
Podrobný průběh závodů na Evropském poháru mládeže v lezení na obtížnost  
–  St. Pierre en Faucigny,  29. – 30. 6. 2019 
 
Další ze závodů Evropského poháru mládeže v obtížnosti probíhal ve dnech 29. – 30. 6. ve 

francouzském St. Pierre en Faucigny. 

Dopolední kvalifikace zahájily tyto dívky B, chlapci B a chlapci A. B dívkám se moc nedařilo, Karolina 

Gendová, Martina Dušánková ani Hanka Šikulová se nedostaly přes ne příliš náročný, ale nepříjemný 

skok u 5. expresky  jedné z kvalifikačních cest, který bylo nutné  naskočit do 2 chytů, nebo nastoupat 

staticky přes  patu. Karolina Gendová a Martina Dušánková pak pokazily i nejistý nástup do druhé cesty, 

zvolily špatnou, fyzicky náročnější metodu a všem nadějím na předvedení toho, co natrénovaly, byl 

konec- 38. a 42. místo bylo velkou prohrou. Hanka Šikulová naopak nejisté místo hravě zvládla a 

zastavily ji až oblé stisky za polovinou cesty – celkově skončila 32. Naproti tomu Markéta Janošová si 

bez problémů poradila jak se skokem a skončila v první kvalifikační cestě na 9. pozici, tak i s nejistým 

koutkem ve druhé kvalifikační cestě (3. místo v cestě) a s přehledem si vybojovala finálovou účast. 

Adam Adamovský dobře zalezl v první kvalifikační cestě, kde skončil jako 13., ale v další trošku zabloudil 

v nečekaně těžkém začátku a vyčerpání (které bylo způsobeno i předchozí virozou a horečkami, které 

ho trápily ještě 2 dny před závodem) mu nedovolilo probojovat se na lepší než na 25. pozici v cestě a 

celkově obsadit 21. místo, které bylo pro něj zklamáním. Mikuláš Petrík nezvládl úplně podle jeho 

představ ani jednu kvalifikační cestu a dosáhl celkově na 37. pozici. 

Mezi A chlapci začínal Ondra Slezák, který doplatil na to, že startoval jako třetí a průlez stropem 

nevyřešil tak jednoduše jako další závodníci. Ve druhé kvalifikační cestě už byl jeho výkon 

přesvědčivější a koordinačně náročný skok udržel a skončil v cestě 14. Celkově se pak umístil na pěkné 

22. pozici. O něco lépe se v první kvalifikační cestě vedlo Jáchymovi Cinkovi, ale obávaný skok v druhé 

cestě neudržel a bylo z toho celkové 27. místo. Albert Musil a Jan Vopat nepředvedli zřejmě své 

maximum a umístili se jako 41. a 42.  

Odpoledne startovaly 3 zbývající kategorie. Dívky kategorie A lezly jednu stejnou cestu jako dívky kat. 

B, tak se mohly podělit o dojmy. Během B kvalifikace totiž vyplynulo, že místo nejistého skoku je lepší 

založit patu za malý chyt na struktuře a do oblého madla se dostat staticky. Tento způsob zvolila také 

Míša Smetanová a bez problémů se dostala až k výlezové hraně – její 11. místo v cestě bylo velkou 

nadějí na finále. V druhé kvalifikační cestě jsme všichni drželi palce - Míša lezla přesvědčivě a 

odhodlaně, ale dynamický krok s přichycením druhou rukou udělala až moc rychle a cestu do finále si 

k velké lítosti všech uzavřela - celkové hodnotné 12. místo. Tereza Širůčková byla smolařkou závodu, 

když obávaný skok si pohlídala –  přes patu, oblinu krásně staticky dosáhla. Pak ale místo rychlého 

přidržení vedlejšího chytu si chtěla spravit nohy a tento pohyb ji z chytu vyhodil. Eliška Bulenová se 

nemohla rozhodnout ve stejné cestě pro své řešení a i přes doporučení trenérů zvolila její postavě 

nevyhovující metodu přes patu – na přehodnocení způsobu už bylo pozdě a ani náskok pak nevyšel. Ve 

druhé kvalifikační cestě Tereza nečekaně vypadla už u páté expresky a Eliška jen o 2 kroky dále. Nikola 

Králíková zachovala chladnou hlavu, v první kvalifikační cestě se správně rozhodla pro řešení přes patu 

a dolezla až do stropu, ve druhé cestě pak skončila jen o + níže než Eliška Bulenová . Měli jsme z Nikčina 

25. místa radost. 

