
Soutěžní lezení 2016 – reprezentace ČR 

Dospělí 

Vrcholem sezóny 2016 bylo Mistrovství světa v Paříži, kde Adam Ondra obhájil titul mistra světa 
v lezení na obtížnost z roku 2014 a obsadil 2. místo v boulderingu. Kromě těchto vynikajících výsledků 
je však velkým pozitivem i počet dalších závodníků, kteří obsadili bodované pozice: teprve 
sedmnáctiletý Jakub Konečný postoupil do semifinále v lezení na obtížnost (23. místo ze 104 
startujících), semifinále v boulderingu o místo uniklo Martinovi Stráníkovi (dělené 21. místo ze 123 
startujících) a mezi ženami v této disciplíně na body dosáhla i Petra Růžičková (dělené 27. místo z 87 
startujících). V lezení na rychlost se do osmifinále v mužské kategorii probojovali dva čeští závodníci – 
Libor Hroza ml. (7. místo z 55 startujících) a Jan Kříž (16.), což je v historii MS, pořádaných IFSC (od 
roku 2007) vůbec poprvé, navíc v této disciplíně na body dosáhl i mladý Matěj Burian (29.). 
V hodnocení národů Česká republika obsadila v lezení na obtížnost 5. místo ze 40 zúčastněných zemí, 
v boulderingu 6. místo z 47. zemí a v lezení na rychlost 8. – 9. místo z 23 zemí. 

S bilancí jedné zlaté a jedné stříbrné medaile, jednoho semifinálového, jednoho čtvrtfinálového, 
jednoho osmifinálového výsledku a celkového počtu osmi bodovaných míst jde z hlediska české 
reprezentace o nejúspěšnější MS v desetileté historii závodů IFSC a patrně o nejúspěšnější MS vůbec. 
V roce 2014 sice Adam Ondra získal na MS dvě zlaté medaile, ale celkový počet bodovaných míst byl 
podstatně nižší (5) a MS se navíc konalo zvlášť v boulderingu (Mnichov) a zvlášť pro obtížnost 
a rychlost (Gijón). V předchozích letech byla na MS IFSC vždy nižší hodnota medailí i nižší počet 
bodovaných míst. 

Důležitou mezinárodní soutěží jsou i seriály Světového poháru v jednotlivých disciplínách. Těch se 
v roce 2016 s výjimkou SP v Arcu neúčastnil Adam Ondra, vítěz SP 2015 v lezení na obtížnost a 3. v SP 
2015 v boulderingu, který se soustředil na Mistrovství světa a skalní projekty. Závody SP ale i tak 
přinesly řadu kvalitních výsledků českých reprezentantů. 

Velmi úspěšný byl pro české barvy Světový pohár 2016 v boulderingu. Martin Stráník navázal na závěr 
sezóny 2015, kdy získal v Mnichově svou první životní medaili ve Světovém poháru a v závodě SP 
v Meiringenu obsadil 2. místo, když od vítězství ho dělilo jen málo, k tomu přidal 5 dalších 
bodovaných umístění, z toho jedno finále a 4 semifinále (SP Kazo – 20. místo, SP Navi Mumbai – 19. 
místo, SP Innsbruck – 6. místo, SP Vail – 7. místo, SP Mnichov – 17. místo). V celkovém hodnocení SP 
2016 mu patří vynikající 7. příčka. Kromě samotných výsledků je u Martina nutno ocenit i výrazný 
výkonnostní progres, protože tento závodník se v letech 2008 - 20014 ani jednou neprobojoval do 
finále závodů SP, postoupit do finále se mu podařilo až v roce 2015 a od té doby jeho výkonnost 
strmě stoupá. Své první životní body vybojoval v roce 2016 v závodě SP i Štěpán Stráník, když na SP 
v Meiringenu obsadil dělené 25. místo z 84 závodníků. V historii SP IFSC jde o nejúspěšnější sezónu 
českého mužského boulderingu (7. místo celkově + další bodující závodník v zahraničním závodě SP) 
bez účasti Adama Ondry či po odečtení jeho výsledků. Pro srovnání – v roce 2009 startoval Adam 
Ondra ve dvou závodech SP v boulderingu (3. a 11. místo), dalším nejlepším umístěním v této sezóně 
bylo 30. místo M. Stráníka, v roce 2010 Adam Ondra v seriálu SP v boulderingu zvítězil, ale nejlepším 
výsledkem dalšího českého závodníka bylo 35. – 36. místo Jana Chvály mezi 78 startujícími. 

Mezi ženami se v boulderingu v sezóně 2015 po roční pauze opět v SP objevila na bodovaných 
místech česká reprezentantka zásluhou Petry Růžičkové, která na tento výsledek v sezóně 2016 
navázala a v závodě SP v Innsbrucku obsadila dělenou 29. pozici.  

