
PRŮBĚH ZÁVODU V SOFII 

Kvalifikace závodu v Sofii probíhala v sobotu od 8:00 do 22.30 flash systémem, kdy každá 

kategorie měla na své přelezy předem určený čas a počet pokusů. 

B kategorii dívek odstartovala už v 8 hodin ráno za účasti 55 závodnic. Naše reprezentantky 

neměly problém se 3 lehčími bouldry a také čtvrtý byl snadno překonatelný, stačilo nezaváhat. 

V dalších 4 kvalifikačních bouldrech už ale nastal problém – nedostatek síly, nebo schopnosti 

ji v závodě projevit, zastavil vlastně všechny 4 závodnice. Nejlépe si vedla Anna Ludmila 

Hrbáčová, která si topováním 4 bouldrů a dosažením 1 zóny zajistila místo ve první 30ce 

(skočila celkově 25.).  

Chlapci B kategorie se už lépe zorientovali ve výběru bouldrů, do kterých nastoupí po zahájení 

závodu a 2 „lehčí“ si hned pojistili. Adam Adamovský pak ještě flashem prostoupil kolmým 

traverzem, který končil nalezením do stropu. Potom se věnoval silovým bouldrům, kdy na 3 

pokus topoval nepříjemný a vyčerpávající bouldr po spoďácích a na 4 pokus dal bouldr 

zakončený skokem do topu. Ondra Mázl se po úvodním malém zaváhání a nedůvěře ve své 

schopnosti na bouldru č. 6 docela „rozjel“, bouldr (který se nepodařil ani Adamovi) topnul, 

k tomu přidal ještě nejistý náběh plus 2 lehčí bouldry a skončil na pěkném 19. místě. Mikymu 

Petríku se nevedlo podle jeho představ – na silové bouldry tentokrát nestačil a umístil se jako 

25. 

A kategorie dívek odstartovala ve 13:20. Holky už měly bouldry „nakoukané“ z předchozích 

kvalifikací a rozhodly se začít na těch lehčích kolmých lahůdkách. Překvapivě ale některé 

z nich zastavil kolmý „tanec“ po nejistých stupech a Tereza Širůčková a Adéla Bajerová se do 

topu nakonec nedostaly. Náběh – stejný jako u kluků B – se nepodařil ani jedné z nich. Na 

silových bouldrech se skvěle dařilo Elišce Bulenové, kdy 2 z nich flashovala a jeden topla na 2 

pokus. Síly jí nestačily pouze na převislý bouldr přes oblinu a nejistou kolmici, se kterou si 

neporadila žádná ze závodnic. 5 topů ale Elišce zajistilo finále bez problémů…. 

Míša Smetanová a Tereza Širůčková také vylezly silovější bouldr, zakončený skokem do topu. 

Míša měla ještě regulerně na 2 bouldry – kdy v jednom z nich spadla z topu a ve druhém jen 

nedokázala založit patu tak, aby jí zabrala – možná ztráta koncentrace, možná nervozita – 

fyzicky ale na finále mohla s přehledem dosáhnout! Adéla Bajerová se 2 topy nebyla spokojená, 

stejně jako Tereza Širůčková (další 2 topy byly v případě Terky reálné). 

Juniorky zastoupené Natálií Tužovou a Katkou Macharáčkovou si závod užívaly. Hlavně Natka 

(se 3 topy) si rychle poradila se silovým bouldrem končícím skokem do topu a ani 4 top (na 

kolmém tanečku) nebyl nedosažitelný – se 4 topy už by se dostala na hranici finále. Katce silový 

bouldr sice nevyšel, ale při větší dávce silového tréninku může být příště vše jinak. 

Našlapaná kategorie A chlapců odstartovala jako další a z našich se nejlépe dařilo Albertu 

Musilovi – topoval 5 bouldrů a mohl být se svým výkonem na 25. místě spokojen. Lukáš 

Doleček tentokrát neměl svůj den, protože na silové bouldry je fyzicky připraven a bylo 

překvapením, že si s nimi nedokázal poradit. Martin Mikulec se nedostal přes náběhový bouldr, 

ale s fyzicky náročným bouldrem přes patu se pěkně srovnal. 

