
SP v lezení na obtížnost – Imst 2016 

 

Letošní čtvrtý závod Světového poháru v lezení na obtížnost se konal 19. - 20. 8. tradičně v 

rakouském Imstu. Představilo se zde 66 mužů a 56 žen, mezi nimi i 6 českých závodníků. 

 

Z české výpravy si nejlépe vedla teprve šestnáctiletá Lenka Slezáková, která po kvalifikační 

cestě č. 2, kterou lezla jako první, figurovala na děleném 26. místě a měla tak velkou šanci na 

postup do semifinále. Ve druhé cestě však nevyřešila správně přechod z oblin do malých 

chytů na struktuře, což znamenalo pro Lenku dělenou 45. pozici v cestě a velmi slušné 37. 

místo celkově. Lenka ale už ve dvou letošních závodech SP dokázala bodovat a postup jí 

vždy jen těsně unikl, proto byla z konečného výsledku zklamaná. 

 

Gabriela Vrablíková už letos dvakrát v semifinále SP byla, ale závod v Imstu jí nevyšel. V 

cestě č. 2, kterou rovněž lezla jako první, se ve spodní kolmé pasáži postavila na nesprávný 

stup, což znamenalo pád a dělenou 44. příčku v cestě. V kvalifikaci č. 1 pak spadla ve stejném 

místě jako Lenka, se kterou se rozdělila o 45. místo v cestě a celkově tak obsadila 49. pozici. 

 

Mezi muži ke svému prvnímu životnímu závodu Světového poháru nastoupil sedmnáctiletý 

Jakub Konečný, který právě v Imstu letos vybojoval stříbrnou medaili v závodě Evropského 

poháru mládeže. Mezi Evropským pohárem mládeže a Světovým pohárem dospělých je však 

značný rozdíl, a to jak v konkurenci, tak v charakteru cest. Kuba má skvělý vytrvalostní 

potenciál, ale cesty na SP mají také vysoké silové i technické nároky a prakticky nikde se v 

nich ani ten nejlepší lezec necítí jistě, což našeho mladého závodníka přece jen překvapilo. 

Kuba s obtížemi cest statečně bojoval za cenu dílčích technických chyb, které se mu vždy 

nakonec sečetly. V první kvalifikační cestě, ve které zahajoval, obsadil Kuba dělené 34., ve 

druhé pak dělené 47. místo, což mu celkově vyneslo 41. pozici, kterou je nutno zvlášť 

vzhledem k Jakubově věku a tomu, že šlo o jeho první start v SP, hodnotit kladně. 

 

Martin Jech loni na SP v Imstu jako věkem ještě junior obsadil 36. místo, ale letos měl 

v týdnech před závodem poměrně velké problémy s regenerací a zvažoval, zda vůbec 

startovat. Nakonec v Imstu nastoupil a i když se při rozlezu necítil dobře, po první 

kvalifikační cestě to vypadalo na velmi slušně rozjetý závod, protože dělená 30. příčka stále 

dávala šanci na postup. Ve druhé cestě ale Martin při prohlídce podcenil spodní kolmou část a 

pak nenašel správnou pozici nohou, takže spadl v místě, které všichni ostatní čeští lezci bez 

problémů překonali. To znamenalo dělenou 63. pozici v cestě a celkově solidní 44. příčku, 

která ale za daných okolností byla pro Martina zklamáním, protože do semifinále se nakonec 

probojovalo hned 5 lezců, kteří měli v první kvalifikační cestě stejný nebo horší výsledek, než 

on.    

 

Jan Zíma je letos poprvé v roli otce a závod v Imstu byl jeho prvním letošním startem ve 

Světovém poháru. Honza zahajoval v kvalifikační cestě č. 2, jako vyhlášený technik si bez 

problémů poradil se spodní kolmou pasáží a zastavil ho až krok, kde ze dvou možností zvolil 

jistější, ale silovější řešení přes vysokou patu a ukázalo se, že na něj přece jen trocha síly 

chyběla. Honza tak v této cestě obsadil dělené 60. místo. V kvalifikační cestě č. 1 se pak 

Honzovi nepodařila výměna nohou za špatné chyty na špatných stupech, což mu vyneslo 

dělenou 50. pozici v cestě a dělené 62. místo celkově. 

 

Jakub Dvořák, startující na vlastní náklady, si tentokrát vybral svůj příděl smůly, protože byl 

vylosován jako úplně první lezec do cesty č. 1, která vyžadovala řadu technických fines, jež 

se daly z videopředlezu jen těžko odkoukat. Kuba v prvním problémovém místě vzal po 



těžkém kříži následující chyt tam, kde nebral a pád znamenal dělenou 63. pozici v cestě. Ve 

druhé kvalifikaci pak Kuba lezl dobře až do pasáže, kde přehlédl stup, což mu vyneslo dělené 

59. místo v cestě. Geometrický průměr mu pak z těchto výsledků vytvořil celkovou 66. 

příčku. 

 

Výsledková loterie daná velmi vyrovnaným startovním polem byla v Imstu ještě podpořena 

atypickými profily. Nejenže se naše Gabriela Vrablíková po dvou letošních semifinálových 

výsledcích zde umístila až v závěru páté desítky a semifinalistka SP ve Villars Švýcarka Fux 

skončila ještě o několik míst za ní, ale například finalista SP ve Villars (kde obsadil 4. pozici) 

Američan Bailey si v Imstu dolezl pro 35. místo, semifinalista letošního SP v Chamonix (15.) 

a Villars (16.) Korejec Park skončil v Imstu 52. a semifinalista závodů ve Villars (11.) a 

Brianconu (18.) Francouz Blein dokonce až 55. 

Mezi muži zvítězil Slovinec Škofic před Rakušanem Schubertem a Francouzem Supperem, 

mezi ženami si zlato vybojovala domácí Magdalena Röck před Slovinkou Minou Markovič a 

Korejkou Jain Kim, favorizovaná Janja Garnbret obsadila 5. místo. Pro Rakušanku to bylo 

druhé životní vítězství v závodě Světového poháru, to první získala v roce 2014 právě 

v Imstu.  

 

Světový pohár v lezení na obtížnost a rychlost pokračuje už 26. - 27. 8. v italském Arcu, 

v lezení na obtížnost nás zde budou reprezentovat Adam Ondra, Martin Jech, Jan Zíma a 

Gabriela Vrablíková, v lezení na rychlost Libor Hroza ml. a Jan Kříž. 

 

 

 

            

        Tomáš Binter 


