
SP Stavanger - stříbro pro Adama Ondru, Iva Vejmolová v semifinále 

  

Norský Stavanger hostil ve dnech 21. - 22. 8. další kolo Světového poháru v lezení na 

obtížnost. Šlo o vůbec první závod Světového poháru v norské historii a tak mu byla 

věnována velká pozornost jak po stránce propagace, tak po stránce organizační. Nutno říci, že 

se tento podnik, na němž se prezentovalo 56 mužů a 41 žen, pořadatelům vydařil a úspěšný 

byl i pro české barvy. 

  

Páteční kvalifikace opět zvládl výborně Adam Ondra, když obě cesty topoval. Ve druhé cestě 

sice všechny své příznivce vyděsil, když nejprve nedotáhl dynamo v místě, kde se to od něj 

rozhodně nečekalo, ale dokázal se udržet na hranici pádu, na podruhé krok udělal a s 

převahou si pak dolezl pro top. Dvou topů dosáhli pouze čtyři lezci, kromě českého 

reprezentanta ještě Francouz Desgranges, Slovinec Škofic a Němec Halenke. Po kvalifikacích 

byl Adam spokojen jak s cestami, tak s tím, jak se mu lezlo a těšil se na večerní semifinále tím 

spíš, že do něj postoupila i naše jediná zástupkyně mezi ženami. 

  

Iva Vejmolová v první kvalifikační cestě lezla s přehledem, překonala kritické místo, které 

zastavilo např. Rakušanku Barbaru Bacher, pak jí ale před dynamickým krokem uklouzla 

noha a i když se ještě dokázala zachytit, vzalo jí to síly a následující dynamo už nedotáhla. 

Rozhodčí jí nejprve neuznali jasné +, dokonce ani po prvním neoficiálním protestu české 

výpravy, ale po dvou dalších protestech a kontrole videa dostála zkušená rakouská šéfka 

JURY Susi Knabl své pověsti precizní a korektní hlavní rozhodčí, protest uznala a Iva se tak 

po první cestě dělila o 24. místo s Ruskou Fakhridtinovou a Švýcarkou Choong. Ve druhé 

cestě pak Iva lezla skvěle, využila své schopnosti využít odpočinkových míst a dostala se až 

těsně pod top, což znamenalo dělené 18. - 19. místo v cestě a bezproblémový postup z 22. 

pozice. Do semifinále se nedostala např. zmíněná Ruska Dinara Fakhridtinová - mistryně 

Evropy z roku 2013 a finalistka letošních závodů v Chamonix a Brianconu... 

  

Tomáš Binter ml. se ve snaze vyrovnat tréninkové manko (způsobené zraněním prstu před 

sedmi týdny) v krátkých pauzách mezi závody, dostává na hranici přetrénovanosti a nedokáže 

dostatečně zregenerovat mezi tréninky a závody. Ve Stavangeru na tom sice byl lépe, než v 

Imstu, přesto mu však vůbec nefungovala schopnost si v cestě odpočinout i v horších místech, 

která za normálních okolností patří k jeho základní výbavě. V první kvalifikaci to znamenalo 

dělené 29. - 34. místo, když už nedotáhl kříž ze struktury před dobrým odpočinkovým 

místem, ve druhé pak dělenou 34. - 42. pozici, když nedotáhl dynamo, které přibrzdilo Adama 

Ondru. Celkově to pro Tomáše Bintera znamenalo sice solidní, ale nepostupovou dělenou 31. 

- 33. příčku. 

  

Martin Jech, který věkem patří ještě mezi juniory, má rovněž náročný závodní program a již 

příští týden čeká tohoto finalistu posledního závodu EYC v Mitterdorfu juniorské mistrovství 

světa v Arcu Martin nastoupil do první kvalifikační cesty odhodlaně, ale nechal se zaskočit 

jejím charakterem, takže poměrně brzy bojoval o každý krok a nakonec už nedokázal dát 

povinnou patu, což znamenalo pád (na Martina s poměrně malým zvukovým efektem) a 

dělené 39. - 44. místo v cestě. Na druhou kvalifikaci se ale Jech dobře zkoncentroval, 

zmiňované kritické dynamo udělal přesně, jenže v následujícím kroku nedokázal dost rychle 

najít stup, který by mu umožnil pokračovat, což mu vyneslo dělenou 31. - 32. pozici v cestě a 

celkově pak rovněž solidní 34. příčku. Jakou práci na sobě Martin Jech za pár let odvedl, 

dokládá srovnání výsledků jeho soupeřů v juniorské kategorii na tomto závodě - Nor Jakob 

Hebler Norum 35. - 36. pozice, Švýcar Kevin Huser 38. - 39. pozice, přičemž tito dva 



jmenovaní v roce 2012 postoupil na EYC v Linci do finále a obsadili zde 7. a 9. příčku, 

zatímco Martin Jech byl tenkrát na 44. místě... 

