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Komise soutěžního lezení zajišťovala v roce 2018 závodní lezení pro mládežnické i dospělé kategorie 
ve všech čtyřech oficiálních disciplínách soutěžního lezení včetně olympijské kombinace. KSL v roce 
2018 organizovala více než 20 tuzemských závodů, obsadila 25 mezinárodních soutěží, uspořádala 
čtyři tuzemská a dvě zahraniční soustředění reprezentace a několik desítek společných tréninků 
v jednotlivých disciplínách, vedených reprezentačními trenéry přímo v regionech, tréninkových 
centrech i v zahraničí. KSL dále spolupracovala na zajištění tréninkových center reprezentace 
(SmíchOFF a Boulder Bar), podílela se na školení trenérů, stavěčů a rozhodčích, ve spolupráci 
s vedením ČHS pracovala na mezinárodní diplomacii ve vztahu k IFSC, zpracování podkladů pro 
MŠMT a na zajištění smluvního plnění partnerům reprezentace mládeže a dospělých (Rock Point a 
Montura). V roce 2018 se podařilo zařadit další sportovce do Resortního centra sportu Ministerstva 
vnitra Olymp Praha, v rámci ČHS pak pokračovat v projektu Vrcholového sportovního centra mládeže 
a přiblížit se tak podmínkám obvyklým v olympijských sportech. 

Mezinárodní sezóna 2018 byla z hlediska celkové výkonnosti absolutně nejúspěšnější v historii české 
mládežnické reprezentace, která získala mj. titul juniorského mistra Evropy, titul juniorského vicemistra 
světa, historicky první českou medaili z oficiálních mezinárodních závodů mládeže v boulderingu, 7 
medailí z mezinárodních mládežnických závodů IFSC, 30 postupů do finále v mezinárodních 
závodech IFSC, 4. místo v pořadí národů na mládežnickém mistrovství Evropy a 7. místo v pořadí 
národů na mládežnickém mistrovství světa v lezení na obtížnost. 

Česká výprava dosáhla na mistrovství světa mládeže v Moskvě historického úspěchu -  v konkurenci 
více než 1 100 závodníků ze 43 zemí vybojovala 19 bodovaných míst, z toho 11 postupů do 
semifinále resp. osmifinále. Výborně si vedl hlavně Jakub Konečný, který vybojoval stříbrnou medaili v 
lezení na obtížnost a stal se tak juniorským vicemistrem světa. Eliška Adamovská závodící v kat. A, se 
probojovala v téže disciplíně na 4. místo, v lezení na rychlost byla naší nejúspěšnější závodnicí 
Tereza Cibulková na 10. místě v kategorii B, do semifinále v boulderingu se probojoval rovněž 
v kategorii B Marek Jeliga. 

Také na mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost a rychlost dosáhla česká mládežnická 
reprezentace historicky nejlepšího výsledku – Jakub Konečný zde získal titul juniorského mistra 
Evropy a český tým ziskem pěti finálových a třinácti semifinálových účastí v lezení na obtížnost dosáhl 
na čtvrté místo v pořadí národů – za Rakouskem, Francií a Slovinskem. 

Česká seniorská reprezentace si odvezla z MS ve sportovním lezení v Innsbrucku dvě medaile a šest 
bodovaných míst ve všech soutěžních disciplínách. Nejúspěšnějším z českých reprezentantů byl 
Adam Ondra, který obsadil 2. místo v lezení na obtížnost a 2. místo v olympijské kombinaci. 
Vynikajících výsledků dosáhli junior Jakub Konečný a Jan Kříž - Jakub Konečný se v lezení na 
obtížnost probojoval do finále, kde obsadil 6. místo; Jan Kříž v lezení na rychlost postoupil do 
čtvrtfinále a obsadil celkové 8. místo. Hana Křížová, věkem patřící ještě do kategorie A (16 - 17 let), 
vytvořila nový ženský rekord v lezení na rychlost časem 10,477 s. V medailovém žebříčku patří  ČR 
sedmá pozice. V hodnocení národů nás žádný ze zúčastněných států neporazil ve všech třech 
disciplínách. Pouze domácí Rakousko se s námi dělí o 9. příčku v lezení na rychlost a je lepší v lezení 
na obtížnost i v boulderingu. Poprvé v historii měla česká reprezentace dva závodníky ve finále MS 
(Adam Ondra, Jakub Konečný) a v hodnocení národů v lezení na obtížnost dosáhla historického 
maxima v podobě 4. místa za Rakouskem, Japonskem a Slovinskem. 

Ve světovém poháru bodovali čeští reprezentanti ve všech disciplínách a kategoriích s výjimkou 
ženského boulderingu.  

Akademická reprezentace letos získala titul Akademického mistra světa v lezení na rychlost, dále na 
MS 5. místo v boulderingu a 9. místo v lezení na obtížnost. 

