
Mistrovství Evropy v lezení na obtížnost a rychlost se po 2 letech odehrálo ve skotském 

Edinburghu. 

 

Závod byl zahájen kvalifikací mužů a žen na rychlost, ze které náš Jan Kříž s 8. časem 

6,214 s postoupil do finále, tedy mezi 16 nejrychlejších závodníků. Další dvě kola své soupeře 

předběhl, ale ve 1/2 finále a v malém finále už mu štěstí nepřálo a nakonec skončil čtvrtý. 

 

Za účasti 45 mužů a 35 žen se v sobotu rozběhl závod v obtížnosti. Jako první z našich 

startoval Adam Ondra, který kvalifikační cestu – podle něj spíše vytrvalostnějšího charakteru 

- bez problému topoval. Dalším z českých reprezentantů byl Šimon Potůček, šel do cesty 

s odhodláním, prošel si kroky s Adamem, ale delší nátah do řezky na struktuře byl asi nad jeho 

síly. Štěpán Volf naopak neměl silové problémy, pomalu, neohroženě stoupal a zastavilo ho až 

místo kolem nepříjemného cvakání, na které už nedošlo a jeho 18-21 místo bylo velkou nadějí 

na semifinále. Martin Stráník se probojoval až pod největší převis, kde po krkolomném kříži 

už jen vyčerpaně tečoval další chyt - nadějné 12. místo v cestě.  

 

Naše ženy odstartovaly výkonem Veroniky Scheuerové, která si jako mnoho dalších 

závodnic neporadila v první kvalifikační cestě s dlouhým skokem do 2 chytů (nedoskočila ani 

Laura Rogora a další favoritky). Po ní se strachem nastupovala Míša Smetanová, ta se ale 

dokázala přesným a soustředěným odrazem dostat do zmíněných 2 chytů a s naší velkou nadějí 

pokračovala dál, ne ovšem na dlouho, protože jakoby trošku ztratila koncentraci, nepřesunula 

levou nohu a těžiště doleva, čímž se nechala vyhodit z bočákového chytu. Eliška Novotná lezla 

nejdříve druhou kvalifikační cestu, ve které se jí stejně jako ostatním naším závodnicím 

nepodařilo trefit do úzkého prostoru, který tvořila lišta z části zaslepená druhým chytem – byl 

to náročný krok, který bylo potřeba buď zafixovat, nebo prostě dobře nasměrovat. Elišce se 

v druhé cestě také nepodařilo skočit podle mého názoru pro menší závodnice opravdu limitující 

náskok. Bohužel se těmito výkony naše závodnice zařadily až na konec startovního pole. 

 

Druhá kvalifikační cesta mužů byla už o něco bouldrovější, Adam Ondra opět nevypadal 

nijak zaskočeně, cestou procházel hladce, jen na konci stropu mu založená pata vypadla a 

stisk po vypadnutí nohou neudržel. V cestě ho přelezl jen Sascha Lehman, v podstatě o jeden 

krok. Šimon Potůček se ve spodní části nedostal před zdánlivě jednoduchý náskok do 2 chytů 

a obsadil celkově 38. místo. Štěpán Volf zase klidně a koncentrovaně procházel druhou 

kvalifikační cestou, až mu těsně před nejpřevislejší částí při dlouhém nátahu uklouzla pravá 

ruka…. svým výkonem si zajistil postup do semifinále z 24. pozice. Martin Stráník dolezl bez 

větších problémů až do stropu a stejným výkonem jako Adam Ondra si pohlídal postup z 9. 

místa. 

 

Nedělní semifinále zahájil Štěpán Volf, který byl stejně jako většina semifinalistů zaskočen 

nepříjemnými a vyhazovacími kroky, které charakterizovaly cestu od samého začátku. Jeho 

představení skončilo ve stisku s palcem, který se mu podařilo přebrat a pohybem směrem 

k dalšímu chytu si zajistil alespoň plusko. Stejné místo zastavilo ještě 2 borce, Štěpán obsadil 

pěkné 24. místo. Martin Stráník prošel cestou velmi lehce (do té doby se většina závodníků 

spodními pasážemi doslova protrápila), ale asi se trošku projevil jeho vytrvalostní deficit, když 

v „odpočinkovém“ místě nedokázal moc orazit a na víc než další 2 kroky už nezbývalo. 

Nakonec obsadil krásné 11. místo! Adam Ondra všechna nepříjemná místa přešel bez větších 



problémů a v horní pasáži, kde cesta podle jeho slov zlehkla, už si jen pohlídal, aby zbytečně 

nevypadl. 

 

Finále Mistrovství Evropy probíhalo za velké účasti místních fanoušků a závod měl dobrou 

atmosféru. Adam Ondra nastupoval jako poslední a na cestu se - podle jeho komentáře 

moc těšil, už od pohledu byla postavena v jeho stylu. I pro diváky byla zajímavá – kroky přes 

obrovskou strukturu na stisk, obávaný skok, i špatně odhadnutelný labyrint ve výlezu – to vše 

budilo velká očekávání. Adam nezaváhal ani na okamžik, diváky potěšil kolenem ve stropě, a 

kdyby se mu podařilo vyřešit těžko čitelné poslední kroky ani top by neodolal.  

Adam byl po závodě už na pohled velmi spokojený až tak, že si na stupních vítězů zazpíval 

českou hymnu (což jsem já u něj viděla poprvé 😊)…. a večer si s námi připil na své vítězství 

skotským pivem… 

 

Saša Gendová, koučka a trenérka reprezentačního týmu 


