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Rok 2021 byl pro sportovní lezení poprvé v historii tohoto sportu rokem Olympijským. Na historicky 
první olympiádu, jejíž součástí bylo sportovní lezení, se kvalifikovalo celkem 40 sportovců z 15 zemí, 
tedy 20 mužů a 20 žen. Českou republiku reprezentoval Adam Ondra, který si nakonec odvezl 6. místo. 

 
I přes stále trvající pandemická omezení se podařilo uspořádat v roce 2021 většinu plánovaných 
domácích soutěží, které byly nově v závodní sezóně 2021 rozděleny na nejvyšší soutěže (MČR), soutěže 
1. ligy (ČP), soutěže 2. ligy (oblastní závody) a soutěže 3. ligy (open oddílové závody). 

 
Do reprezentačních týmů bylo zařazeno 50 závodníků. V týmu dospělých bylo 12 mužů a 10 žen. V 
mládežnickém týmu v kat. juniorů bylo 8 juniorů a 7 juniorek, v kat. A 8 chlapců a 7 dívek a v kat. B 5 
chlapců a 5 dívek. Nejsilněji byly zastoupeny disciplíny lezení na obtížnost a bouldering, v lezení na 
rychlost bylo 9 reprezentantů. Řada dospělých i mládežnických reprezentantů a reprezentantek 
startovala ve více disciplínách. 
V závodní sezoně 2021 se reprezentanti z celkového počtu 32 vypsaných mezinárodních závodů 
zúčastnila 19 v dospělé kategorii a 9 v mládežnických kategorií, ze kterých přivezla dospělá 
reprezentace 3 zlaté a 2 bronzové medaile. Mládežnická reprezentace vybojovala 9 zlatých, 5 
stříbrných a 7 bronzových medailí, přičemž 6 zlatých medailí patří jedné reprezentantce kategorie B – 
Barboře Bernardové. Díky tomu byla Barbora vybrána ČOV do výběru kandidátů do programu stipendií 
OS MOV Paříž 2024 pro individuální sporty. 
Partnerem mládežnického družstva byla značka Rock Point. Partnerem celé reprezentace a závodníků 
zařazených do SpS byla firma Yarmill. 

 
Rok 2021 navázal na rok předchozí v práci s talentovanou mládeží. Do sportovních středisek (SpS) pro 
děti ve věku 9-14 let bylo zařazeno 37 mladých sportovců ve třech regionech. SpS Morava sever – 18 
členů, SpS Morava jih – 12 členů a SpS Čechy – 7 členů.  
Začátek roku 2021 byl poznamenán epidemiologickou situací související z šířením viru Covid19. Členům 
SpS bylo v této době nabídnuto zapojení do několika výzev, které byly zasílány e-maily a přidávány do 
Yarmilla. Také byla možnost trénovat v Polsku, kde stále byly lezecké stěny v provozu a kde 4 tréninky 
proběhly. Od konce března 2021 už také probíhaly společné SpS tréninky v rámci ČR. Tréninků se 
zúčastnili zástupci z FyzioGym Cooper, kteří s dětmi systematicky pracovali po dobu celého roku a 
poskytovali servis v oblasti fyzioterapie. Celkem bylo v roce 2021 zorganizováno 25 tréninků a to v SpS 
Morava sever - 8 tréninků, vč. jednoho ukázkového tréninku, SpS Morava jih - 9 tréninků a SpS Čechy - 
8 tréninků. 
V průběhu roku dostali všichni vedoucí trenéři SpS přístup do tréninkového deníku Yarmill.  
V období letních prázdnin a podzimu proběhlo testování členů SpS v Aplikačním centru Baluo v 
Olomouci. Na testování pak následně navázaly on-line cally, na kterých byly prezentovány výsledky 
rodičům a trenérům členů SpS.  
 
Koncem roku 2021 byla schválena koncepce a zřízena Sportovní centra mládeže (SCM), která jsou  
dalším navazujícím článkem péče o sportovně talentovanou mládež v soutěžním lezení v České 
republice. 
SCM jsou určena pro talentovanou mládež ve věku od 12–15 let. Do sportovních center bylo zařazeno 
celkem 17 dětí.  Od ledna 2022 jsou v gesci ČHS dvě SCM - Čechy a Morava. 

