě podala na sebe velmi solidní výkon, když si dolezla pro 19. místo, 

což jí v součtu vyneslo slušné 22. místo. 

Poslední závodnicí v kategorii B byla Tereza Kubátová, která předvedla vyrovnaný výkon 

v obou cestách (22. a 24. místo v jednotlivých cestách). Geometrický průměr, který počítá 

celkové umístění v cestách, bohužel ve většině případů zvýhodní závodníky alespoň s jedním 

nadprůměrným výsledkem naproti závodníkům se dvěma průměrnými výsledky. Kvůli tomu 

Tereze patří celkové 30. místo. 

V kategorii chlapců A jsme měli také plné zastoupení čtyřmi lezci. 

Z našich závodníků nastoupil první Jakub Konečný, který v kolmé cestě nastavil laťku velmi 

vysoko a získal čtvrté místo v cestě. S takovým výsledkem se však Jakub nespokojil a v druhé 

kvalifikační cestě si dolezl pro místo třetí, které mu v součtu vyneslo 5. postupové místo. 



Další lezec Vojtěch Trojan v kolmé cestě nenašel rovnovážnou pozici pro udělání vyhazujícího 

kroku do chytu na struktuře a spadl. V druhé vytrvalostní cestě si tento závodník vedl ve 

srovnání s první cestou lépe, nicméně i k němu byl geometrický průměr neúprosný a 24. 

s 21. místem mu vyneslo 26. pozici. 

Jan Kendík, přezdívaný Knedlík, je znám pro svá bravurní technická řešení silových míst 

nesilovou variantou. To mu bylo v první kolmé cestě velkou výhodou, neboť se mu podařilo 

přelézt místo, kde skončil jeho reprezentační a klubový kolega Trojan a spadl až z oblin, které 

na něj byly příliš velké. Oblé chyty tohoto závodníka shodily i v druhé cestě, kde dosáhl na 

28. místo, což mu v kombinaci se 17. místem v první cestě a za přispění škodolibého 

geometrického průměru vyneslo 27. místo. 

Poslední zástupce chlapců A, Petr Kliger, se v letošní sezóně nesetkává s takovými úspěchy, 

jako doposud. Bohužel ani na tomto závodě nedošlo ke změně a po 29. a 33. místech 

v cestách Petrovi patřilo celkové 33. místo. 

V silné kategorii dívek A jsme měli pouze jednu zástupkyni - Veroniku Šimkovou, která se 

jediná nezalekla slovinské hvězdy Janjy Garnbret, která ve své první sezóně v SP dokázala na 

obou závodech, kterých se zúčastnila, postoupit do finále a získat stříbrnou medaili. 

Veronika je známá svou univerzálností, neboť je schopná podávat dobré výsledky na 

závodech v boulderingu i v obtížnosti. Ani tento závod nebyl výjimkou a díky 16. a 20. místu 

v cestě dosáhla Veronika na solidní 20. místo. 

V nejstarší kategorii juniorů nám nastoupili také 4 lezci a i zde jsme měli finálové naděje. 

Nejžhavějším adeptem na finále byl Martin Jech, který na předchozích závodech mládeže 

v letošním roce podával vždy výkony na hranici finále, nicméně postup do finále se tomuto 

závodníkovi ani v letošní a ani v předchozích třech sezónách zatím nepodařil. Své poslední 

možnosti o postup do finále na závodech mládeže se však chopil jistě. V první, spíše 

vytrvalostní, cestě dolezl do míst, kam se před ním žádný závodník nedostal, bohužel se mu 

nepodařilo najít pro stup pro následný krok, či alespoň „+“ a skončil 10. v cestě. Pouhé „+“ by 

znamenalo 3. dělenou pozici. Ani v druhé kolmé cestě Martin nezaváhal a navzdory dusnému 

počasí a teplotě kolem 38°C dolezl do chytu, který byl výstupní stanicí pro posledních pár 

lezců, kteří se dostali až do výlezové stěny. Snaha o „+“ se ani zde Martinovi nepodařila, 

neboť v tomto případě stup prošlápl a spadl. Jeho výkon však přesto stačil na dělené 4,5. 

místo v cestě, což v součtu s první cestou Jechovi vyneslo 8. místo a první postup do finále 

EPJ. 

Dalším adeptem byl Martin Kühnel, startující jako náhradník na vlastní náklady, který na 

tomto závodě nahradil Mikuláše Kellera, který z důvodu zlomené nohy musel tento závod 

vypustit a místo něj se věnuje izolovanému tréninku na MSJ.  

Martin podal velmi solidní výkon v první cestě, když přelezl hranu převisu, která zastavila 

většinu závodníků. Tento výkon pro něj znamenal 11. místo v cestě. Martin však ukázal své 

technické kvality v druhé cestě, kde přelezl všechny nástrahy číhající ve spodní části cesty a 

zastavilo ho až natečené předloktí. Tímto výkonem dosáhl na 13. místo v cestě a na 16. místo 

celkově. 



