
Komise soutěžního lezení  
předseda Tomáš Binter  
 
Komise soutěžního lezení zajišťovala v roce 2017 závodní lezení pro mládežnické i dospělé kategorie 
ve všech třech oficiálních disciplínách soutěžního lezení a nově i v olympijské kombinaci. KSL v roce 
2017 organizovala 24 tuzemských závodů, obsadila 27 mezinárodních soutěží, uspořádala 4 
soustředění reprezentace, spolupracovala na zajištění tréninkových center reprezentace (SmíchOFF a 
Boulder Bar), podílela se na školení trenérů, ve spolupráci s vedením ČHS spolupracovala 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). Nově se v roce 2017 
podařilo zařadit sportovce do Resortního centra sportu Ministerstva vnitra Olymp Praha, v rámci ČHS 
pak realizovat projekt Vrcholového sportovního centra mládeže a přiblížit se tak podmínkám obvyklým 
v olympijských sportech.  
V oblasti soutěžního lezení dospělých KSL v roce 2017 pokračovala v práci na zvýšení úrovně 
domácích závodů, na zlepšení podmínek pro reprezentaci ČR a zvýšení zájmu o reprezentaci 
zejména ze strany mladých lezců.  
Vrcholy mezinárodní sezóny dospělých byla mistrovství Evropy v lezení na obtížnost a rychlost v 
italském Campitello di Fassa a v boulderingu v Mnichově (GER). Česká reprezentace získala 
zásluhou Adama Ondry stříbrnou medaili v lezení na obtížnost, do rozšířeného finále v boulderingu 
postoupil Martin Stráník, semifinále v lezení na obtížnost vybojovala Iva Vejmolová a do osmifinále v 
lezení na rychlost s nejlepším časem postoupil Libor Hroza ml., jehož pak zastavil předčasný start. 
Celkově na evropských šampionátech bodovalo 5 českých závodníků.  
Ve Světovém poháru v lezení na obtížnost se Adam Ondra zúčastnil pouze jednoho závodu v italském 
Arcu, kde obsadil výborné druhé místo. Vynikajících výsledků dosáhl věkem ještě junior Jakub 
Konečný, když ze čtyř startů dokázal dvakrát postoupit do semifinále a jeho nejlepším výsledkem byla 
13. pozice ze švýcarského Villars. Těsně za hranicí semifinále skončila na SP v Arcu 27. Iva 
Vejmolová, kvalitních výsledků v jednotlivých závodech dosáhli i další čeští reprezentanti v této 
disciplíně.  
Ve Světovém poháru v lezení na rychlost měl smolnou sezonu Libor Hroza ml., který čtyřikrát 
postoupil do osmifinále s vynikajícími časy, ale ve vyřazovacích bojích se mu nedařilo zejména vinou 
předčasných startů. V závěru sezóny musel navíc vzhledem ke zranění ramene zrušit plánované 
asijské závody. Návrat po zranění zvládl Jan Kříž, který ve skotském Edinburghu postoupil do 
osmifinále, kde vybojoval výborné 9. místo.  
Ve Světovém poháru v boulderingu vybojoval jeden semifinálový postup a dvě další bodovaná 
umístění Martin Stráník.  
Světových her ve Wroclavi se jako jediný český zástupce zúčastnil Libor Hroza ml., který zde obsadil 
8. pozici v lezení na rychlost.  
Pozitivní vývoj se daří udržovat v zájmu o reprezentaci. Ve srovnání s rokem 2016, který byl 
nejúspěšnější sezónou v historii českého soutěžního lezení, však došlo k v roce 2017 určitému 
výsledkovému poklesu. Nejstabilnější byla situace v lezení na obtížnost, kde kromě vynikajících 
výsledků Adama Ondry, který však startoval pouze ve dvou mezinárodních závodech, byla řada 
dalších závodníků schopných podat kvalitní výkony v obou kategoriích. V lezení na rychlost byla 
reálná celková výkonnostní úroveň rovněž vysoká – ve všech ČR obsazených mezinárodních 
závodech jsme měli zastoupení ve vyřazovacích kolech, ale v zejména v důsledku výše uvedených 
problémů Libora Hrozy ml. a zranění dalších závodníků na rozdíl od předchozích let česká 
reprezentace nedosáhla na medailovou pozici. Výrazný výsledkový pokles byl však zaznamenán v 
boulderingu – medailista SP z minulých let Martin Stráník ani jednou nepostoupil do finále a jeho 
nejlepším umístěním sezóny byla 15. příčka z ME a 17. pozice ze závodu SP, nikdo z dalších 
závodníků se pak v závodě SP neprobojoval do první šedesátky v závodech SP v kategorii mužů ani v 
kategorii žen. KSL proto ve spolupráci s vedením reprezentace přijala opatření, umožňující zkvalitnění 
přípravy českých reprezentantů v boulderingu v sezóně 2018.  
