
Závody s mezinárodní účastí 

Je sobota sedm hodin ráno a na stěně v Jeseníku se dělají poslední úpravy před závodem Jeseník Cup 

2016, který je součástí Českého poháru mládeže do 14 let. Kolem osmé hodiny se začínají do 

tělocvičny Gymnázia Jeseník sjíždět závodníci ze všech koutů České republiky a dokonce i z blízkého 

Polska. V devět už jsou všichni závodníci celí netrpěliví a nejradši by nalezli do všech připravených 

cest. V půl desáté to všechno vypuklo. Do cest nalezli předlezci a děti si procházely všechny cesty 

s nimi.  

A jak to všechno probíhalo? Kategorie U10 a U12 lezly stylem TOP-ROPE na všech kvalifikačních 

cestách i ve finále. Zato kategorie U14 závodila se zapínáním postupového jištění. Mladí lezci a 

lezkyně se potýkali se sedm metrů vysokou stěnou. Ačkoli je v dnešní době běžné lézt na 

dvojnásobně vysokých stěnách, kde rozhoduje výrazněji i vytrvalost, podařilo se stavěčům postavit 

obtížnostně cesty tak, že se na nich závodníci pěkně rozřadili. Závodu se zúčastnilo celkem 88 dětí a 

do finále postupovalo v každé kategorii z kvalifikace 8 nejlepších. 

A jak to všechno dopadlo? 

Kategorie U 10 dívky:  

1. místo – Malgorzata Kurek (go CLIMBO – PLN) 

2. místo – Zosia Nowak (SW Alpika – PLN) 

3. místo – Mariana Janošová (HK Orlová) 

Kategorie U10 chlapci: 

1. místo – Jaroslav Šikula (HO SK Prostějov) 

2. místo – Jan Štípek (lezecká stěna ÚL) 

3. místo – Lukáš Mokroluský (HOM Alpin IV Praha) 

Kategorie U12 dívky: 

1. místo – Barbora Bernardová (HK Jihlava) 

2. místo –  Martyna Szymańska (UKS Brzeszecze - PLN) 

3. místo – Magdalena Lotová (HO SK Nový Bor) 

Kategorie U12 chlapci: 

1. místo – Šimon Cibulka (SPL Pustiměř) 

2. místo – Jáchym Podhorský (Tendon Blok Ostrava) 

3. místo – Štěpán Bulena (Green Trees Monkeys) 

Kategorie U14 dívky: 

1. místo – Eliška Bulenová (Green Trees Monkeys) 

2. místo – Markéta Janošová (HK Orlová) 

3. místo – Tereza Cibulková (SPL Pustiměř) 

Kategorie U14 chlapci: 



1. místo – Jáchym Cink (Rocky Monkeys) 

2. místo – Martin Mikulec (Vertikon  Zlín) 

3. místo – Ondřej Mázl (HO Vrchlabí) 

Závody se uskutečnily pod patronací Českého horolezeckého svazu. Dále se na jeho finanční podpoře 

podílelo město Jeseník a Olomoucký kraj. Děkujeme i všem dalším sponzorům. 

 

 

 

 