Kvalifikaci uzavírali tradičně junioři, jejichž závod byl pro nás dramatický! Oba Potůčci – 

Šimon i Štěpán odstartovali na silovém bouldru, který ani jednomu z nich nesedl, stejně jako 

kolmý zdvih do mikrozóny, a tak bylo na psychický tlak zaděláno. Kluci to ale zvládli skvěle, 



nenechali se rozhodit a další dvě silovky degradovali rychlými přelezy. Pak ještě Šimon 

posbíral lehčí kolmici a náběh a s optimismem se vrhl do technického traverzu s dolezem ve 

stropě….Na druhý pokus byl jednou rukou v topu, ale nepřidal…zbývalo 30 minut do 

konce…doběhl si ještě zkusit bouldr, na kterém začínali závod a k jeho překvapení 

topoval…tak zpátky do nekonečné řady na traverz…zbývá 8 minut do konce….Šimon 

nastoupil…nedívám se 😊 …zahlédnu, že přelézá hranu…uff je za ní…nalézá do stropu…tam 

už je to lehké – jen udržet top…a je dole ☹ - vyklouzla mu pata – zbytečná chyba a ponaučení 

pro příště. Ale nevadí – 5 topů je krásný výkon! Až na cestě do hotelu počítáme, že onen top, 

který byl tak blízko, by Šimona vynesl z 10 místa do finále… Štěpán byl na tom fyzicky stejně 

dobře jako jeho bratr – 2 topy mu utekly-možná ztráta koncentrace a trošku nesebejistý projev 

byl příčinou. 

Na nedělní finále jsme s Adamem vystartovali v 6.45, aby se dostatečně rozcvičil a rozlezl. Pro 

Adama první zkušenost, kterou ale zvládl skoro jako profík – v izolaci se neprojevila téměř 

žádná nervozita, dokonale se rozcvičil a po všech stránkách připravil na své první evropské 

finále. Také v závodě, k mému překvapení, respektoval doporučení, na kterých jsme domluvili 

a byl soustředěný. V prvním bouldru si jako jeden ze dvou finalistů pojistil zónu hned na flash 

– krásně technicky založil obě špičky a přesunul se bez velké námahy přes kýl stěny…Ve 

dvojce zase s fyzickou převahou došel do zóny a s jednou rukou v topu (hnusné oblině) se snažil 

přidat – tento bouldr netopnul nikdo – nejspíš pouze s dobře založenou špičkou pod strukturou 

to bylo reálné. Třetí finálový bouldr byl pro Adama trošku smolný – relativně nenáročný skok 

se mu nedařil a teprve až v poslední minutě a na 8 pokus doskočil dlouhým dynamem do topu. 

Ve 4 bouldru  už vypadal trochu unaveně, tak technický náskok přes kýl v časovém limitu 5 

minut nevymyslel. Výsledné 4 místo (bronzová medaile byla reálná při udržení topu ve dvojce) 

je historickým úspěchem – v juniorské mužské kategorii na bouldrových evropských závodech 

ještě nikdo nepřekonal. 

Eliška Bulenová jako druhá naše finalistka se v izolaci také dobře připravila, neprojevila se u 

ní větší nervozita a po prvním suverénním topu hned na 1 pokus se její sebevědomí ještě zvedlo. 

Ve dvojce sice netopla – ostatně jako nikdo z finalistek – ale zóna na 1 pokus byla důležitá. 

Třetí bouldr Elišku potrápil, ale zachovala klid a pro zónu si v poslední minutě doskočila. Škoda 

byla 4 bouldru, který Eliška topovala až na 2 pokus – prvním pokusem by si vybojovala 3. 

místo! Ale myslím si, že může být se svým 4 místem spokojená, protože předvedla skvělý 

výkon a vydala ze sebe téměř vše – což je častý problém našich reprezentantů – nedokáží 

v závodech využít veškerý svůj potenciál a ukázat co mají natrénováno! 

Celkově byl výsledek závodu v Sofii pro naše reprezentanty optimističtější, odjížděli jsme 

s lepší náladou, ale mnozí s o to větším odhodláním do dalšího tréninku a závodu. Vzdálenost 

mezi námi a evropskou špičkou se přeci jen o něco zmenšila. 
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