
Boulderzávody Teplice 2020 

 

Report o Teplickém Českém poháru v boulderingu.  

 

 
 

 

Boulderingové závody na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu 2020 se letos 

staly druhým kolem českého poháru a zároveň finálním nominačním závodem do repre. 

Páteční mládež U10 až U16 (Béčka) stavěči maličko utáhli. Na výsledovce vykoukla silná 

jména.  

výsledovka holek U10, U12, U14 

výsledovka kluků U10, U12, U14 

 

https://www.horosvaz.cz/res/archive/338/058027.pdf
https://www.horosvaz.cz/res/archive/338/058026.pdf


 
 

Hvězdou fesťáku bylo samozřejmě každé roztomilé děťátko, pejsánci blabla…. ale hlavně 

ADAMONDRA = Adam Ondra. Ten kluk má nějakej potenciál! V přednášce před finálkem se 

chtěl zalíbit místňákům, že prej umí lozit taky spáry. Kdo má ale v Ádru money na to vyjet do 

Yosemit a porovnat to? Na hlásku je to prostě 6b+ a vopovažte se to někdo zvednout.  

V USA se už prý skvěle prodávají spárové rukavice Ocún, tak až dojdou do Yosemitské 

speciálky, sundají klasu na úroveň ČR.  

Přednášku a finále ČP předcházelo finále Ocún High Jumpu. Velké polety a konečně nová 

jména, mezi ženami i muži.  

 

Velké finále, holky na skále a v Brťákových verších. České bouldery konečně snad sledují 

světové. Pohyby, chyty, paráda.  

Svoji nadvládu potvrdila Eliška Adamovská, hodně dobře mladičká Markéta Janošová, 

semifinalistka SP v Brianconu, Míša Smetanová dostala poslední medailové šáňo.  

Výsledky žen 

Výsledky dívek J, A, B 

 

https://www.ocun.com/
https://www.horosvaz.cz/res/archive/338/058035.pdf
https://www.horosvaz.cz/res/archive/338/058037.pdf


 

 
 

Co máš asi tak připravit do finále, když tam máš mašinu Adama Ondru nebo Martina 

Stráníka? Utáhneš to, popustíš fantazii rozmanitosti kroků a potřebě vesmírné síly. Často 

finále v ČR uzavírá Martin Stráník, levně se prochází ve většině boulderů. Koho by to ale 

bavilo?  



Večerní show doprovázená DJema Jakubem Justrou a Petrem Knapem byla prostě monster 

show. Vždycky v neděli na fesťáku chodí lidi a říkají: nejlepší závody ever, atmoška super. 

Teplice 2020 - nejlepší Teplice ever, ta atmoška!  

 

 
 

Technický první boulder, druhý boulder raw power s kolínkem a pumpou, třetí série špiček, 

čtvrtý triple krát quatro dyno. Štěpán Stráník není starý železo!!! třetí místo si vybojoval 

zaslouženě. Brácha Martin Stráník odskakuje od dvojčat na závody (v Brianconu 

semifinále, kde mu uklouzla noha), tady klasicky leze se super sílou, na zeměkouli by to 

stačilo na vítězství. Ale přijel vesmírčan. Adamova práce s precizností pohybu, s nohama je 

úžasná. Zdá se, že mnohdy síly Adam ani nepotřebuje. První tři bouldery s převahou 

topoval. Čtvrtý boulder po třech minutách zkoušení nakonec překonal jinou myšlenkou, než 

měli stavěči. Dav šílel, super závěr! Adam Ondra vítěz.  

 

Výsledky mužů 

Výsledky chlapců J, A, B 

 

https://www.horosvaz.cz/res/archive/338/058034.pdf
https://www.horosvaz.cz/res/archive/338/058036.pdf




 



 
 

Krátce po finále se povolily kohoutky, déšť už ale nevadil.  

Závod podpořily: Ocún, Jungle sport park, Auto Podbabská, MHFF, Makak, shop Český Ráj.  

Tvůrci závodu jsou staronově sezdaní České sportovní lezení a Český horolezecký svaz.  
 

Opravdu srdečný dík všem.  

Special thanks to Jan Novák, fotograf závodu.  

 

PEACE!  

 

Vaši Jura Žák, Honza Zozulák, Jirka Oliváč 

https://www.instagram.com/jan_novak_photography/


 