V lezení na rychlost sezónu SP 2016 skvěle zahájil Libor Hroza ml. a po třech druhých místech (SP 
Chongqing, SP Nanjing, SP Chamonix), 11. místě na SP ve Villars a 5. místě na SP v Arcu figuroval 
v průběžném pořadí SP na 3. místě. Pak však musel ze zdravotních důvodů zrušit start na posledních 
dvou závodech a v celkovém pořadí SP v lezení na rychlost obsadil i tak výborné 6. místo. Výrazným 



pozitivem je, že se po přechodu z juniorské kategorie začal v SP prosazovat i Jan Kříž, který dokázal 
z 6 závodů 4x postoupit do vyřazovacích bojů (SP Chamonix – 6. místo, SP Arco – 16. místo, SP 
Wujiang – 9. místo, SP Xiamen – 16. místo) a v celkovém pořadí SP obsadil 14. pozici. Z hlediska 
výkonnosti české reprezentace jde opět o výrazný posun, protože dva závodníky na této úrovni 
v mužských závodech SP v lezení na rychlost na standardní cestě neměla česká reprezentace ještě 
nikdy. 

V SP v lezení na obtížnost se v roce 2016 Adam Ondra zúčastnil v rámci přípravy na MS pouze závodu 
v Arcu, kde obsadil 5. místo.  Výsledková úroveň zbytku mužské reprezentace v lezení na obtížnost ve 
srovnání s předcházejícím rokem poklesla, protože závodníci, kteří v předchozích sezónách atakovali 
bodovaná místa (T. Binter ml., M. Jech), absolvovali sezónu 2016 se zdravotními 
a tréninkovými omezeními. Nejlepšími umístěními českých závodníků v závodech SP 2016 kromě 
Adama Ondry jsou tak 41. místo mladého Jakuba Konečného a 44. pozice Martina Jecha v závodě SP 
v Imstu (66 startujících). Vzhledem k tomu, že v roce 2010 neabsolvoval kromě Adama Ondry žádný 
z českých nominovaných reprezentantů ani jeden závod SP, lze za pozitivum považovat dlouhodobý 
zvýšený zájem o reprezentaci v této disciplíně a je třeba navázat na výkonnostní vývoj předchozích 
sezón. 

Významný výsledkový progres zaznamenala ženská reprezentace v lezení na obtížnost v rámci SP 
2016, když Gabriela Vrablíková postoupila dvakrát do semifinále (SP Chamonix 27. místo a SP Villars 
26. místo) a teprve šestnáctiletá Lenka Slezáková ve své první sezóně mezi ženami dosáhla dvakrát 
bodované 30. pozice (rovněž SP Chamonix a SP Villars). Sezónu navíc vinou vleklých zdravotních 
problémů ztratila Iva Vejmolová, která dokázala v roce 2015 v SP čtyřikrát bodovat, z toho dvakrát 
postoupit do semifinále, ale v roce 2016 mohla nastoupit pouze k jedinému závodu, navíc stále ne 
zcela zdravá, takže náš ženský tým byl tak výrazně oslaben. Čtyř semifinále a celkem osmi 
bodovaných umístění ze dvou po sobě jdoucích sezón se v závodech SP nepodařilo české ženské 
reprezentaci v lezení na obtížnost dosáhnout v historii závodů pořádaných IFSC ještě nikdy - pro 
srovnání dvě semifinále a tři další bodovaná místa byla celková bilance české ženské reprezentace 
v lezení na obtížnost v SP za roky 2007 – 2010 - a to včetně domácího závodu SP v Brně, kde 
vzhledem k poměru počtu českých a zahraničních účastnic (5/28) byla bodovaná místa pro české 
závodnice jistá. Ze zahraničních závodů SP v lezení na obtížnost získala česká ženská reprezentace za 
uvedené čtyřleté období pouze 2x jeden bod za 30. místa Soni Hnízdilové v roce 2007 a Nelly Kudrové 
v roce 2008 a byla bez semifinálové účasti.  

Česká reprezentace se zúčastnila i historicky prvního Akademického mistrovství světa v Šanghaji, kde 
byla na základě předchozích výsledků uhrazena účast 5 českým reprezentantům Českou unií 
akademického sportu. Ve velmi kvalitně obsazeném závodě postoupili 4 z nich do semifinále: 
nejlepšího výsledku dosáhl Jan Kříž v lezení na rychlost, když obsadil 4. místo z 36 startujících, Petra 
Růžičková v boulderingu skončila na 11. pozici z 33 závodnic, v lezení na obtížnost Tomáš Binter ml. 
obsadil 14. – 15. příčku a Martin Jech skončil 25. mezi 43 startujícími.  