  

Páteční večerní semifinále zcela zaplnilo tribunu i přilehlé prostory stěny, která je součástí 

zimního stadionu Somarka Arena. Ženská semifinálová cesta vypadala, jako by byla 

postavena záměrně proti naší Ivě Vejmolové - už od začátku přetažené dlouhé kroky, povinná 

dynama a pro menší postavy i skoky do malých chytů, tedy vše, co Ivě nesedí. Iva se ale s 

cestou vyrovnávala skvěle, zvládla i skok do vrutu na struktuře a zastavilo ji až popohození 

do chytu za hranou, což znamenalo celkově 26. místo, které je samo o sobě úspěchem, i když 

z výsledků kvalifikace i způsobu, kterým se Iva s cestou vyrovnávala, je zřejmé, že pokud 

bude semifinálová cesta postavena pro naši reprezentantku příznivěji, může myslet i na 

podstatně vyšší pozice. Její semifinálové umístění je prvním ženským semifinálovým 

postupem ve Světovém poháru v lezení na obtížnost od roku 2011, kdy stejného výsledku 

dosáhla Tereza Svobodová na SP v Kranji. 

  

Pokud se o ženské semifinálové cestě dalo říci, že nebyla pro české barvy příznivá, totéž se 

dalo říci o cestě mužské. Vysloveně fyzické lezení, téměř všechny kroky s povinnými 

fixacemi bez možnosti využívat dynamiky a práce s těžištěm, tedy pro Adama Ondru pravý 

opak toho, co mu vyhovuje a v čem může uplatnit své přednosti. Přesto se s problémy dokázal 

vyrovnat a do finále postoupil z 5. místa ve stejném výkonu, jako Ital Ghisolfi, Rakušan 

Schubert a další Ital Vettorata, kteří se za ním seřadili dle výsledků z kvalifikace. Z prvního 

místa postupoval Francouz Desgranges, který v této cestě dolezl o tři kroky dál, než druhý 

Francouz Supper. 

  

Sobotní finále mělo skvělou atmosféru a v přímém přenosu jej vysílala norská celoplošná 

televize. O medaile bojovaly nejprve ženy, mezi nimiž zvítězila Slovinka Mina Markovič ve 

stejném výkonu, jako Rakušanka Jessica Pilz (o jejich pořadí rozhodlo semifinále), třetí byla 

Belgičanka Anak Verhoeven, loňská suverénka Jain Kim z Koreje skončila čtvrtá. 

  

Vrcholem programu bylo finále mužů. Finálová cesta Adamovi seděla podstatně lépe než ta 

semifinálová, lezl jako vždy s přehledem, využíval své výšky i technických kvalit, v 

rozhodujícím místě pak přibral vrut na hraně, z něhož se pokusil popohodit do dalšího chytu, 

což už nevyšlo. Jenže právě to nakonec rozhodlo o druhém místě českého reprezentanta před 

Francouzem Desgrangesem, který ve stejném místě udělal dynamo do dalšího chytu rovnou 

bez přibrání vrutu či hrany, další chyt ale neudržel a protože vrut na hraně byl bodován jako 

chyt, měl dle pravidel výkon horší než Adam Ondra. Zvítězil další Francouz Gautier Supper, 

který toto místo překonal a přidal další tři kroky. Česká výprava musela ještě eliminovat 

pokus o protest Francouzů a pak již bylo druhé místo českého lezce jasné. Adam si ale do 

poslední chvíle myslel, že je třetí a jeho slova: "Myslel jsem, že to je stup, podruhý bych ho 

nebral..." svědčí o tom, že kromě dobrého výkonu je třeba i trocha štěstí. Doufejme, že při 

našich závodnících bude stát i v dalších závodech. 

  

Světový pohár pokračuje 26. - 27. 9. v belgickém Puursu. 

 