V oblasti domácích závodů dospělých pokračovala v roce 2018 KSL v rozvoji stabilního systému, 
vytvořeného v předchozích letech. V boulderingu byl seriál Rock Point Českého poháru v první části 
sezóny stejně jako v minulém roce organizován na základě smlouvy, která pořádání celého seriálu 
svěřila týmu pořadatelů sdružených pod značkou ČSL. První dva nominační závody se z rozhodnutí 



pořadatelského týmu neuskutečnily ve veřejném prostoru, ale na bouldrovkách, kde zejména Boulder 
Bar byl jednoznačně nevyhovující lokací pro závod tohoto rozsahu a úrovně. ČSL navíc opakovaně 
porušovalo ustanovení smlouvy, kterou mu bylo pořádání seriálu svěřeno, proto vedení ČHS tuto 
smlouvu vypovědělo s tím, že ČHS nabídl ČSL uzavření smlouvy nové za stejných ekonomicko-
organizačních podmínek (s nabídkou možností využití i jiných variant), ale s pojistkami proti jejímu 
porušování. Takovou smlouvu však ČSL odmítlo uzavřít, naopak si kladlo neakceptovatelné podmínky 
a přes dlouhou snahu o jednání ze strany ČHS se nepodařilo dosáhnout dohody. Proto musel zbytek 
sezóny zajistit přímo ČHS, což se nakonec ukázalo jako optimální řešení, protože Rock Point MMČR 
v boulderingu v Lanškrouně, které se ČHS podařilo uspořádat díky podpoře generálního partnera a 
vynikající práci lanškrounského oddílu, bylo závodem vynikající úrovně – a to jak po stránce sportovní 
a organizační, tak po stránce mediálního pokrytí.  ING MČR v lezení na obtížnost se konalo společně 
s MČR mládeže B, A, J a Akademickým MČR stejně jako v předchozí sezóně ve veřejném prostoru, 
jímž bylo OC Zličín, vysokou úroveň i návštěvnost měly také další závody Českého poháru v lezení na 
obtížnost. Ve spolupráci s vedením ČHS se opět podařilo zajistit samostatné pořady v České televizi z 
ČP a MČR v lezení na obtížnost a v boulderingu, přičemž zkrácený záznam z Rock Point MMČR 
v boulderingu dosáhl historicky nejvyšší sledovanosti v oblasti soutěžního lezení – celková 
sledovanost (rating) dosáhla 128 000 diváků, celkový zásah (reach) dokonce 216 000 diváků. Podařilo 
se využít i reklamní prostor navázaný na tyto pořady a tím vytvořit podmínky pro marketingové využití 
českého soutěžního lezení.  
 
Hlavní činností KSL v oblasti mládeže bylo organizování tuzemských závodů dětí a mládeže 
v soutěžním lezení (ČPM a ČP U14, MČRM) a zajišťování reprezentace mládeže (výsledky viz výše). 
Domácí závody kategorií B, A a Junioři se podařilo ve všech disciplínách vhodně propojit se závody 
dospělých, MČR mládeže pro kategorii B bylo opět spojeno s MČR U14. KSL také spolupracovala 
s Komisí mládeže ČHS na vytvoření systému závodů pro začínající a mírně pokročilé lezce, které 
budou organizovány Komisí mládeže v roce 2019. 
 
Z hlediska mezinárodní sezóny 2019 bude jednoznačným vrcholem srpnové MS dospělých ve všech 
disciplínách v Japonsku, které bude zároveň nominačním závodem pro OH 2020. Součástí letošní 
sezóny jsou i ME dospělých v jednotlivých disciplínách. Čeští reprezentanti se dále budou snažit 
získávat body v rámci SP. MS mládeže se koná rovněž v srpnu v italském Arcu, čeští mládežničtí 
reprezentanti se dále zúčastní závodů MEJ a Evropského poháru mládeže v jednotlivých disciplínách. 
 
Pravidlová sekce KSL připravila pro sezónu 2019 aktualizované znění soutěžních pravidel ČHS 
vycházející z pravidel IFSC včetně seznamu změn a výjimek pro závody ČP U14. 
 
Péče o přípravu reprezentantů v mládežnických i dospělých kategoriích pokračovala v roce 2018 
spoluprací s Laboratoří sportovní motoriky FTVS UK na systému opakovaného standardizovaného 
testování reprezentantů, testování je realizováno i v roce 2019 opět jako součást nominačních kritérií. 
  
