
HUDY dětské závody 2020 Brno 

„Olympijská trojkombinace“ 

Když jsme na konci února 2020 hostili na HUDY stěně Brno 1. kolo Českého poháru v lezení na 

obtížnost, nikdo netušil, že pouze dáme stěnu dohromady a zavřeme. Se zavření došlo k odložení i 

dalšího plánovaného závodu OPEN závodů ČHS komise mládeže. Nakonec vše dopadlo a tak jak jsme 

v Brně závody jarní části sezóny uzavřeli, tak jsme je teď v červnu opět otevřeli. 

I díky posunu VH ČHS jsme zvolili netradičně nedělní termín. Vzhledem k tomu, že OPEN závody cílí 

zejména na regionální mládežníky se nám tato skutečnost neprojevila negativně a neobsazeno 

zůstalo jen pár míst v kategorii U10 a U 12. Stěna tak hostila celkem 101 závodníku a jejich 

doprovodu. Takže jestli jsme chvílemi na baru nestíhali, omlouváme se a vynasnažíme zvládat i 

takový nápor. 

Na rozdíl od nás na baru se s tím mládežníci na stěně nepárali a užívali si na max. lezení na obtížnost 

od Silvie a Lucky Rajfových, bouldry od Davida kozla a Radovana Součka i speciálně pro závod 

postavenou nestandartní rychlostní cestu s regulérní časomírou. Děkujeme Štípkům za zapůjčení. 

Ve zhruba dvouhodinových blocích se prorotovali všechny kategorie na všech třech disciplínách. Kdy 

leckteré bouldry jsou oříškem i pro dospělé návštěvníky stěny. Rámcově se obtížnost U10 pohybovala 

od 5a do 5c, U12 v dolezu těžší obtížnosti 6c a U14 máme v dolezu až k 7b. Všechny cesty na stěně 

zůstali, takže můžete vyzkoušet. 

To jak se kdo s nástrahami kombinovaného závodu vypořádal najdete ve výsledcích, no a až čas 

ukáže, zda některá jména uvidíme i v těch výsledcích Olympijských. 

Vyhlášení proběhlo podle časového harmonogramu v 17:30 a ceny od našich partnerů ROCK EMPIRE, 

TENDON, DIRECT ALPINE a HUDY si v každé kategorii odneslo 5 nejlepších závodníků. Za stávající 

celkové ekonomické situace pak velký dík patří městu BRNO a ČHS – komise mládeže, jejichž finanční 

podpora vůbec realizaci závodu umožnila. 

Děkujeme všem, kteří se na závodu organizačně podíleli. Mladým závodníkům, že si závod užili. 

Rodičům za trpělivost. 

Rádi vás uvidíme i na dalších OPEN závodech, závodech pro radost z lezení. 

Za pořádající HO Lokomotiva Brno 

Radek 

 

 

 


