
 

9. ročník závodu lezeckého klubu Vertikon Zlín – Open závod ČHS 

Jak je patrné z titulku - pořadatelsky šlo již o devátý ročník závodu lezeckého klubu Vertikon Zlín, 

který je zároveň již druhým rokem součástí svazových open závodů pro mládež. 

Vzhledem k velikosti našeho sportovního oddílu, který čítá přes 300 mládežníků (z nichž se zhruba 

třetina klubového závodu pravidelně účastní) a omezené kapacitě lezeckého centra Vertikon, jsme 

museli již týden před závodem online registraci ukončit. Celkový počet zaregistrovaných lezců se 

vyšplhal na číslo 125. 

V den D přijelo nakonec celkem 113 mladých lezců, kteří poměřili síly v kategoriích U8-U16 a 16+. 
Závodníci, kteří se pravidelně účastní závodů ČP, startují vzhledem k velkému výkonnostnímu 
rozptylu ve srovnání se začínajícími lezci už tradičně v samostatné kategorii “Sport“. 
 
Soutěžilo se v kombinaci bouldering/lezení na obtížnost, přičemž pro každou kategorii byly 
připravené 4 bouldery a 2 cesty na obtížnost. Bouldery stavělo bratrské duo Šimon a Štěpán 
Potůčkovi a cesty na obtížnost velezkušený hlavní stavěč Vertikonu Luba Polišenský. Nutno dodat, že 
letos nám obtížnost boulderů malinko uletěla a topů, tak bylo k vidění méně než jindy.  To se ale holt 
někdy stane každému stavěči a příště se to snad podaří vylepšit. Přesto (a nebo právě proto) jsme ale 
viděli i obrovské nasazení a bojovnost dětí a výjimkou nebyly zápisy topu na 25 pokusů.  
     Soutěžní cesty na obtížnost na stěně zůstanou minimálně do konce prázdnin, takže si je 
samozřejmě můžete přijít vyzkoušet a udělat si obrázek o tom jak dobří ti “mlaďáci“ vlastně jsou. 
Vyhlášení výsledků starších kategorií proběhlo dle harmonogramu před 8 hodinou a pořadí 
v jednotlivých kategoriích najdete ve výsledcích. 
 
Veliké poděkování patří všem partnerům akce:  Singing Rock, Restday, La sportiva, Triop, Kofola, 
Gaston  a ČHS a také všem rodičům, kteří do soutěže poskytli spoustu krásných cen. 
 
Děkujeme také všem, kteří se na pořádání závodu organizačně podíleli a samozřejmě  
závodníkům za fantastické výkony.  
 
Budeme se těšit příští rok na jubilejním desátém ročníku. 
 
Za pořádající Lezecký klub Vertikon Zlín 
 
Mira Bodanský 


