Jakub Konečný mistrem Evropy – MEJ Mitterdorf 2016

Vynikajícím úspěchem pro Českou republiku skončilo Mistrovství Evropy mládeže v lezení na
obtížnost a rychlost, které se konalo 2. – 4. 9. v rakouském Mitterdorfu. Jakub Konečný zde vybojoval
titul mistra Evropy v kategorii A a česká výprava se tak zařadila mezi 6 zemí, které si v lezení na
obtížnost odvezly zlato, přičemž všechny tyto státy získaly pouze po jednom titulu - ani žádná
z velmocí nedokázala získat dvě zlata. Celkovou bilancí české výpravy je zlatá medaile a 6
semifinalistů v lezení na obtížnost (Jakub Konečný, Eliška Adamovská, Lenka Slezáková, Vojta Trojan,
Veronika Scheuerová, Tereza Kubátová), v lezení na rychlost pak 4 postupy do vyřazovacích bojů
(Hanka Křížová, Matěj Burian, Pavel Krůtil, Adam Smiga).
Jakub Konečný bez problémů topoval obě kvalifikace kategorie A (16 – 17 let) stejně jako
sedm dalších závodníků. Semifinálová cesta se po vytrvalostním lezení lámala v závěru v otevřeném
koutě se špatnými chyty, kde hodně záleželo na technickém řešení, což nepatří k Jakubovým
nejsilnějším stránkám. Kuba ale neztratil klid a i když mu dle jeho slov nakonec „už došlo“, což se u
něj prakticky nestává, dokázal vybojovat postup do finále ze 6. místa. Finálová cesta společná pro
kategorii A a juniory pak byla jednou z nejhezčích a divácky nejvděčnějších cest na tomto MEJ a
proměnila se v Konečného exhibici. Kuba totiž lezl bez jediné chyby, po sérii těžších kroků v polovině
si jako jediný dokázal najít odpočinkovou pozici za vysokou patu s nohama na druhé straně než
všichni ostatní, s jistotou zvládl skok, před závěrečnou pasáží pak demonstroval svou schopnost si
v cestě dokonale odpočinout a s přehledem si dolezl pro top. V tu chvíli sice ještě nebylo vyhráno,
protože po Kubovi lezlo ještě pět dalších závodníků a pokud by kdokoli z nich topoval, dostal by se
vzhledem k pořadí ze semifinále před našeho reprezentanta, ale jeho výkonu se nikdo ani nepřiblížil a
tak se mohlo slavit. Body za umělecký dojem by si zasloužila i celá česká výprava za výkon při zpěvu
hymny, kterou si díky tomu, že Jakub Konečný zvítězil i v celkovém pořadí letošního Evropského
poháru v kategorii A, mohla zazpívat hned dvakrát…
Výborně se v kategorii A prezentoval také Vojta Trojan, který postoupil do semifinále z 22.
místa, když v cestě č 1. obsadil 18. a v cestě č. 2 pak 27. příčku. V semifinále se dokázal ještě zlepšit a
posunul se na výslednou 19. pozici. Jeho výsledek je o to cennější, že se tento závodník vrací po
těžkém zranění ze začátku letošního roku a o samotnou nominaci do reprezentace musel hodně
bojovat.
Další naši reprezentanti v kategorii A do finále nepostoupili – Jan Kendík obsadil 37. a Jakub
Skočdopole 42. pozici.
V dívčí kategorii B (14 – 15 let) se do semifinále dostaly hned dvě české závodnice. Eliška
Adamovská musela po závodě Evropského poháru v Imstu pro zranění ramene úplně přestat trénovat
a do plné přípravy se vrátila až krátce před MEJ. Ač před zraněním byla ve finále všech mezinárodních
závodů mládeže, jichž se zúčastnila, tady sama nevěděla, co od sebe čekat. Za podpory své trenérky
Saši Gendové ale v první kolmé technické cestě zalezla skvěle a obsadila zde 4. pozici. Ve druhé cestě,
která byla vysloveně vytrvalostní, se už přece jen projevilo tréninkové manko a Eliška zde skončila na
22. místě, což s přehledem stačilo na postup do semifinále z 10. místa. Semifinále bylo opět hlavně
vytrvalostní, což byla vzhledem k tomu, že tréninkový výpadek se nejvíc projeví právě ztrátou této
schopnosti, pro Elišku ta nejhorší varianta. Přesto lezla výborně a vybojovala zde velmi dobrou 18.

pozici. Eliška sama byla sice z výsledku zklamaná, vždyť na posledním závodě Evropského poháru
mládeže skončila hned pod stupni vítězů, ale vzhledem k tréninkovému výpadku jde o skvělý výkon.
Nejdůležitější však je, že už ji rameno nebolí a do listopadového Mistrovství světa mládeže tak má
dost času na kvalitní přípravu.
