
TENDON MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LEZENÍ MLÁDEŽE NA OBTÍŽNOST 

TENDON FINÁLE ČESKÝ POHÁR V LEZENÍ MLÁDEŽE NA  OBTÍŽNOST 

V sobotu 24. 10. 2015 přijelo do Chocně neuvěřitelných 185 závodníků, kteří se chtěli 

zúčastnit Tendon Mistrovství České republiky a pátého a tedy i posledního kola seriálu 

Tendon Český pohár v lezení na obtížnost. Již večer před konáním akce vlítli bratři Stráníci a 

Martin Paprsek do choceňské haly, aby postavili závodní cesty. Byl to nelehký úkol, jelikož 

museli vymyslet a postavit devět závodních cest.  Díky občanskému sdružení Lezení do škol, 

mohli kluci využít i zapůjčené struktury, což jistě ozvláštnilo postavené cesty.  

V devět hodin se uzavřela registrace závodníků a o půl desáté se mohlo začít. Po 

prvních pár cestách spadlo napětí nejenom ze závodníků, ale i z místopředsedy 

Horolezeckého klubu Choceň, který stál za organizací a chodem těchto závodů. Tímto Ti, 

Jirko, děkujeme. Expresky se ještě pohupovaly, když na svůj pokus vyrážel další závodník. A 

nejenom díky této skutečnosti vše běželo jako po másle. Poslední závodníci dolezli 

kvalifikační cesty po druhé hodině odpolední. Organizátoři i závodníci se posílili a finále 

mohlo začít! 

Během finále jsme mohli vidět mnoho odhodlání, sebezapření, pádů, ale i radosti a 

bohužel i občasného smutku. Velmi těžkou finálovou cestu z růžových chytů se pokusili 

zdolat junioři a chlapci A. Vítězi byli Martin Jech (Horoklub Chomutov) a Jakub Konečný (HO 

SVČ Lipník nad Bečvou), kteří měli dvě společné věci. Jejich finálový výkon byl ohodnocen 

body 34+ a oba dva se z druhého místa posunuli na výsledné první místo. Překvapení 

z obtížnosti z této cesty popsal jeden ze závodníků slovy „Ty jo, to bylo fakt těžký“. 

V kategorii chlapci B se Radim Hejdušek (HO Adrenalin Prostějov) posunul svým výkonem 

z děleného 4. a 5. místa v kvalifikaci na 1. místo ve finále. Zajímavý souboj jsme viděli 

v chlapecké kategorii C, kde se po kvalifikaci dělili o první místo Ondřej Slezák (HK Rožnov 

pod Radhoštěm) a Cink Jáchym (Rocky Monkeys). Ani ve finále se kluci výkonnostně 

nerozdělili, a tak až časomíra rozhodla o tom, že si Ondra převzal medaili z nejvyššího 

stupínku vítězů. I souboj chlapců D byl zajímavý. Tři mladíci TOPovali obě kvalifikace, a tak 

finále nemělo jasného vítěze. Nakonec vyhrál Adam Adamovský (HK Orlová – HO TJ Baník 

Karviná), který si svým výkonem zasloužil zlatou medaili. Mezi nejmladšími chlapci neměl 

konkurenci Jaroslav Šikula (HO Adrenalin Prostějov), který ve finále TOPoval a řekl, že tato 

cesta byla pro něho středně těžká.  

Kategorii juniorek reprezentovaly pouze dvě dívky. Vyhrála Andrea Pokorná (HK 

Lanškroun), která si ve všech cestách vedla lépe. V kategorii dívky A si z kvalifikace udržela 

prvenství Vlčková Eliška (BigWall Praha) před Veronikou Šimkovou (Rocky Monkeys), která se 

z 6. místa posunula na místo 2. Adama Adamovského podpořila na prvním místě ve své 

kategorii i velmi nadaná Eliška Adamovská (TJ Baník Karviná), která obsadila díky lepšímu 

výsledku z druhé kvalifikační cesty první místo před Lenkou Slezákovou (Vertikon Zlín). Za 

dívky C si ve finálové cestě nejlépe vedla Eliška Bulenová (CC Ruzyně) a velmi suverénním 

lezeckým výkonem v kategorii dívky D  se představila Janošová Markéta (HK Orlová, TJ Baník 

Karviná). Ta právem vystoupala na příčku nejvyšší. Bernardová Barbora (HK v Jihlavě) o fous 



předlezla Benešovou Elenu (HO Vrchlabí) a vyhrála tak nejmladší dívčí kategorii E. Po 

dolezení všech finálových pokusů se rozdali medaile a ceny za dnešní výborné výkony a 

v neposlední řadě i poháry za celkové výkony v Českém poháru mládeže ve sportovním 

lezení na obtížnost 2015.  

Co se týče cest, tak jak stavěči, tak i závodníci byli spokojení, i když některým lezcům 

se cesty zdály silovější a boulderovějšího charakteru. Možná to byl odraz skvělé sezóny 

Martina i Štěpána Stráníka. Za HK Choceň bych chtěla poděkovat sponzorům, občanskému 

sdružení Lezení do škol a všem fanouškům, kteří přišli podpořit mladé nadějné lezce, a 

snažení našeho klubu o zatraktivnění „ne“všedního sobotního dne v Chocni. 

Naši sponzoři : Tendon, ČHS, Saltic, Triop, PSP, Donocykl, Oseva uni, Montana, Elbas, 

  Warmpeace, VMK Ústí n.O., Intersoft, Město Choceň, Lphard, 

  Skinem2, Hudy sport, Makak, PCoutdoor, Chládek Tintěra, 

  Energo Choceň, Outdurové, Mates, Bendl Vysoké Mýto. 

 

 

 

Za Horolezecký klub Choceň    

Gabča  

  

 

 