Junior Šimon Potůček ve žluté kvalifikační cestě dolezl až téměř na konec stropu (a dosáhl na slušné 

16. místo). Ve druhé cestě ale neudržel skok do Cheeta kráteru a druhého chytu – tak jako se to 



podařilo Ondrovi Slezákovi. Štěpán Potůček podcenil v první kvaldě těžký začátek a se svým výkonem 

nemohl být spokojen, naproti tomu ve druhé cestě předvedl své silové schopnosti a vybojoval v ní 

pěkné 17. místo. Celkově se bráchové umístili na 21. a 23. pozici. Místo mezi nimi pak zaplnil Jirka 

Churavý, když mu rozhodčí (stejně jako Ondrovi Slezákovi) zázračně uznali jako držený náskok do 2 

chytů v první kvalifikační cestě, ve druhé bohužel nedokázal najít cestu ve stropovém labyrintu. Ondra 

Hašek neměl svůj den a v těžkých, silových cestách tentokrát neodevzdal své maximum. 

Juniorkám – Eliškám Adamovské a Novotné to šlo mnohem lépe. Ela Adamovská si v první kvaldě 

dolezla pro 1. místo, po bezchybném prostoupení stropem, díky němuž se i po zaváhání ve druhé cestě 

(kdy ji v pro ni lehkém místě uklouzly obě ruce) dostala do finále z 5. místa. Eliška Novotná věděla, že 

by jí výkon v první cestě na finále nestačil, musela proto v té druhé dostat ze sebe všechno. Nakonec 

skvělým, třetím výkonem v cestě postoupila z 6. místa a zaslouženě se mohla radovat z finále. Tereza 

Kubátová byla ze svého výkonu zklamaná a určitě to nebyl její standard, naštěstí je možné vše napravit 

v dalším závodě. Naopak Sabina Večeřová dle jejích slov odevzdala (i s ohledem na její vleklé zranění 

prstu) vše a s pěkným 15. místem byla spokojená. 

Nedělní finále dívek B bylo napínavé a zároveň pro několik závodnic velmi smutné. Tři z finalistek- 

Alexandra Totková, Ema Seliškar a Sara Copar přelezly chyt, který byl označen modrým křížkem ( tzn. 

že je  povinné z něj cvaknout další modrým křížkem označenou expresku) a musely své pokusy ukončit. 

Ne tak naše závodnice Markéta Janošová, která je s tímto pravidlem díky časté osvětě Tomáše Bintera 

obeznámena a navíc jsme si v izolaci znovu vše vysvětlily. Je s podivem, že modrý křížek některé 

závodnice ignorovaly, na jeho přítomnost v cestě byli všichni finalisté hlavním rozhodčím i v izolaci 

upozorněni. Markéta lezla ve finále výborně, i když podle jejích slov mohla v druhé polovině více 

odpočívat, takže její výkon a celá výše popsaná situace jí nejspíš pomohli ke skvělému 3. místu. 

Finále juniorek bylo zážitkem, když stříbrnou medaili jako lvice vybojovala nefavorizovaná naše Eliška 

Novotná-cestu prolezla bezchybně a s obrovským odhodláním, které čišelo z každého jejího kroku!!! 

Ela Adamovská nastupovala po famózním výkonu Elišky a dlouhé čekání a také bouřící hala ji trošku 

rozhodily. Cestou pak procházela lehce s velkou převahou a zastavila ji až chyba, kdy se po náskoku do 

stisku snažila nakopnout nohu na stup místo aby naskočila  do dalšího stisku – sil na tento těžký manévr 

měla podle ní ještě dost. Ela byla zklamaná, ale 4. místo je krásný výsledek. 

Věřím, že se všichni opět správně namotivovali do dalšího tréninku a tvrdé práce a že další závod 

Evropského poháru v Imstu bude pro nás ještě radostnější. 

Děkujeme všem rodičům, kteří se obětovali k dopravě dětí na závody a speciální dík patří Pepovi 

Hátlovi, který nejen že 7 závodníků přivezl na závod v Ostermudigenu, ale také celý týden s nimi čekal, 

aby je odvezl z toho dalšího v St. Pierre en Faucigny!!! 

 

Autorem článku je Alexandra Gendová, 1. asistentka trenéra reprezentace 


