
Tendon Mistrovství České republiky mládeže a Tendon finále ČP mládeže v lezení na obtížnost 

 

 V sobotu 24. 10. se v Chocni konalo Tendon Mistrovství České republiky mládeže v lezení na 

obtížnost pro rok 2015, které bylo zároveň i posledním závodem Českého poháru mládeže, který byl 

rovněž pořádán pod značkou Tendon. Ve dvanácti kategoriích se představilo 185 závodníků včetně 

zahraničních lezců. Tato rekordní účast prověřila všechny – pořadatele, organizátory, stavěče, 

rozhodčí, trenéry i rodiče… 

 Nejdůležitější jsou ale samotní mladí lezci. V kategorii těch nejmladších, tedy U10 (děti do 10 

let), by lezení mělo být hlavně o radosti a nadšení, ale už zde byla vidět řada výborných výkonů. Ve 

finále, kde dívky i chlapci lezli stejnou cestu, to dlouho vypadalo,  že holky na tom budou lépe než 

kluci a nejhodnotnějším zápisem bude výsledek jihlavské Barbory Bernardové, která skončila kousek 

pod topem, ale pak za to vzal prostějovský šikula Jaroslav Šikula a cestu topoval. Oba jmenovaní se 

tak stali letošními nejmladšími mistry republiky. 

 V kategorii dívek U12 nenechala Markéta Janošová z HK Orlová nikoho ani chvilku na 

pochybách, že si titul mistryně republiky zaslouží – z kvalifikace postupovala z prvního místa a ve 

finále jí k topu chyběl krok, když ostatní nechala za sebou o polovinu cesty. 

To mezi chlapci kategorie U12 byla situace podstatně dramatičtější.  I když stavěči počítali 

s tím, že v této kategorii jsou tři silní vyrovnaní (byť výškově rozdílní) lezci a připravovali se na ně, 

Ondřej Mázl, Šimon Cibulka a Adam Adamovský si z kvalifikace přinesli dva topy a finále bylo v jejich 

podání také nesmírně vyrovnané. Všechny totiž zastavilo stejné místo na začátku stropu, kde ani 

jeden nenašel správné řešení fyzicky ne až tak těžkého místa a spíš než výkonnost nakonec rozhodl 

způsob hledání možností dalšího postupu, při němž si posledně jmenovaný nejprve podržel a osahal 

následující chyt a i když pak také problém nevyřešil, stačilo to. Konečné rozhodnutí padlo až po 

protestu a zevrubné kontrole videozáznamu odvolací porotou. Vítězem se tak stal Adam Adamovský 

z HK Orlová, ale mistry jsou vlastně všichni tři jmenovaní lezci… 

Mezi dívkami v kategorii U14 trochu překvapivě, ale zaslouženě mistrovský titul vybojovala 

Eliška Bulenová z CC Ruzyně, která z prvního místa postupovala z kvalifikace a nejlépe zvládla i 

nástrahy těžké finálové cesty. 

Podobně jako u chlapců v předchozí kategorii se dalo i mezi lezci do 14 let předem tušit, že 

souboj o vítězství bude nesmírně vyrovnaný a Jáchym Cink s Ondřejem Slezákem toto tušení beze 

zbytku naplnili. První kvalifikační cestu oba topovali, ve druhé si svorně zapsali 44+ a ve finále opět 

oba 46+ a tak poprvé a naposledy na letošním MČR rozhodoval o titulu čas. Ten měl o 16 sekund ve 

finále rychlejší Ondra Slezák startující za Vertikon Zlín a stal se tak mistrem republiky, ale zde opět 

platí, že mistry jsou vlastně oba lezci. 

Zatímco kategorie do 14 let nemají oficiální reprezentační družstva a do jejich výkonnosti se 

ještě hodně promítá kombinace talentu a biologického věku, ve starších kategoriích s reprezentací už 

je reálná úroveň dána daleko víc systematickým tréninkem. Proto byla také výkonům lezců v těchto 

kategoriích věnována velká pozornost. 



Protože letos byla velmi silná kategorie dívek B (14 – 15 let), rozhodli se organizátoři nechat 

lézt všechny starší kategorie dívek (B, A, J) naprosto stejné cesty ve stejné posloupnosti, takže si 

kdokoli srovnáním výsledkových listin může udělat jasnou představu o výkonnosti jednotlivých 

kategorií.  

