
Terka Cibulková a domácí Lukáš Doleček zvítězili s přehledem 

Závody U14, O lanškrounskou korunu, sobota 31. října 2015 

Padesát osm mladých lezců od 7 do 14 let se sešlo na lezecké stěně základní školy A. Jiráska v 

Lanškrouně, kde horolezecký oddíl HK Lanškroun z.s. uspořádal už 8. ročník závodů O lanškrounskou 

korunu. Ti nejlepší si nakonec korunu domů odnesli, jen nevíme, zda donesli. Byla perníková a 

nejednomu sportovci mohlo během dlouhého dne vyhládnout. 

Seriál závodů U14 má za sebou pět závodů a Lanškroun tak přivítal předposlední šestý mítink. Finále 

se poleze v sobotu 21. listopadu  v Trutnově. 

 „Výkonnost se mění, děti lezou čím dál tím náročnější cesty. Třeba obtížnost cest, které dnes lezou 

kategorie U14 ve finále, lezli před deseti lety dospělí. Špička pak díky tréninkovým metodám i vývoji 

sportu utíká průměru a od běžné populace se vzdaluje o mílové kroky.“  Popsal současnou náročnost 

závodů hlavní rozhodčí, ale jinak především šéftrenér  české reprezentace ČHS Tomáš Binter a 

pokračoval: „Stěna v Lanškrouně  není příliš vysoká a její profil je hodně silový, ale místní vše dohánějí 

kvalitně postavenýma cestama, dobrou organizací a prima partou. To vůbec není běžné a tak můžu 

konstatovat, že sem jezdím rád!“  

Účast lezců letos nebyla taková, jak by se dalo očekávat, své sehrálo krásné počasí i podzimní 

prázdniny, které se s termínem prolínaly. O stavbu cest se postarala trojice osvědčených stavěčů:  

Honza Šolc (mimo jiné stavěl letos MČR obtížnost Písek a MČR bouldering Slaný), David Urbášek a 

Zbyšek Černohous. Na první pohled vypadaly linie především díky profilu hodně náročně, ale ti 

nejlepší si s nimi dokázali poradit.  

Kategorie U10 byla celkově druhá nejsilnější, ale nejlepší kluci nedorazili. Možná i proto se na stupně 

vítězů prosadil teprve sedmiletý Jan Štípek. S handicapem nejmladšího a nejmenšího lezce si hlavu 

nelámal a v konkurenci 11 sportovců si  dolezl pro stříbro. Jediný, kdo ho ve finále přelezl byl o dva 

roky starší polák Jerzy Panenka. Mezi nejmladšími děvčaty naopak špička nechyběla a pořadí na 

prvních dvou místech zůstalo stejné, jako na MČR v Chocni. První Bára Bernardová a druhá Elena 

Benešová. Vynikající formu potvrdil také Šimon Cibulka v U12.  Jako jediný topoval všechny tři 

kvalifikace i finálovou cestu a vrátil porážku z Chocně Adamu Adamovskému. Ač mezi děvčaty  U12 

startovalo 13 závodnic, z první pětky přijela pouze Denisa Hlavatá. Ta si z Lanškrouna odvezla 

pomyslnou bramborou medaili, když jí překonaly hned tři závodnice. Mezi nimi se blýskla především 

Barbora Valentová, která v Chocni skončila až třináctá, ale v Lanškrouně neměla konkurenci a 

poradila si jak s Adélou Vaverkovou, tak i domácí Martinou Dušánkovou. 

Nejstarší kategorii U14 vévodily dva velmi nadprůměrné výkony Lukáše Dolečka a Terezy Cibulkové. 

Oba zvítězili jak v kvalifikaci, tak i ve finále a to jasným rozdílem. Chyběla jim sice ta nejbližší 

konkurence, ale i tak si oba v Lanškrouně po Chocni „spravili chuť“. Tereza tím pádem zůstává ve hře 

o celkové prvenství v seriálu, kde má její bratr Šimon v U12 už vítězství v kapse. 

Na bezproblémovém lanškrounském závodě, který se tradičně nese v pohodové atmosféře udělal 

zbytečný rozruch pouze jeden z hostujících polských trenérů. Nevybíravým způsobem  před dětmi 

osočil rozhodčí, což se nakonec neminulo trestem. Hlavní rozhodčí Tomáš Binter neváhal, vytáhl 



červenou kartu a vyloučil ho ze závodů pro rok 2015. Bohužel jeho nesportovní chování odnesou také 

jeho svěřenci a incident bude nahlášen na polský horolezecký svaz.  

Poděkování si od pořadatelů zaslouží partneři a sponzoři: ČHS, město Lanškroun, firmy AIX Praha, 

Schott Lanškroun, Rem Control Technik Brno a  ZŠ A. Jiráska Lanškroun.  

František Teichmann 


