
„Saltic – Čertova stěna 2019“ – Open závod U14 – Trutnov 16.11.2019 

V sobotu 19. listopadu proběhl v Trutnově již sedmadvacátý ročník závodů mládeže „Saltic – Čertova stěna 

2019“.  Přestože se letos, oproti minulým rokům, jednalo o Open závod ČHS a také v tomto termínu došlo 

k souběhu dalších významných akcí, dorazila k nám na stěny více než čtyřicítka závodníků. Závodníci přijeli i ze 

vzdálenějšího okolí a přesto že chyběl původně domluvený Liberec, mohli jsme závod s nadsázkou nazvat 

„Mistrovstvím Severních Sudet. Podařilo se opět zařadit i soutěž smíšených dvojic. Přestože se tato soutěž 

pořádala teprve třetím rokem, zúčastnilo se soutěže „mixů“, ve dvou kategoriích, dvanáct oddílových dvojic. 

Zásluhou rychlé prezence (děvčata, díky!) se začalo předlézat již před desátou hodinou. Trochu nás zdrželo také 

představení velkého množství cen a sponzorských darů. Nejvíce tradičně od generálního sponzora - firmy Saltic, 

ale i ostatní sponzoři se „ukázali“. Bylo to však příjemné „zdržení“ spojené s konzumací vitamínů z místního 

ovoce! 

Na postavených devíti cestách (plus záložní „superfinálovka“) začaly závodit všechny kategorie (holky i kluci) 

najednou. Zásluhou rozmístění cest na dvě stěny (horní a dolní) si závodníci kupodivu nepřekáželi a vše se 

hezky rozběhlo. Cesty připravil zejména „Máca“ ve spolupráci se stavěčem Romanem Kučerou a s obrovskou 

pomocí lezců z Yetti clubu – dík. 

Postavené cesty nám závodníky ideálně rozřadily téměř chyt po chytu. I když se jen málokdo dostával do 

stropu, podařilo se za závod vylézt celkem sedm topů! Dva topy za závod dosáhly však jen Elena Benešová a 

Alena Ježková. Nebylo potřeba použít ani připravenou superfinálovku. I když mezi oběma zmiňovanými děvčaty 

rozhodlo jediné „plusko“ v poslední cestě-skvělý boj! Obrovská bitva také proběhla ve všech cestách mezi 

chlapci kategorie U12 – Kalašem, Moupicem a Ježkem – kluci také takto skončili i na stupních. Škoda jen, že 

nejstarších kluků bylo minimálně. 

Během závodů „přežil“ každý chyt i stup. A ani samotní závodníci  ( či trenéři:)) nedošli k žádným zdravotním 

újmám. Nejasné situace nebyly a nebyl žádný (ani neoficiální) protest. A protože úžasně brzy, kolem půl druhé, 

bylo dolezeno, mohli jsme již ve dvě hodiny začít vyhlašovat výsledky. 

Ve smíšených dvojicích „Mixaltic 2019“ vyhráli páry „místňáků“ Staňková-Kalaš a M.Ježková-Ryšavý. V 

soutěži jednotlivců na nás ze stupňů vítězů mávali odiplomovaní  medailisté velikými plechovými i 

čokoládovými poháry. V nejmladších „U-desítkách“ zvítězila Ema Smékalová a Martin Ryšavý. Uprostřed 

v U12 byli zlatí: Klárka Preislerová a Vojta Kalaš. A nejstarší kategorii U14 ovládli Elena Benešová a Pavel 

Šrytr. Tito vítězové si pak jako první vybírali z našeho tradičního „bufetu cen“.  

Výborné je, že letos se zásluhou neocenitelné štědrosti sponzorů a podporovatelů  dostala cena úplně na 

každého závodníka!!  Nejen proto musím velmi rád poděkovat generálnímu sponzorovi - firmě Saltic a 

hlavním podporovatelům - městu Trutnov a Komisi mládeže ČHS. ČHS je zároveň organizátorem celé Open 

série. Dalšími „dobrými dušemi“, které nám pomohli závod (doufám úspěšně) uspořádat jsou firmy:  CK 

MatesTU, ProBikeTU, Vella-cykloTU, Stěnava-eu, Kolomý s.r.o.,Baterca.cz,  Volkafe, Bischofstein a CMP 

Campagnolo.  

Kromě závodníků přežili (téměř ) ve zdraví i organizátoři z řad Yetti-clubu a jeho přátel. A přestože toto byly 

asi poslední trutnovské závody na stěně, doufám, že se zhruba do roka sejdeme opět v okolí Trutnova – jelikož 

máme v plánu uspořádat dětské závody na skalách !!! Pravděpodobně tajemný „Yetti-štajn“ (Spékané skály) – 

jste zváni !!! 

                                                                                                Za organizátory z Yetti clubu - Martin „Máca“ Macek 

   