 
Příprava talentované mládeže ve věku 15–23 let byla realizována již několikátým rokem 
prostřednictvím Vrcholového sportovních centra mládeže (VSCM) zaměřeného na všechny 
disciplíny.  Působnost VSCM byla už v roce 2020 rozdělena na Prahu a Brno. Do VSCM bylo v roce 2021 



zařazeno 17 mladých závodníků a závodnic, 7 chlapců a 10 dívek, kteří byli současně členy 
reprezentačních družstev.  
Příprava a péče o reprezentanty i talentovanou mládež zařazenou ve VSCM a SpS byla zajišťována 
realizačním týmem, ve spolupráci s dalšími subjekty.  
Příprava závodníků probíhala primárně ve dvou hlavních tréninkových centrech ČHS a to na Hudy Brno 
a v pražské Jungli. Dalšími spolupracujícími tréninkovými centry jsou Hangár Brno, Vertikon Zlín, 
Tendon Hlubina a TendonBlok Ostrava. Na péči o reprezentanty se podíleli: AC Baluo, Laboratoř 
sportovní motoriky FTVS UK, Fyzio Gym Cooper, Andrle sport a firma Yarmill. 
Na soustředěních reprezentace, VSCM byly uspořádány přednášky a workshopy specialistů: výživový 
poradce Tomáš Soukup, sportovní psycholožka Hana Pernicová, kondiční trenér Jakub Fryč či rychlostní 
trenér Andrzej Kajdan. 
 
Tým reprezentačních trenérů byl doplněn o dalšího člena - trenéra specializovaného na disciplínu 
boulder Štěpána Volfa. 
 
Pokračovala spolupráce s resortními centry a to Centrem sportu MV Olymp, ve kterém bylo zařazeno 
7 reprezentantů. Do Vysokoškolského sportovního centra MŠMT Victoria se podařilo zařadit 4 
reprezentanty.  
 
V roce 2021 dále pokračovala spolupráce se specializovaným pracovištěm FyzioGym Cooper, které 

zajišťovalo reprezentantům, členům VSCM a SpS péči v oblasti pohybové diagnostiky, fyzioterapie a 

pohybové terapie. Přístup k jednotlivým závodníkům byl koordinován s reprezentačními a osobními 

trenéry, aby byly zajištěny nejen zdravotní aspekty, ale i optimální rozvoj výkonnosti.  

Zároveň pracovníci FyzioGym Cooper poskytovali servis v oblasti fyzioterapie a pohybové terapie na 

nejvýznamnějších mezinárodních i tuzemských závodech, soustředěních a společných trénincích. 

Reprezentanti nadále využívali online prostředí tréninkového deníku a analytického vyhodnocení 

Yarmill, který se neustále přizpůsobuje pro potřeby lezeckého tréninku. 

Reprezentanti se účastnili testování v Aplikačním centru Baluo a/nebo v Laboratoři sportovní 

motoriky FTVS UK. 

Nadále probíhalo nastavení tréninkových plánů a některých soustředění ve spolupráci s 

Andrlesportem. 

 

Mistry ČR a vítězové Českého poháru v roce 2021: 
MČR v lezení na obtížnost 

- dospělí – Adam Ondra, Eliška Adamovská  

- J –  Nikola Králíková, Jáchym Cink 

- A – Markéta Janošová, Adam Adamovský 

- B –  Barbora Bernardová, Lukáš Mokroluský 

- U14 –  Paarová Natálie, Jan Štípek 

- U12 – Bodanská Adéla, Adam Paar 

- U10 – Eva Řepková, Vojtěch Ambroz 

Vítězové Českého poháru v lezení na obtížnost: 
- dospělí – Štěpán Volf, Eliška Adamovská 

- J – Michaela Smetanová, Jáchym Cink 

- A – Hana Šikulová, Ondřej Mázl 

- B – Barbora Bernardová, Lukáš Mokroluský 

- U14 –  Vojáčková Lucie, Jan Štípek 

- U12 – Bodanská Adéla, Adam Paar 

U10 – Eva Řepková, Miroslav Bodanský 



MČR v boulderingu 
- dospělí – Adam Ondra, Eliška Adamovská 

- J – Michaela Smetanová 

- A – Markéta Janošová 

- B – Barbora Bernardová 

- U14 – Paarová Natálie, Jan Štípek 

- U12 – Bodanská Adéla, Adam Paar 

- U10 – Eva Řepková, Vojtěch Ambroz 

Vítězové Českého poháru v boulderingu: 
- dospělí – Martin Stráník, Eliška Adamovská 

- J – Michaela Smetanová, Jan Vopat 

- A – Karolína Gendová, Adam Adamovský 

- B – Barbora Bernardová, Lukáš Mokroluský 

- U14 –  Paarová Natálie, Jan Štípek 

- U12 – Bodanská Adéla, Adam Paar 

- U10 – Eva Řepková, Vojtěch Ambroz –  

MČR v lezení na rychlost  
- dospělí – Jan Kříž, Tereza Cibulková 

- J –  Tereza Cibulková, Jan Šimůnek 

- A – Sabina Skoupá, Šimon Cibulka  

- B –  Lucie Mrázová, Vilém Jančuš 

- U14 –  Lenka Hamplová, Jan Štípek 

- U12 – Rozálie Šalé, Dan Školař 

- U10 – Johana Gaudlová, Timotej Píro 

 

 ČP v lezení na rychlost nebyl vyhlášen 

 

Sezóna 2021 se zařadila mezi nejúspěšnější sezónu v historii sportovního lezení v ČR.  