Dalším českým juniorem byl Štěpán Volf, pro kterého byl tento závod prvním letošním 

mezinárodním startem a vyděsil všechny zúčastněné i přihlížející, když nastoupil v daných 

podmínkách v dlouhých černých kalhotách. První cestu zahájil solidně, když dolezl pod 

výlezovou hranu, která zastavila většinu silných juniorů. V druhé cestě si však vybral porci 

smůly, když mu nevyšlo přehození z vrchní strany chytu do spoďáku. Součet výsledků z cest 

mu vynesl 25. místo, což s přihlédnutím ke Štěpánově dvouměsíční tréninkové pauze, 

způsobené zavřenými stěnami, je dobrý výsledek. 

Posledním zástupcem kategorie juniorů byl Denis Pail, kterého v první cestě zastavila vysoká 

noha a následné přibrání blízkého bočáku, což mu vyneslo 26. pozici v cestě. Druhá cesta 

v kolmém profilu, která by se mohla zdát pro vzrůstem malého Denise nevýhodná, nedělala 

tomuto na skalách vylezenému lezci žádný problém. Od prvních kroků bojoval statečně a 

doslova se vyškrábal přes několik zálud ve spodní části a zastavilo jej až první dotknutí se 

velkých oblin. Díky vyrovnaným výkonům v cestách se tento sám se sebou bojující závodník 

umístil na 28. místě. 

V poslední kategorii juniorek jsme měli jedinou zástupkyni – Veroniku Scheuerovou. Ani pro 

tuto závodnici nebyly kolmé profily Mitterdorfské stěny příliš výhodné a v kombinaci 

s nízkým sebevědomím, kvůli kterému Veronika nevyužila veškerý svůj silový potenciál, 

získala 16. a 17. místa v cestách a skončila na děleném 18. místě. 

 

Na neděli jsme se tudíž mohli těšit nejen díky mírnější předpovědi počasí, ale i z důvodu 

trojnásobné finálové účasti Elišky Adamovské, Jakuba Konečného a Martina Jecha. 

Nedělní finále se lezlo po dvou skupinách tvořených z dívek B, dívek A a chlapců A, kteří 

začínali v 9:00 a z juniorů, juniorek a chlapců B, kteří nastupovali v 11:00.  

První z našich finalistů nastoupil do černé cesty v centrálním nejpřevislejším profilu Jakub 

Konečný a s precizním programem a silovou převahou bez sebemenších zaváhání prolezl 

celou cestou až do míst nad výlezovou hranou, kam se dostali již jen Ti nejlepší. Bohužel 

z posledního chytu, který Jakub držel, se mu již nepodařilo udělat „+“, které by ho v dané 

situaci posunulo na první místo před Brita Popeho. Tím pádem na Jakuba vyšlo „až“ skvělé 

druhé místo, které je pro Jakuba prozatím nejlepším výsledkem na mezinárodních závodech. 

Další z našich finalistů do červené cesty na levém pilíři nastoupila Eliška Adamovská. Spodní 

částí cesty, která byla velmi lehká, proletěla jako střela, bohužel v místě, kde cesta začala 

gradovat, Eliška uklouzla a skončila ve finále na 8. místě. Cesta dívek B se stavěčům příliš 

nevydařila, neboť 8 finalistek jim spadlo ze tří po sobě následujících chytů, z čehož 3 měly 

stejný výsledek. Kdyby Eliška neuklouzla, stačil by jí krok na 6. místo, krok a „+“ na 3. místo, 

dva kroky na 2. místo a tři na 1. místo. 

Ve druhé skupině a poslední z našich finalistů nastoupil do černé cesty v centrálním profilu, 

která byla společná pro chlapce A a juniory, Martin Jech. Cestou postupoval s rozvahou a 

ledovým klidem avšak hned ve třetině stěny jej zaskočila sekvence přes obliny, která byla o 

tři francouzské stupně těžší, než dosavadní cesta a Jecha tato pasáž málem poslala k zemi. 

Problém však vyřešil a dostal se do chytů, ve kterých se mu podařilo se srovnat k dalšímu 



postupu. Po několika dalších krocích se Martin dostal do místa, kde šlo založit koleno 

k odpočinku. Neváhal a díky jistému kolenu se nebál pustit oběma rukama a jako jediný 

napříč celým startovním polem udělal netopýra. Teplé počasí však způsobilo, že se Jechovo 

koleno opotilo a ze svého pevného založení začalo vyjíždět, což neprobudilo jen spícího 

netopýra, ale i celé publikum. Po odpočinku Jech pokračoval dále, v následujících krocích 

bohužel ztratil cenné síly při cvakání dlouhé expresky a poslední chybou bylo nabrání 

velkého členitého a pro Jecha neznámého chytu v místě, kde nebral. Zde se Jechovi sečetly 

všechny drobné chyby, spadl a skončil obdobně jako Eliška Adamovská na 8. místě. 

 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední EPJ, došlo i k vyhlášení celkového pořadí EPJ za 

rok 2015. Za Českou Republiku se v první desítce umístila Eliška Adamovská (5. místo), Jakub 

Konečný (6. místo) a Martin Jech (9. místo). 

 

Za český tým v „er formě“ sepsal 

Martin Jech 