V oblasti domácích závodů dospělých pokračovala v roce 2017 KSL v rozvoji stabilního systému, 
vytvořeného v předchozích letech. V boulderingu byl Český pohár organizován na základě smlouvy, 
která pořádání celého seriálu svěřila týmu pořadatelů nově sdružených pod značkou ČSL. Titulárním 
partnerem seriálu byla opět společnost Rock Point. Všechny závody Rock Point ČP v boulderingu se 
konaly ve veřejném prostoru, bohužel však úroveň těchto závodů byla ve srovnání s předchozí 
sezónou velmi nevyrovnaná a u některých závodů výrazně poklesla. Soutěžní činovníci ČHS navíc 
museli řešit přetrvávající organizační problémy a potíže s výsledkovým servisem pořadatelského týmu, 
přičemž došlo i ke zpětnému ovlivnění již vyhlášených výsledků závodu v Pardubicích. ČSL navíc 
nevyhlásil celkové výsledky Českého poháru mládeže, takže situaci nakonec musel řešit ČHS 



korespondenčním rozesláním pohárů a omluvou. Do budoucna je opakování podobných problémů 
nepřijatelné a KSL v tomto smyslu přijala příslušná opatření. MČR v lezení na obtížnost se konalo 
stejně jako v předchozí sezóně ve veřejném prostoru, jímž bylo OC Zličín, vysokou úroveň i 
návštěvnost měly i 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. 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. 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.  
Celková výkonnostní úroveň mládežnické reprezentace se opět zvýšila, i když individuální výsledky 
většiny nejlepších závodníků starších kategorií byly negativně ovlivněny náročným programem daným 
částečně starty v závodech mládeže i dospělých a částečně i přípravou na závody v kombinaci. V 
lezení na obtížnost získala ČR v závodech Evropského poháru mládeže v roce 2017 šest finálových 
umístění (Slezák 2, Konečný 2, Adamovská, Smetanová), výrazně se zvýšil počet závodníků 
schopných dosahovat umístění do 15. místa v závodech EYC a MEJ (kromě uvedených finalistů 
Slezáková, Bulenová, Jeliga, Potůček) a bodovaných pozic. Na mládežnickém MS v Innsbrucku, které 
bylo historicky nejobsazenějším mládežnickým šampionátem v historii, získala česká reprezentace v 
lezení na obtížnost jedno finálové (Slezák), dvě semifinálová (Slezák, Adamovská) a jedno další 
bodované umístění (Konečný).  
Výrazného výkonnostního vzestupu se podařilo dosáhnout v roce 2017 v mládežnickém boulderingu. 
Na domácím Mistrovství Evropy mládeže vybojovala vynikající 8. příčku v juniorské kategorii Veronika 
Šimková, výborného umístění dosáhly i 10. Michaela Smetanová a 13. Eliška Bulenová v kategorii B, 
bodovaných pozic pak dosáhla česká reprezentace na MEJ ve všech kategoriích. V závodech EYC 
dosáhli nejlepších výsledků v kategorii A Eliška Adamovská (12. a 21. místo), mezi juniory Jakub 
Rázek (15. a 23. místo) a v kategorii B Klára Hašková (17. místo). Na mládežnickém MS bodovaly v 
kategorii A Lenka Slezáková na 27. pozici, kterou od postupu do semifinále dělil jediný pokus, a v 
kategorii B Eliška Bulenová rovněž na 27. příčce.  
V lezení na rychlost bylo pro českou reprezentaci výraznou ztrátou dlouhodobé zranění Matěje 
Buriana, které mu neumožnilo nastoupit k žádnému mezinárodnímu závodu. Přesto se české barvy 
objevily ve vyřazovacích kolech jak v závodech EYC, kde skvělé 6. místo ve své první reprezentační 
sezóně v kategorii B vybojovala Tereza Cibulková, tak na MSJ, kde tato závodnice obsadila 16. 
příčku. Hodnotná jsou i umístění Hanky Křížové v kategorii A na vrcholných závodech sezóny – 15. 
místo na MEJ v Permu a 22. pozice na MSJ v Innsbrucku.  
Mládežnické MSJ v Innsbrucku bylo historicky prvním závodem, kde byl zařazen olympijský formát 
soutěže v kombinaci. Je nutno říci, že závod v kombinaci přinesl řadu organizačních problémů a 
neúměrné prodloužení šampionátu a je otázkou, zda bude možné do budoucna mládežnické závody v 
tomto formátu vůbec pořádat. Vzhledem k tomu, že do OH v Tokiu budou závody v kombinaci v 
olympijském formátu ve všech kategoriích mládeže i dospělých IFSC organizovány, připravila KSL 
model přípravy na tuto v současnosti čtvrtou oficiální disciplínu soutěžního lezení včetně nominačních 
pravidel. Z hlediska mezinárodní sezóny 2018 bude jednoznačným vrcholem zářijové MS dospělých 
ve všech disciplínách rakouském Innsbrucku. Čeští reprezentanti se dále budou snažit získávat body 
v rámci SP v jednotlivých disciplínách. Vzhledem k odstoupení kanadského pořadatele mládežnického 
MS není dosud nové místo konání MSJ 2018 známo. MEJ v lezení na obtížnost a rychlost se koná na 
konci května v rakouském Imstu, MEJ v boulderingu pak na přelomu srpna a září v belgickém Bruselu. 