Kategorie dívek B přinesla vynikající výkony a poměrně vyrovnaný souboj Lenky Slezákové 

s Eliškou Adamovskou. Obě jako jediné ze všech dívčích kategorií  topovaly první kvalifikační cestu, ve 

druhé pak Lenka Slezáková udělala zbytečnou chybu, což nakonec rozhodlo, protože ve finále opět 

obě závodnice dosáhly stejného výkonu. Mistryní republiky se tak stala Eliška Adamovská z TJ Baník 

Karviná, která nás letos skvěle reprezentovala na mezinárodním poli a je navíc v této kategorii prvním 

rokem. Je ale nutno ocenit i výborné finálové výkony Terezy Kubátové a Sabiny Večeřové na třetím a 

čtvrtém místě.  

Největším zklamáním letošního MČR jsou naopak výsledky medailistek v kategorii A (16 – 17 

let), která přitom loni patřila k nejsilnějším. Vítězka Eliška Vlčková z Prahy by se se svým výkonem 

nedostala v mladší kategorii B ani na stupně vítězů, přitom relativně nízká choceňská stěna by měla 

nahrávat spíše starším. Všechny medailistky jsou navíc v kategorii A druhým rokem a příští sezónu už 

budou závodit mezi juniorkami, což z hlediska reprezentace není příliš dobrá zpráva. Ale doufejme, že 

je přímé srovnání s mladšími konkurentkami motivuje ke kvalitnějšímu tréninku. 

Kategorie juniorek (18 – 19 let) letos trpí nízkou účastí a tak se o mistrovský titul v Chocni 

utkaly pouze dvě závodnice. Vítězství si za velmi solidní výsledky ve všech cestách odvezla Andrea 

Pokorná z Lanškrouna, která letos zaznamenala ohromný výkonnostní vzestup. 

Kategorie chlapců B byla od začátku sezóny výkonnostně slabší, než v minulých letech a tak 

jim organizátoři MČR připravili lehčí cesty.  Závodníci ale ukázali, že na sobě v průběhu roku 

zapracovali a neradno je podceňovat – první kvalifikační cestu jich topovalo hned devět a po druhé 

zůstávali stále dva lezci se dvěma topy – Jakub Skočdopole a Aleš Maršík. Jenomže nakonec na ně  

zbylo druhé a třetí místo, protože pro titul si ve finále dolezl prostějovský Radim Hejdušek, který sice 

ve druhé kvalifikační cestě zabloudil, ve finále se ale zorientoval nejlépe. 

Chlapci A a junioři jsou naopak letos velmi silní a protože mohou už závodit s dospělými, lezly 

obě tyto kategorie opět stejné cesty ve stejné posloupnosti, takže i zde je z výsledkových listin možné 

jednoduché srovnání výkonnosti. 

V kategorii A to po kvalifikacích vypadalo nejlépe pro Vojtu Trojana, který jako jediný měl dva 

topy, těsně za ním byl Kuba Konečný, kterému ve druhé kvalifikaci smekla slizká oblina ve výlezu 

z převisu. Velmi těžká finálová cesta ale přinesla titul právě Jakubovi Konečnému z Lipníka nad 

Bečvou, i když výsledek spíše než síla určilo rozhodnutí, z jakého chytu poslední dynamo rozjet. 

Podobná situace byla i mezi juniory, když po kvalifikacích na tom byl nejlépe Štěpán Volf, 

protože Martinu Jechovi sklouzla již zmíněná oblina a zůstal tak krok za Volfem. Martin Jech z Jirkova, 

který se den před MČR vrátil z Číny, kde nás reprezentoval na světovém poháru, se zřejmě na výjezdu 

díky východnímu duchovnímu cvičení naučil měnit identitu, protože v Chocni chvílemi připomínal spíš 

čínskou modelku – v průběhu závodu několikrát převlékl dres (předvedl se samozřejmě i v čínském) a 

dívky povzbuzoval zásadně čínsky. Poslední změna identity na finále, na něž si oblékl dres dospělé 

české reprezentace ještě s číslem z Číny, mu ale prospěla, a dolezl si v něm pro vítězství. 



Závod ale nejsou jen lezci. Výbornou práci odvedli stavěči značky Stráníci&Martinové (Štěpán 

Stráník, Martin Stráník a Martin Paprsek), když na relativně nevysoké choceňské stěně dokázali 

postavit cesty, které až na zmíněnou shodu na prvním místě v kategorii U14 a v kategorii U12 na 

druhé pozici, kde musel rozhodnout čas (nikde však nešlo o tři topy), dokázali nejlepší závodníky 

perfektně rozřadit přímo na základě výkonů, což při jejich počtu a úrovni bylo nesmírně náročné. 