ČHS má v tuto chvíli vytvořen funkční systém trenérských, rozhodcovských i stavěčských licencí 
odpovídající české i mezinárodní legislativě, což přispívá ke zvýšení kvality přípravy českých 
závodníků i úrovně tuzemských závodů. V roce 2018 byly KSL realizovány dva kurzy pro získání 
trenérské licence C a dlouhodobé školení trenérů licence B, jeden kurz pro získání licence hlavního 
rozhodčího a ve spolupráci s FTVS doškolovací semináře pro trenéry. V rámci tohoto systému budou 
pokračovat školení a kurzy, aby se zvýšil počet kvalifikovaných odborníků působících v českém 
lezeckém sportu. Na základě mezinárodní dohody mezi ČHS a SHS JAMES zajišťuje KSL vzdělávání 
slovenských odborníků v oblasti soutěžního lezení – v roce 2018 bylo realizováno jedno školení 
trenérů a jedno školení rozhodčích SHS JAMES, na začátku roku 2019 pak další školení trenérů 
a kurz stavěčů. 
 
V roce 2017 se podařilo ČHS zahájit na základě podmínek MŠMT projekt Vrcholového sportovního 
centra mládeže, které zajišťuje odbornou, materiální a ekonomickou podporu nejlepších mladých 
závodníků. Projekt pokračuje i v letech 2018 a 2019, kdy se jej podařilo rozšířit na 24 sportovců. 
Trenéry VSCM jsou trenéři reprezentace ČR, smluvním stavěčem je jediný český držitel nejvyšší 
mezinárodní stavěčské licence IFSC Jan Zbranek. 
 
Další oblastí, jejímž prostřednictvím se daří snižovat rozdíl mezi ekonomickým zajištěním českých 
reprezentantů ve srovnání s mezinárodní konkurencí, je zařazování soutěžních lezců do resortních 
center sportu. Cituji ze zprávy předsedy ČHS Jana Bloudka: „Celkové výsledky sportovců ČHS 



v soutěžním lezení měly oproti předchozímu roku výrazně vzestupnou tendenci, bodově jsme oproti 
roku 2017 dosáhli více než trojnásobného zlepšení. Vedení Olympu konstatovalo, že za sportovně i 
mediálně velice úspěšným Adamem Ondrou máme zejména v nastupující generaci řadu dalších 
vynikajících reprezentantů, schopných podávat kvalitní výkony v mezinárodní konkurenci. Na sezónu 
2019 se podařilo vyjednat další navýšení počtu podporovaných reprezentantů ve sportovním lezení 
z letošních šesti na sedm a podařilo se i zvýšit počet našich závodníků, kterým Olymp kromě 
příspěvku na náklady spojené s přípravou poskytuje také pravidelný měsíční příjem – a to ze tří na 
pět. Plně profesionálním sportovcem zůstává Adam Ondra, k němu se na poloviční úvazek přidají 
Kuba Konečný a Honza Kříž, částečnou měsíční podporu získají Martin Stráník a Eliška 
Adamovská.  Iva Vejmolová a Lenka Slezáková pak mají nárok na významný příspěvek na náklady 
spojené s přípravou. Kromě finanční podpory poskytuje Olymp svým sportovcům i odborné zázemí – 
lékařské, rehabilitační, psychologické atd. včetně možnosti ubytování a dalších výhod.“ 
 
Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům soutěžního lezení na pohybový aparát připravila KSL v roce 
2018 ve spolupráci s Fyzio Gym Cooper projekt fyzioterapeutické péče a pohybové terapie pro 
závodníky. Péče fyzioterapeutů a pohybových terapeutů byla včetně pohybové diagnostiky celoročně 
poskytována reprezentantům v soutěžním lezení, členům VSCM a nejlepším závodníkům kategorií 
U14, aby byl zajištěn zdravý vývoj lezců od nejmladšího věku i při vysokém zatížení. Projekt pokračuje 
i v roce 2019 
 
Pro rok 2019 je záměrem KSL ČHS pokračovat v systému domácích závodů i zajištění reprezentace 
a ve spolupráci s dalšími subjekty zlepšovat péči o talentovanou mládež i další perspektivní 
závodníky. Záměrem je zřídit další tréninková centra reprezentace v jednotlivých regionech mimo 
Prahu.  
 
Klíčovou byla v roce 2018 podpora partnerů reprezentace společností Montura (dospělí) a Rock Point 
(mládež), která by měla pokračovat i v roce 2019.  
 
V rámci ČAUS pokračuje od roku 2017 ve spolupráci s ČHS činnost samostatné Komise soutěžního 
lezení zajišťující koordinaci soutěží ČAUS a ČHS a možnost sportovců využívat podpory ČAUS 
v rámci akademických soutěží. 
 
Oceňujeme všechny závodníky, kteří v roce 2018 reprezentovali Českou republiku a jménem ČHS jim 
chceme poděkovat. ČHS by zároveň tímto chtěl opět poděkovat těm pořadatelům, oddílům, trenérům i 
partnerům, kteří se snaží poctivě pracovat ve prospěch lezeckého sportu a v neposlední řadě i všem 
dobrovolníkům a rodičům, bez jejichž obětavosti by se české závodní lezení neobešlo. 
 


