
Dne 28. 11. proběhla kvalifikace mužů na kvalifikačním závodě pro OH v Toulouse, kde jsme měli 

jediného zástupce Adama Ondru. 

Celodenní závod začal v 10:30h zkušebními pokusy v lezení na rychlost. Během těchto dvou pokusů 

bylo zřejmé, že závodní stěna většině závodníkům velmi klouže (kromě rychlostních specialistů). 

Docházelo k mnoha uklouznutím, a tudíž pomalým časům pod maximy jednotlivých závodníků. 

Během samotné kvalifikace nás Adam Ondra napínal prošlápnutími v 1. pokusu (s časem 9,382s) ale 

ve 2. pokusu už prošlápnul jen 1x a posunul tak své osobní závodní maximum na 7,464s. Tento čas 

mu zajistil velmi pěkné 14. místo v disciplíně v lezení na rychlost. 

Ve 13 h odstartovala 2. disciplína-bouldering. Adam Ondra nastupoval jako poslední závodník ve 

14:45 h. V 1. boulderu ho čekal nepříjemný začátek s náskokem do špičky, který zvládl na 3. pokus a 

naštěstí už neměl problém s těžkým zvednutím nohy před přiložením druhé ruky do TOPu, který 

potrápil několik jeho soupeřů. Následoval 2. boulder, který byl o síle v prstech, kde Adama nic 

nepřekvapilo, a prvním pokusem si bez problému pohlídal TOP. U 3. boulderu jsme věděli, že 

Adamovi udělá radost, protože se začínalo nohami napřed s následným zaklíněním nohou do spáry. 

Po dlouhé době se na závodech objevila jednoprstová dírka, která Adama nezaskočila a opět na 1. 

pokus TOPoval. Poslední 4. boulder byl nejtěžší. Nepříjemná plotna zakončená těžkým ustáním stupu 

v kroku do TOPu. To se ovšem podařilo jen Japonci Meichimu Narasaki. Po boulderingu Adam skončil 

na 2. místě se 3 topy na 5 pokusů a se 4 zónami na 7 pokusů za Číňanem Pan YuFei, který měl o jeden 

pokus méně na zóně v posledním boulderu. 

Poslední kvalifikační kolo začalo v 16:45h jednou cestou v lezení na obtížnost. Tato cesta se stavěčům 

velmi nevydařila, jednak protože Slovinec Jernej Kruder urval celou strukturu u 5. expresky, a za 

druhé kvůli 4 TOPům. Adam lezl sice na jistotu, aby topnul. Stěně tak lezli i ostatní 3 soupeři Ghisolfi, 

Lehmann, Gines.  I tak měl Adam – naštěstí, nejrychlejší čas, tudíž získal 1. místo v lezení na obtížnost 

a zároveň i postup z 1. místa do sobotního kombinačního finále. 

Musíme zmínit, že Adama sice v sobotu čeká ještě finálové kolo tohoto kombinačního závodu, 

nicméně Adam Ondra už si svými dnešními výkony zajistil postup na letní Olympijské hry v Tokiu 

v roce 2020. 

Gratulujeme Adamovi za skvělou reprezentaci! 

Věříme, že si sobotní finále užije a budeme držet pěsti v přípravě na OH 2020. 

Za tým koučů v Toulouse, 

Iva Vejmolová 

 

  