Štěpán Stráník navíc věnoval ohromnou práci přípravě z hlediska výkonnosti i počtu závodníků 

v jednotlivých kategoriích a rozpisu cest, což umožnilo závod zvládnout v rozumném čase, ač takový 

počet závodníků novodobé MČR nezažilo.  

Cesty navíc splňovaly to, co vyžadují současné mezinárodní trendy – byly náročné silově, 

technicky i z hlediska čtení problémů, což řadu mladých lezců zaskočilo. Je však nutno jak 

závodníkům, tak rodičům i trenérům zdůraznit, že pokud něco jeden závodník nevyleze, ale jiný ano, 

není to chyba cesty…  Je důležité si uvědomit, že dlouhé cesty s řadou lehkých kroků, v nichž vlastě 

každý dolezl vysoko, které se v minulosti u nás stavěly, vedly pouze k falešné iluzi, jak máme dobré 

lezce a při srážce s realitou mezinárodních soutěží, kde naši závodníci často nebyli schopni udělat ani 

25 kroků, se pak zdálo, že problém musí být jinde, než ve výkonnosti našich reprezentantů. Závodní 

lezení se ale v posledních letech dost změnilo a tak dlouhé laktátové soutěže o to, kdo umí nejlépe 

sklepat, jsou už jiný sport, který se ale na mezinárodní úrovni neprovozuje.  Kromě nezbytné techniky 

je základem ve všech reprezentačních kategoriích silová a silově vytrvalostní připravenost a právě 

cesty, které zmíněné schopnosti prověřily, byly díky stavěčům v Chocni.  

Je nutno ocenit i skvělou práci pořadatelů vedených ředitelem závodu Jiřím Homolkou, kteří 

po všech stránkách závod zvládli i při ohromném počtu lezců a doprovodu. Neuvěřitelná byla kvalita 

jističů dodaných kompletně pořadatelem, zvlášť když si uvědomíme, kolik jich při osmi souběžně 

lezených cestách a potřebě dvou jističů na většině z nich muselo být. Výborní byli i rozhodčí pod 

vedením hlavního rozhodčího Miroslava Doseděla, celkově byly podány 4 protesty, dva byly uznány a 

dva zamítnuty, což je při celkovém počtu závodníků a cest vynikající bilance. Všechny kvalifikace i 

finále byly natáčeny oficiální kamerou, což umožnilo objektivní posouzení sporných situací. 

Bezchybný byl i výsledkový servis zajištěný Lumírem a Mili Návratovými. Kvalitní byl také moderátor a 

všichni členové pořadatelského týmu, kteří byli za všech okolností, vstřícní, milí a ochotní.  Vyhlášení 

výsledků bylo zahájeno v 19:15, což znamenalo přijatelné zpoždění proti propozicím, ale nebýt 

půlhodinového výpadku tiskárny a nutnosti po skončení finále vzhledem k protestu podrobně 

přezkoumat výkony několika závodníků na videu, byla by šance vyhlásit výsledky přesně dle propozic.  

Je škoda, že zaplněná hala nevytvořila na finále lepší atmosféru, na niž jsme zvyklí třeba za 

závodů dospělých a kterou si závodníci starších mládežnických kategorií mohli vychutnat např. letos 

při společném ČP na Smíchově. Není příliš povzbudivé, že většina rodičů nedokáže zafandit i cizímu 

dítěti a závodníci, kteří se nedostali do finále, svým úspěšnějším soupeřům. Není to tak dávno, kdy to 

bylo normální… 

Vyhlášení finále Tendon Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost trochu zkomplikoval 

hlavní partner, jímž byla firma Lanex, který zaslal pořadateli diplomy na rok 2014, takže nemohly být 

závodníkům předány. Zároveň však dodal hodnotné ceny pro úspěšné účastníky, za což výrobci 

spolehlivého lezeckého vybavení Tendon děkujeme. 



Celkově šlo o velmi vydařený závod, důstojné mistrovství republiky i finále Českého poháru, 

za což je nutno poděkovat všem, kteří pomohli s jeho přípravou. Je vidět, že kvalita závodu není dána 

výškou stěny, ale přístupem všech, kteří se na jeho organizaci podílejí.  

       Tomáš Binter 


