
Sambar Speed vyhrál kompletně Jan Kříž s Andreou Pokornou. V sobotu 7.11.2015 se na Kladenské 
lezecké stěně konalo MČR i MČR mládeže v lezení na rychlost. 
 
   Nejvíce závodníků bylo v nejmladší kategorii D, devět děvčat a pět chlapců, lezli na přibližně 12 metrů 
dlouhé cestě, na kterou měli jeden cvičný a šest měřených pokusů při nichž si mohli čas zlepšit. Vítězi 
se stali Šimon Cibulka a Hana Šikulová. Stejnou cestu (mírně převislý kolmý žebřík (pravá levá) z madel, 
lezli i závodníci v kategorii C - pět dívek a dva chlapci. Zvítězil Jan Šimůnek a Tereza Cibulková. 
Technicky se při větším počtu dětí ukázal nominační formát jako praktičtější, neboť menší děti 
nedosahují takových rychlostí jako mládež či dospělí. Oproti tomu vyřazovací pavouk na dvou různých 
cestách by byl pro některé náročnější a zalezli by si méně. Všichni měli možnost si zalézt víckrát a díky 
stejnému pořadí to "odsejpalo" celé velmi rychle. Někteří si časy postupně zlepšovali, u některých byla 
znát postupná únava. 
Však si to někdy zkuste na lezecké stěně, vylézt během večera jednu cestu až sedmkrát co nejrychleji. 
Časomíru již používáme druhým rokem vlastní, zabudovanou ve stěně s připojením zásuvek na počítač. 
Zobrazení na monitoru sice občas přeskakuje, ale dráty měří přesně. Pozor se musí dát i na to, aby 
jistící lano při kyvu pod řetězem nebouchalo do cílového spínače, což se nám stalo minule, ale rychle 
jsme to vyřešili posunutím spínače stranou. 
 
   Co se týče celkové účasti, závody na rychlost se u nás stále drží pod čtyřicítkou závodníků, přibývá 
děvčat, kterých jsou dvě třetiny, nyní zejména z Nového Boru a Brna (děkujeme tamním trenérům za 
vynikající práci). 
Všechny děti dostaly pěkné odměny od našich sponzorů a podle ohlasů se dobře bavily a pěkně fandily 
ostatním závodníkům. 
 
   Zde bychom rádi poděkovali všem našim partenrům: Český horolezecký svaz, Lezecká stěna Kladno, 
Sambarsport, Lanex a.s., WorkSafety, Vaude CZ, Red Chili CZ, Edelrid CZ, lezecké chyty Makak, Ruční 
nářadí CBN.cz, Ekofrukt Slaný, Manufaktura Vála, La Lorraine, a.s., R-SPORT s.r.o., SPORT prima spol. s 
r.o., Lezec.cz, časopis Montana, časopis Lidé a hory, Horyinfo.cz, SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno, HO Lezci 
Kladno. 
 
   Mládež a dospělí závodili na jedné standardní cestě, která byla k dispozici i před závodem a někteří 
jezdili do Kladna trénovat například až z Moravy. Všichni měli rovněž jeden cvičný a šest měřených 
pokusů, obdobně jako nejmladší děti, rozodoval jeden nejlepší výsledek. Nechyběl zde ani náš juniorský 
mistr světa, který se opět stal mistrem ČR i juniorským Mistrem ČR spolu s Andreou Pokornou. Ve své 
kategorii (B) opět zvítězil i juniorský Mistr Evropy Matěj Burian. Jejich letošní časy měřené zde během 
závodů na standardní cestě jsou stále opravdu světové a sklidili veliký potlesk zdejšího publika - Jan 
6,29 s a Matěj 7,90 s (aktuální světový rekord je 5,60 s). Český dvojnásobný Mistr Eropy Libor Hroza 
ani pětinásobná Mistryně ČR Lucie Hrozová se letos závodů nezúčastnili. Andrea Pokorná tak pomalu 
přebírá štafetu po Lucii, Evě Křížové a Elišce Karešové. Celé vyhlášení proběhlo již po druhé hodině 
odpolední (prezence byla mezi devátou a desátou), a i s vyhlášením celkových výsledků Českého 
poháru trvalo rozdání všech cen, diplomů, pohárů a medailí asi hodinu. Jasné prvenství získali junioři 
Jan Kříž a Andrea Pokorná, více v rankingu ČHS. 
 
Kompletní výsledky najdete na stránkách ČHS: muži a ženy, chlapci, dívky. 
 
   V současné době je bohužel v ČR asi jediná stěna, kde je možné normovanou standardní cestu, natož 
dvě současně, lézt, právě ta Kladenská. Rychlost se zde závodí již třetí rok (dříve probíhaly závody na 
zdejší staré stěně na 25m komíně). Letos jsme zde opět uspořádali dva závody ČP a ČP mládeže na 
rychlost, ale nová místní stěna má pěkné profily a zázemí i pro lezení na obtížnost, takže se na 
neokoukaném převisu letos uskutečnil i ČP také v této disciplíně - v lezení na obtížnost. Kromě toho 
zde probíhá i seriál závodů pro děti a boulderingové závody, kurzy od nejmenších dětí až po dospělé, 



lze domluvit chytání pádů, nebo zde na Polygonu trénují výškaři a záchranáři, kteří tu mají zanedlouho 
také tradičně své MČR - SambarSteel. 
   Za rychlost věřím, že se pro příští rok podaří najít nějaké další pořadatele a motivovat mládež, jejíž 
účast by mohla být větší. Najít je také třeba organizační kompromis, aby závody byly únosné pro 
pořadatele, ale podařilo se nám získat závodníky nové. Dobré je to, že starší závodníci, kteří mají o 
rychlost skutečně zájem včetně výsledků, nyní doprůstají do kategorií mužů a žen. Letos nám sice ubylo 
mužů, ale po dluhé době se MČR účastnily také čtyři ženy. 
   Jinak v této disciplíně máme vynikající výsledky ve světě, včetně toho, že český dvojnásobný Mistr 
Evropy v lezení na rychlost, se letos nominoval do úzkého výběru na Světové hry v roce 2015 ve 
Vroclavi, kde skončil v roce 2013 v Cali na pátém místě. Pevně věřím, že se ČHS i jendotlivým 
organizátorům podaří v příštím roce vytvořit dobré podmínky pro účast české reprezentace na 
závodech SP, MS a MSJ i v ostatních disciplínách, a snad budou mít právě na World Games možnost 
startovat i další (dobře připravení) závodníci. 
 
 
za pořadatele, 
Martin Tučka 
 


