Světový pohár v lezení na obtížnost a rychlost - Arco 2016
V italském Arcu se 26. - 27. 8. 2016 konal další závod ze série SP v lezení na obtížnost a v lezení na
rychlost. Za Českou republiku v lezení na obtížnost letos poprvé startoval Adam Ondra, kterého
doplnili Martin Jech, Jan Zíma a naše jediná závodnice Gabriela Vrablíková.
V lezení na rychlost jsme měli dva zástupce. Před tímto závodem druhého muže průběžného SP v
této disciplíně Libora Hrozu ml. a juniorského mistra světa v lezení na rychlost z roku 2014 Jana
Kříže.
V kvalifikaci závodu v lezení na obtížnost, která se konala 26. 8. od rána a kvůli počtu závodníků
(72 mužů a 56 žen) i charakteru cest se protáhla až do pozdního odpoledne, podal na vytrvalostních
cestách skvělý výkon Adam Ondra, když obě kvalifikační cesty topoval spolu s dalšími osmi
závodníky a do semifinále postupoval z děleného prvního místa.
Semifinále v lezení na obtížnost probíhalo další den odpoledne. Semifinálová cesta se Adamovi
profilem ani vytrvalostním charakterem příliš nelíbila, přesto však lezl do poslední chvíle velmi
ladným způsobem a nepohodlí v cestě na sobě nedal vůbec znát. Spadl za výlezem ze zpětného
stropu v místě, odkud by mu do topu zbývalo ještě deset kroků.
Po jeho dolezení byl na čtvrtém místě a vzhledem k tomu, že po něm mělo lézt ještě pět závodníků
a dosud nebyl zapsán výsledek Slovinci Primožičovi, který sice dolezl dál, ale ve stropové pasáži se
vracel, aby cvaknul expresku, což je proti pravidlům, nebylo do poslední chvíle jasné, zda Adamův
výkon bude na postup do finále stačit.
Naštěstí pro Adama nebyl výkon Slovince Primožiče uznán v plné výši a na Adamův výsledek
nestačili ani další dva následující lezci. Díky tomu Adam postoupil do večerního finále ze sedmého
místa a mohl se v klidu jít věnovat nacvičování bouldrů v rámci závodu Rock Master.
Ani ve finále však nemohl být Adam s charakterem cesty spokojen, neboť se opět jednalo o
vytrvalostní lezení s lehkým začátkem a takřka bez možnosti si technicky pomoci.
Navzdory Adamově technické dokonalosti a lezecké efektivitě, kterou v cestě předvedl, mu ve
stropové pasáži po více než čtyřiceti krocích došly síly. Adam se tak musel spokojit s konečným
pátým místem, které pro něj na této pro něj nevyhovující stěně rozhodně není zklamáním.
Zvítězil Francouz Romain Desgranges, v ženách vyhrála Belgičanka Anak Verhoeven.
Naše jediná žena ve startovním poli, Gabriela Vrablíková, podala v obou kvalifikačních cestách
vyrovnané výkony a s 45. a 46. místem v jednotlivých cestách jí patřila 47. příčka.
Náš další muž, Martin Jech, zahájil v cestě č. 2, kde se mu podařilo vybojovat 55. místo v cestě. V
cestě č. 1 se mu dařilo hůře a s 61. místem v cestě skončil na 63. místě.
Posledním závodníkem v lezení na obtížnost byl Jan Zíma, který také podal lepší výkon v cestě č. 2.
Geometrický průměr 70. a 68. místa mu přiřkl 70. místo celkově.
Závod světového poháru v lezení na rychlost byl na poměry této disciplíny také velmi obsazený (32
mužů, 29 žen) a oba naši muži úspěšně postoupili do vyřazovacích bojů. Libor Hroza z desátého
místa s časem 6,57s a Jan Kříž ze třináctého místa s časem 6,72s, přičemž Honza ve svém prvním
pokusu po uklouznutí spadl a musel se spoléhat na druhý pokus.

Hned v osmifinále však Jan Kříž podobně jako v kvalifikaci uklouzl a spadl, vinou čehož mu patřila
konečná šestnáctá příčka. Nicméně už postup do vyřazovacích bojů je pro tohoto mladého
závodníka, pro kterého to byl ve světovém poháru druhý letošní i životní postup do nejlepší
šestnáctky, velkým úspěchem.
Ještě lépe si vedl Libor Hroza, když o čtyři setiny sekundy vyhrál osmifinále s Rusem Kokorinem a
postoupil do čtvrtfinále, kde se utkal s Ukrajincem Boldyrevem. Hroza duel s Boldyrevem sice
nejdříve vyhrál, protože Boldyrev v závěru cesty spadl, ale vzhledem k faktu, že Boldyrev nebyl
dobírán dostatečně rychle a jeho protest na to, že mu lano překáželo, byl uznán, jejich závod se
musel opakovat. V opakovaném kole však Boldyrev nasadil velmi rychlé tempo, na které Hroza
nestačil a tak mu s časem 6,16s patří konečné páté místo.
Dalším mezinárodním závodem dospělých bude Mistrovství světa, které se uskuteční již za dva
týdny v Paříži a kromě lezení na obtížnost a rychlost se zde utkají i závodníci v boulderingu.
Za českou výpravu sepsal
Martin Jech

