
V sobotu 9. 4. 2016 se uskutečnil letošní první závod Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost a 

první závod Českého poháru dospělých na obtížnost. Dějištěm byla pražská stěna SmíchOff a stavěči 

stejně jako loni byli Jan Zbranek a Jan Šolc. 

Letos pořadatel navíc přidal i Mistrovství republiky veteránů, kde se soutěžilo v kategoriích veteráni 

muži a ženy (věk nad 40 let) a legendy muži a ženy (věk nad 50 let) a nutno říci, že tyto kategorie 

skvěle předvedly mládeži, jak že se má lézt... 

Ale popořadě... 

Závodů se zúčastnilo 111 závodníků, závod dospělých a závod mládeže byl zároveň i prvním 

nominačním závodem pro vytvoření letošní reprezentace. 

Šlo o společný závod dospělých a mládeže, takže všichni závodníci z kategorií A a junioři automaticky 

startovali v dospělé kategorii, závod tak byl zajímavější i pro možnost porovnání mezi různými 

věkovými skupinami. Veteráni naopak lezli s nejmladší věkovou kategorii B a tak šlo krásně porovnat 

klidné lezení a vytříbený styl a techniku „pokročilých lezců“ s mládeží, u kterých občas vítězí nad 

technikou síla a nadšení. 

Honzové, stejně jako loni, připravili pět kvalifikačních cest, dvě speciálně pro muže – obtížnosti kolem 

10-, na třech ostatních (obtížnost 8+, 9 a 9+/10-) se vystřídaly ostatní kategorie. Po lehkém zdržení 

kvůli problémům s registrací a přidělováním čísel začal závod až kolem desáté hodiny, další 

organizace však už byla skvělá a kvalifikační cesty celkem přesně sedly závodníkům, takže kvalifikace 

pěkně odsýpala a před druhou hodinou byly kvalifikace dolezeny.  

Kvalifikační cesty byly zajímavé, v mužích dokázali obě cesty dolézt až do Topu jen Adam Ondra – což 

se tak nějak očekávalo a Jakub Konečný – mladý talent z Lipníku nad Bečvou. 

Velmi zajímavá byla první kvalifikační cesta žen, která byla zároveň druhou kvalifikační cestou dívek 

B. V cestě se totiž ukázaly obrovské rozdíly ve výkonnosti napříč kategoriemi a zejména v kategorii B 

– nejlepší z této kategorie patnáctiletá Eliška Adamovská skvěle konkurovala nejlepším ženám, 

bohužel pro většinu dívek z této kategorie byla cesta extrémně těžká – je to sice škoda, že si dívky 

v této cestě příliš nezalezly, ale zase aspoň na začátku sezóny mohly reálně zhodnotit svou formu. 

Finále všech kategorií začalo v 17:30 obhlídkou cest, stavěči pro finále připravili 3 cesty – modrou 

boulovitou cestu v levé části hlavního převisu, která vedla koutkem do převisu a z něj do topu 

(obtížnost cca 9+) – cestu lezli veteráni a závodníci kategorie B, v hlavním převisu cestu po černých 

(mikro)chytech a oblinách pro muže a v pravé části, částečně po hraně žlutou cestu pro ženy 

(obtížnost 10+). 

Atmosféra ve finále byla výborná, hala byla přeplněná diváky, pořadatelé pracně udržovali alespoň 

koridor pro závodníky, aby se vůbec dostali z izolace pod stěnu – ale diváci jak přístupem tak 

fanděním byli úžasní. 

Zpočátku se lezlo paralelně na všech třech cestách, ale poslední 4 závodníci v mužské a ženské 

kategorii pak lezli už „na střídačku“ – vždy jen jedna žena a pak zase jeden muž, aby si diváci mohli 

vychutnat boje o medaile.  



V modré cestě pro veterány a kategorii B padl jen jediný top zásluhou Andreje Chrastiny (veteráni 

muži). Eliška Adamovská (vítězka kategorie B dívky) sice statečně v cestě bojovala, bohužel při 

přelézání struktuy ve stropě udělala drobnou chybu – která se ale v závodních cestách nepromíjí - a 

přestože jsme věřili, že z toho top bude, Andreje v cestě nepřekonala. I tak to byl parádní výkon – 

Eliška je ve své kategorii opravdu fenomenální. V chlapcích B vyhrál Radim Hejdušek z Prostějova 

podobně skvělým výkonem.  

V ženách nejlépe lezla a zaslouženě vyhrála Gabriela Vráblíková, před mladičkou Lenkou Slezákovou a 

juniorkou Veronikou Šimkovou.  

V mužích byl boj o medaile o to zajímavější, že podle pravidel nastupoval do cesty Adam Ondra jako 

předposlední a teprve po něm lezl Jakub Konečný – oba postupovali z kvalifikace z děleného prvního 

místa a tak diváci a ostatní závodníci čekali, jak bude Adam diktovat ve finálové cestě a jak na to 

Jakub odpoví. Cesta byla velmi zajímavá, obliny se střídaly s mikrochyty, v cestě byl traverz přes 

struktury, krok přes hranu .. a Adam v tom samozřejmě vypadal, že mu to oproti závodníkům před 

ním, nedělá až tak problém. Komplikace pro něj nastaly až u poslední expresky, kterou ještě v klidu 

cvakl, pak ale nepříliš dobře nabral oblé lišty nad ní a v předposledním z dvou kroků pod Topem pak 

upadl. 

Hala vřela... Adam pak poznamenal, že až tam to šlo a že pokud to Kuba nabere lépe, bude to 

zajímavé. Jakub lezl z izolace, tedy neměl informace, jak a kam až Adam dolezl, ale jistě slyšel, jak hala 

fandí – přesto všechno lezl krásně v klidu a na pohodu. Přeci jen ale cesta pro něj ztěžkla už kolem 

poslední expresky, kterou už necvakl, pokusil se nabrat ještě první z oblých lišt, ale tu už neudržel a 

bylo z toho pro něj krásné druhé místo – myslím, že i s dobrým pocitem z toho, že dokázal Adamovi 

konkurovat.  

Na závěr bych chtěla ocenit práci stavěčů, cesty byly výborné, závodníky skvěle rozřadily, ale byly i 

lezecky pestré a divácky velmi zajímavé. Velké poděkování zaslouží celý tým pořadatelů ze 

smíchovské stěny a rodiče a trenéři, kteří pomohli na závodech jako rozhodčí. Poděkování zaslouží i 

diváci za atmosféru, jakou dokázali ve finále závodníkům poskytnout. A hlavní dík patří partnerům a 

sponzorům akce a Českému horolezeckému svazu, bez kterých by nebylo možné závody uspořádat. 

Za pořadatele 

Marie Dichtlová   