Stále se zlepšující Terezu Kubátovou přijela do Mitterdorfu také osobně podpořit její trenérka
Helena Lipenská, a to se vyplatilo. Tereza lezla výborně v cestě č. 1, kde vybojovala 19. místo,
v kvalifikaci č. 2 ale chybovala, což jí vyneslo 28. pozici v cestě a i když čekání, zda to nakonec vyjde na
postup do semifinále, málem připravilo její maminku o nervy, nakonec to dobře dopadlo a Terka se
do semifinále, kam v této kategorii vzhledem ke shodě postupovalo 27 závodnic, nakonec
probojovala z 25. místa. V semifinále Terezu hodně brzdila nervozita, což vzhledem k tomu, že šlo o
její první životní postup na mezinárodní úrovni, je víc než pochopitelné, a tak z toho nakonec byla
výsledná 27. pozice. Pro Terezu to znamená nejlepší životní výsledek v reprezentaci a velký příslib do
budoucna.
Dobře lezla v kategorii B i Natálie Tužová, na postup to sice nestačilo, ale 28. místo v cestě č.
1 a 29. místo v cestě č. 2 jí vyneslo velmi solidní 32. pozici celkově.
V dívčí kategorii A (16 – 17 let) měl být pro Lenku Slezákovou postup do semifinále pouhou
formalitou – vždyť letos na Evropském poháru mládeže byla ve finále a úspěšně nás reprezentovala i
ve Světovém poháru dospělých. Lenka zahajovala kvalifikace v cestě č. 2 a všechny vyděsila, když
těsně za polovinou cesty udělala silový nátah příliš laxně, což znamenalo pád a 28. místo v cestě, tedy
za hranicí postupu. Druhou cestu ale Lenka zvládla, pád dva chyty od topu jí vynesl 17. místo v cestě a
bezproblémový postup do semifinále z 22. místa, ač její matematicky vzdělaný otec pro jistotu do
poslední chvíle hypnotizoval obrazovku s výsledky, aby zrádná aritmetika neprojevila umělecké
sklony. Před semifinálovou cestou se ale Lenka cítila unavená, přece jen náročná sezóna i příprava na
nadcházející MS dospělých udělaly své, a tak i když Lenka lezla semifinále výborně a neudělala
žádnou chybu, na víc než 19. místo tentokrát fyzicky neměla.
Další naše zástupkyně v této kategorii, Aneta Loužecká, skončila na děleném 38. místě.
Mezi juniorkami (18 – 19 let) jsme měli tentokrát hned čtyři zástupkyně. Kvalifikace zvládla
skvěle Veronika Scheuerová, když v první kolmé cestě vybojovala 17. místo a jako naše nejmenší
závodnice se pak bála, že zkazí druhou převislou kvalifikaci, kde byl poměrně brzy povinný skok.
Zvládla však skok i další kroky, ve druhé cestě jí patřila 24. pozice a do semifinále tak postoupila
z výborného děleného 21. – 23. místa. Před sobotním semifinále nervozitou v noci vůbec neusnula a
tak se jí zlý sen splnil až druhý den – cesta v kolmém založená na dlouhých krocích, tedy přesně to, co
malým lezcům nesvědčí. Veronika první problém ještě vyřešila, ale ztratila tam spoustu času i sil, a
tak další dlouhý krok ze špatného stisku do oblé lišty už nedotáhla, což znamenalo 26. místo, které je
sice velmi solidním výsledkem, ale po výkonech v kvalifikaci bylo pro Veroniku zklamáním.
Naše další zástupkyně v kategorii juniorek do semifinále nepostoupily - Andrea Pokorná,
která nás reprezentuje i v kategorii žen, zde obsadila 28. místo, Veronika Šimková skončila na 29.
příčce a Karolína Taberyová, pro niž to byl první reprezentační start v životě, obsadila 31. pozici.
V kategorii juniorů se naši reprezentanti do semifinále neprobojovali, když doplatili na stavěči
nezvládnutou cestu č. 1, která v prvních dvou boulderech vyřadila 21 lezců, mezi nimiž byly i takové

hvězdy, jako bronzový medailista z loňského juniorského mistrovství světa v obtížnosti i boulderingu
Francouz Parmentier. Jako jediný překonal první boulder v této cestě díky předem připravenému
řešení použitelnému bohužel pouze pro jeho výšku Mikuláš Keller, jemuž ovšem nevyšla druhá
vytrvalostní cesta a obsadil tak celkově 33. místo, Petr Kliger vypadal dobře právě ve druhé cestě, ale
velká smůla při cvakání expresky mu vynesla nakonec 35. pozici, Zbyšek Černohous skončil na
děleném 36. místě a Kuba Dvouletý obsadil 38. příčku.
Bez české semifinálové účasti byla i kategorie B chlapců, kde v cestě č. 2 spadli tři naši lezci –
Šimon Potůček, Jirka Churavý a Albert Musil - ve stejném kroku. U prvních dvou jmenovaných šlo o
chybu, kdy se pokusili dynamicky udělat krok do lišty zamčené druhým chytem tak, aby se musela
nabrat přesně. Albert už věděl, že tam musí staticky, ale jako jeden z nejmenších závodníků ve
startovním poli měl tento krok podstatně problematičtější a když už si všichni (i on sám) mysleli, že
chyt drží, začal v maximálním rozsahu odpadat od stěny a chyt neudržel. Šimon Potůček pak
předvedl, že by na semifinále mít mohl, když v cestě č. 1., kterou lezl jako druhou, skončil na děleném
24. – 32. místě, ale v součtu obou kvalifikací mu to stačilo na celkové 38. místo, Abert Musil obsadil
45. pozici, Jirkovi Churavému patří 47. příčka a 50. skončil Radim Hejdušek, jemuž závod vysloveně
nevyšel.