Čeští mládežničtí reprezentanti se dále budou účastnit závodů Evropského poháru mládeže v 
jednotlivých disciplínách.  
V roce 2017 se jako výsledek mezinárodní diplomacie ČHS konal po více než sedmi letech v ČR 
oficiální mezinárodní závod IFSC, jímž bylo Mistrovství Evropy mládeže v boulderingu. Závod byl 
uspořádán ve spolupráci s týmem Lezení do škol ve Slaném a měl být poslední prověrkou před 
pořádáním SP v boulderingu 2018, o jehož spolupořadatelství projevilo zájem právě Lezení do škol ve 
spolupráci s ČSL. Situaci zhodnotil VV ČHS v zápisu z jednání po MEJ takto: “MEJ v boulderingu ve 
Slaném bylo ze strany IFSC hodnoceno velmi dobře, nicméně podařilo se jej zvládnout jen za cenu 
enormního nasazení ze strany ČHS, neboť spolupořadatel nebyl na mezinárodní akci dostatečně 
připraven. VV konstatoval, že při pořádání případného dalšího mezinárodního závodu je nutno použít 
jiný organizační model. Na základě zkušenosti s pořádáním MEJ ve Slaném a na základě toho, že 
potenciální pořadatelé SP v boulderingu 2018 v Ostravě nebyli schopni zajistit potřebné finanční 
garance a upustili od pořádání závodů, VV rozhodl o stažení přihlášky a odstoupil od pořádání 
závodu.“  



Vzhledem k zařazení kombinace jako čtvrté oficiální disciplíny soutěžního lezení IFSC a dalším 
zásadním úpravám mezinárodních pravidel provedla KSL ve spolupráci s pravidlovou sekcí celkovou 
revizi českých pravidel soutěžního lezení a vytvořila nové znění pravidel pro rok 2018, jehož součástí 
jsou i pravidla olympijské kombinace odpovídající mezinárodním pravidlům.  
Péče o přípravu reprezentantů v mládežnických i dospělých kategoriích pokračovala v roce 2017 
spoluprací s Laboratoří sportovní motoriky FTVS UK na systému opakovaného standardizovaného 
testování reprezentantů, testování je realizováno i v roce 2018 nově 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 2017 byly KSL realizovány dva kurzy pro získání 
trenérské licence C, jeden kurz pro získání licence hlavního rozhodčího a ve spolupráci s FTVS dva 
doškolovací semináře pro trenéry. V rámci tohoto systému budou pokračovat školení a kurzy, aby se 
zvýšil počet kvalifikovaných odborníků působících v českém lezeckém sportu – pro rok 2018 je 
připraven kurz pro trenéry licence B, kurzy pro trenéry licence C a již byl realizován kurz pro získání 
národní stavěčské licence.  
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. V roce 2017 bylo do VSCM zařazeno 18 závodníků, projekt pokračuje i v roce 2018, 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. Zařazení Adama Ondry a Martina Stráníka do Olymp centra sportu Ministerstva vnitra v 
roce 2017 se v rámci oponentur CSMV zástupcům KSL podařilo obhájit i pro rok 2018 a díky 
vstřícnému přístupu vedení CSMV se KSL podařilo vyjednat pro rok 2018 zařazení dalších čtyř 
sportovců, jimiž jsou Libor Hroza ml., Eliška Adamovská, Iva Vejmolová a Lenka Slezáková. Kromě 
těchto lezců zařazených do CSMV Olymp je členem ASC Dukla (resortní středisko vrcholového sportu 
Ministerstva obrany) Jan Kříž. Soutěžní lezení má tak v tuto chvíli 7 sportovců zařazených do 
resortních center, přičemž v roce 2013 nebyl takový sportovec ani jeden. To by mělo být motivací pro 
všechny závodníky, protože díky možnosti zařazení do resortních center mají šanci při odpovídající 
výkonnosti věnovat se soutěžnímu lezení profesionálně.  
Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům soutěžního lezení na pohybový aparát připravila KSL ve 
spolupráci s Fyzio Gym Cooper projekt fyzioterapeutické péče a pohybové terapie pro závodníky v 
roce 2018. Péče fyzioterapeutů a pohybových terapeutů je 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.  
Pro rok 2018 je záměrem KSL ČHS pokračovat v systému domácích závodů i zajištění reprezentace a 
ve spolupráci s dalšími subjekty zlepšovat péči o perspektivní závodníky. Klíčovou byla v roce 2017 
podpora partnerů reprezentace společností Montura (dospělí) a Rock Point (mládež), která by měla 
pokračovat i v roce 2018.  
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 2017 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.  