 

Mládež 

Mládežnická reprezentace byla v sezóně 2016 velmi úspěšná zejména v lezení na obtížnost. 
Mistrovství světa mládeže v čínském Guangzhou přineslo v této disciplíně 4. místo Jakubovi 
Konečnému v kategorii A (16 – 17 let), 4 další čeští reprezentanti postoupili do semifinále - Lenka 
Slezáková (kat. A), Eliška Adamovská (kat. B, 14 – 15 let), Veronika Scheuerová (juniorky, 18 – 19 let), 
Vojtěch Trojan (kat. A). Díky těmto výsledkům jde z hlediska české reprezentace o nejúspěšnější 
mládežnické MS v této disciplíně od roku 2010, navíc je nutno vyzdvihnout, že semifinálová umístění 
jsou rozdělena do všech věkových kategorií. Pro srovnání vývoj výsledků MSJ v lezení na obtížnost: 
MSJ Guangzhou 2016 – 1x finále, 5x semifinále, nejlepší umístění 4. místo, MSJ Arco 2015 – 1x finále, 



2x semifinále, nejl. 7. místo, MSJ Nouméa 2014 – 0x finále, 2x semifinále, nejl. umístění 19. místo 
(vzhledem k nákladnosti destinace startovali na obtížnost pouze 2 čeští závodníci), MSJ Central 
Saanich 2013 – 0x finále, 5x semifinále, nejl. 11. místo, MSJ Singapore 2012 – 0x finále, 3x semifinále, 
nejl. 11. místo, MSJ Imst 2011 – 0x finále, 3x semifinále, nejl. 12. místo. 

Ještě lépe pro české barvy dopadlo Mistrovství Evropy mládeže 2016 v rakouském Mitterdorfu, kde 
Jakub Konečný vybojoval pro Českou republiku historicky první titul mistra Evropy v lezení na 
obtížnost. Kromě toho se do semifinále v této disciplíně probojovalo 5 dalších českých reprezentantů 
(Eliška Adamovská, Lenka Slezáková, Veronika Scheuerová, Tereza Kubátová a Vojtěch Trojan) ve 
všech věkových kategoriích. 

Přestože IFSC v roce 2016 uspořádala pouze jediný závod Evropského poháru mládeže (EYC)v lezení 
na obtížnost v rakouském Imstu, česká reprezentace se na něj dokázala výborně připravit a dosáhla 
zde historicky nejlepšího výsledku od roku 2010, když tři čeští závodníci postoupili do finále, Jakub 
Konečný pak vybojoval stříbrnou medaili, Eliška Adamovská skončila na 4. místě a Lenka Slezáková 
obsadila 10. pozici. Pro srovnání vývoj výsledků: EYC Imst 2016 - 3x finále (2., 4. a 10. místo), EYC Imst 
2015 – 2 x finále (4. a 7. místo), EYC Imst 2014 – 1x finále (5. místo), EYCH Imst 2013 – bez finále, EYC 
Imst 2012 – bez finále, EYC Imst 2011 – 1x finále (11. místo).  

V boulderingu jsou nejlepšími českými výsledky sezóny 2016 dělené 19. místo Jakuba Konečného na 
Mistrovství světa mládeže v Guangzhou, 18. místo Veroniky Šimkové v kategorii juniorek na 
Mistrovství Evropy mládeže v rakouském Langenfeldu a 14. místo Elišky Vlčkové na Evropském 
poháru mládeže v rakouském Grazu. 

České mládežnické lezení na rychlost se v roce 2016 vyrovnávalo s generační výměnou, protože 
juniorský mistr světa z roku 2014 Jan Kříž opustil juniorskou kategorii, mistr Evropy v kategorii 
B z roku 2015 Matěj Burian se posunul do starší a tedy silnější kategorie A a Pavel Krůtil s Adamem 
Smigou  přešli z kategorie A mezi juniory. Na mládežnickém mistrovství Evropy postoupili do 
osmifinále 4 čeští závodníci (Hanka Křížová /kategorie B/, Matěj Burian, Pavel Krůtil a Adam Smiga), 
nikomu z nich se ale nepodařilo postoupit do čtvrtfinále a tak si první tři jmenovaní shodně připsali 
12. místa, Adam Smiga skončil 13. V Evropském poháru mládeže se pak i ve starší kategorii dokázal 
Matěj Burian prosadit na medailovou pozici, když v Imstu postoupil do semifinále a v malém finále 
pak vybojoval 3. místo.  

Dlouhodobým problémem byla ekonomická situace reprezentace ČR ve srovnání s mezinárodní 
konkurencí. Výrazným posunem v této oblasti je, že se v roce 2016 ČHS podařilo zajistit zařazení 
Adama Ondry a Martina Stráníka do resortního centra sportu Ministerstva vnitra pro rok 2017, což 
těmto závodníkům umožní plně profesionální přípravu a je motivací i pro další, protože díky tomu je 
jasné, že mají v případě vysoké výkonnosti šanci už i u nás se věnovat soutěžnímu lezení 
profesionálně.  

ČHS zpracoval i další projekty na přípravu zejména mladých závodníků a pokud se na ně podaří získat 
státní podporu odpovídající pozici olympijského sportu, mohlo by to znamenat velký krok směrem 
k podmínkám, odpovídajícím situaci v ekonomicky silnějších zemích.  

 

Za Komisi soutěžního lezení ČHS Tomáš Binter 