Závod v lezení na rychlost byl sice na programu až v neděli, ale výraznou komplikací pro české
závodníky začal už na čtvrtečním technickém meetingu. Tam totiž organizátoři oznámili, že oficiální
trénink překládají z nedělního rána na pátek, protože si původně neuvědomili, že když bude závod
v rychlosti až den po obtížnosti, přihlásí se do něj řada lezců na obtížnost, kteří by stejně
v Mitterdorfu museli zůstat se svou výpravou a počty startujících se proti obvyklé situaci v rychlosti
zvednou tak, že trénink a závod ve všech kategoriích nebude možné za jeden den stihnout. Pro
většinu českých závodníků na rychlost, kteří plánovali přijet samostatně do Mitterdorfu až v sobotu
na slavnostní ceremoniál, to znamenalo buď narychlo změnit plány, nebo závodit bez toho, aby si
místní stěnu mohli osahat. Oficiálního tréninku se tak nakonec zúčastnili pouze dva čeští lezci.
Výhodou zvýšeného počtu startujících ale bylo to, že se kromě kategorie juniorek zvedl počet
závodníků v jednotlivých kategoriích nad šestnáct, což znamenalo postup do vyřazovacích bojů pro
16 startujících, a tak se šance na postup zvýšily, zatímco při nižší účasti by postupovalo pouze 8 lezců.
V dívčí kategorii B začaly kvalifikace smolně pro Hanku Křížovou, které se první pokus úplně
nepovedl, ve druhém pak zalezla výborný čas, ale vzhledem k ulitému startu její soupeřky jí nebyl
započítán, a v opakované kvalifikaci Hanka spadla. Naštěstí i první kvalifikační pokus Hance stačil na
postup, bohužel však z 16. místa s časem 14,15s, což znamenalo, že ve vyřazovacím pavouku nastoupí
proti vítězce kvalifikace. Ta v osmifinále nechybovala a naši závodnici vyřadila, ale protože Hančin čas
12,48s v osmifinále byl lepší, než časy čtyřech dalších vyřazených závodnic, obsadila Hanka Křížová
celkové solidní 12. místo.
Mezi chlapci v kategorii A nás reprezentoval Matěj Burian, který se loni v Edinburghu stal
mistrem Evropy v kategorii B. Matějovi v Mitterdorfu nevyšla ani jedna kvalifikace optimálně a do
osmifinále tak postupoval ze 13. pozice s časem 8,28s. Tam skvěle odstartoval, pak ale chyboval, a i
když potom Itala Dorigattiho stahoval, byl vyřazen. Díky času se proti kvalifikaci posunul o jedno
místo a patří mu výsledná 12. příčka.
Do vyřazovacích bojů postoupili i oba naši junioři – Pavek Krůtil ze 13. místa s časem 9,33s a
Adam Smiga ze 14. místa s časem 10,17s. Oba byli bohužel v prvním kole vyřazeni a oba si ve srovnání

s kvalifikací o místo polepšili – Pavel Krůtil skončil celkově na 12. pozici a Adam Smiga, závodící přes
bolestivé zranění lokte, na 13. příčce.
Mezi juniorkami se postoupit nepodařilo Andree Pokorné, která nás reprezentuje v lezení na
obtížnost a v rychlosti startovala na vlastní náklady. Šance na postup jí zkomplikovalo to, že juniorek
bylo 15 a tak jich do vyřazovacích bojů postupovalo pouze 8. Andrea skončila v kvalifikaci na 13.
místě s časem 14,27s a do vyřazovacích bojů tak nepostoupila.
V dívčí kategorii A startovala na vlastní náklady Sára Urbanová. V kvalifikaci se jí nepodařilo
dosáhnout časů, které zvládá na tréninku a skončila na dvě místa od postupu na 18. pozici s časem
15,45s.
Děkujeme všem závodníkům za vzornou reprezentaci a všem členům české výpravy rodičům, dobrovolníkům i trenérům - za pomoc a spolupráci v atmosféře vzájemné podpory. Zvlášť
poděkovat je nutno Petře Adamovské za vedení výpravy, Davidovi Urbáškovi, Jirkovi Slezákovi a
Romanovi Smigovi za pomoc s organizací a dopravou závodníků a Monice Brkalové za krásné
fotografie.
Děkujeme i partnerovi mládežnické reprezentace firmě Rock Point za finanční i materiální
podporu a tréninkovým centrům reprezentace SmíchOFF a Boulder Bar za vytvořené možnosti pro
přípravu našich mladých závodníků.
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