
4. kolo Rock Point Českého poháru v boulderingu  

Poslední víkend prázdnin znamená Teplický víkend, MHFF se prostě pro mnohé stal pravidelnou 

nevypustitelnou akcí.  

V rámci 32. ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu se odehrálo spousty filmů a 
představení, stejně tak se zde představilo 4. kolo Rock Point Českého poháru v boulderingu.  
Stavěčům pod rukama prošly sady chytů a struktur tólika  značek – Makak, Aix, Flathold, Freestone, 
Lapis, Samsara, Amuerte…  O metr zvednutá závodní stage, slibovala parádní podívanou.   
 
Flash kvalifikace je na poháru tradiční - pohodový systém, který vyselektuje ty nej. V kvalifikaci je 

vždy i pár lehčích kousků, zájemci o boulder by se jí mohli účastnit v hojnějším počtu a pravidelně. 

Závod je na hranici boulder pro všechny a český pohár, zatím by se v sérii závodů našla širší 

výkonnostní skupina…najděte v sobě motivaci!  

Finále muži:  

Rozjetá mašina byla letos schopná pojmout spousty pasažérů, kvalifikovaný odhade a letmý výpočet 

(reliabilní a validní metody) ukázali číslo okolo 2 tisíc diváků.  

Začalo finále mužů, od prvních závodníků se zdály bouldery dost tvrdé. První kdo z pole zaútočil byl 

Roman Kučera, topy na prvních dvou bouldrech mu zajistili bednu. Jak se používá síla, ukázali 

Stráníkovic bratři. Štěpán lezl super silově a technicky, jeho druhé místo je absolutně zasloužené, jeho 

odskok od ostatních se zdál celkem velký. Chodící síla, majitel betonářské společnosti, proložené 

železnými pruty – Martin Stráník ukázal světovou sílu, závod krásně vygradoval jeho topem na 

posledním boulderu.  

1. Martin Stráník 
2. Štěpán Stráník 
3. Roman Kučera 

Finále ženy: 

Relativně výkonnostně srovnaná skupinka lezkyň do předních řad vyšle občas nějaké to překvapení. 

Karolína Nevělíková ze sebe vydávala skvělý maximum, pouze jedna zóna jí dělila od finálové shody 

s výkonem pro druhé místo. Na paty bedně šlapala Edý Vopatová. Nelly Kudrová lezla krásně 

betonově, respekt k jejímu vybojovanému druhému místu. Peťa Růžičková má v sobě zkušenosti a 

speciální Růžičkovou sílu, topovala první tři bouldery, vítězství je její.  

1. Petra Růžičková 
2. Nelly Kudrová 
3. Karolína Nevělíková 

 
Všem účastníkům všeho, co se odehrálo, ohromně děkujeme!  
 
Za Lezecký Tým Pardubice všechny zdraví 
 
Honza Zozulák 