Výčet mezinárodních úspěchů českého reprezentačního týmu v r. 2021 dle nejúspěšnějších 
reprezentantů, - uvedena jsou pouze medailová umístění.: 

Mezinárodní závody IFSC disciplína Reprezentant Umístění Kategorie 

SP Meiringen bouldering Adam Ondra 1.  

SP Salt Lake City bouldering Adam Ondra 1.  

SP Briançon obtížnost Eliška Adamovská 1.   

SP Briançon obtížnost Martin Stráník 3.  

SP Chamonix obtížnost Martin Stráník 3.  

EYC Žilina obtížnost Barbora Bernardová  1. B 

EYC Puurs obtížnost Barbora Bernardová  1. B 

EYC Ostermundigen obtížnost Barbora Bernardová  1. B 

EYC Imst obtížnost Barbora Bernardová  1. B 

EYC Graz bouldering Barbora Bernardová  1. B 

EYCH Perm obtížnost Barbora Bernardová  1. B 

EYC Žilina obtížnost Markéta Janošová 3. A 

EYC Ostermundigen obtížnost Markéta Janošová 1. A 

EYC Imst obtížnost Markéta Janošová 2. A 

EYCH Perm obtížnost Markéta Janošová 1. A 

EYCH Perm kombinace Markéta Janošová 2. A 

EYC Žilina obtížnost Lukáš Mokroluský 3. B 

EYCH Perm obtížnost Lukáš Mokroluský 3. B 

EYC Žilina obtížnost Michaela Smetanová 2. J 

EYC Imst obtížnost Michaela Smetanová 1. J 

EYCH Perm obtížnost Michaela Smetanová 3. J 

EYC Ostermundigen obtížnost Marek Jeliga 2. J 

EYC Imst obtížnost Marek Jeliga 2. J 

EYC Puurs obtížnost Nikola Králíková 3. J 

EYC Imst obtížnost Nikola Králíková 3. J 



EYCH Perm bouldering Arina Jurčenko 3. B 

 
Příprava nejúspěšnějších reprezentantů Adam Ondra, Eliška Adamovská a Martin Stráník (pracovní 
název “OH tým”) bude již po této sezóně zaměřena na přípravu na OH 2024 v Paříži. Velmi podobná 
podpora v přípravě bude poskytována i VSCM členům týmu A. 
 
V roce 2021 se podařily první krůčky v oblasti hendikepovaného lezení - Paraclimbingu. Byly vypsány 
Dny otevřených dveří ve Slaném, Kuřimi, Ostravě, Šumperku a Brně.  

 
V roce 2021 se podařilo realizovat trenérské kurzy B a C, realizovat školení stavěčů. V druhé polovině 
roku byly vypsány doškolovací kurzy pro trenéry. 
Intenzivně probíhala příprava nové koncepce trenérského vzdělávání, která by měla být spuštěna v 
roce 2022. 
 
Vzhledem k opakujícím se nesrovnalostem a marketingové komunikaci byla v květnu, Výkonným 
výborem, schválena změna názvu „soutěžní lezení“  na název „sportovní lezení“ . 
 
Plány na rok 2022 
 
Soutěže: 

- ME dospělých v Mnichově 
- EP dospělých v boulderingu v Praze 
- závody SP a EP dospělých 
- MS a ME mládeže  
- závody EP mládeže 
- zavedení závodních licencí 
- uspořádat více závodů 2. a 3. ligy 

 
Tento rok se zavádí kvóty na ME dospělých, tzn. každá země má jen omezený počet startovních míst a 
další si musí vyzávodit na jiných závodech EP nebo SP. Takže i dle toho bude nově nastavena strategie 
nasazování závodníků na jednotlivé závody. 
Zároveň budou letošní výkony reprezentantů v dospělých kategoriích na mezinárodních závodech (SP 
a ME)  započítávány do světového rankingu (CUWR) a podle jejich celkového umístění nám budou 
přiděleny kvóty pro účast na závodech světového poháru v roce 2023. 
 
Vzdělávání: uvést do praxe systém vzdělávání nových trenérů ČHS , včetně návazných doškolovacích 
kurzů pro trenéry stávající 
 
Péče o sportovce: Kromě stávající péče chceme v roce 2022 zavést jednotné sportovní prohlídky pro 
všechny reprezentanty ve spolupráci s Klinikou sportovní medicíny - pod vedením MUDr. Radomíra 
Maráčka. Sportovní prohlídky budou probíhat v Aplikačním centru Baluo a jejich protokol bude 
nastavený dle potřeb a nároků výkonu ve sportovním lezení. 
 
Za účelem větší profesionalizace bude KSL v roce 2022 nadále prohlubovat spolupráci s experty pro 
různé oblasti ovlivňující sportovní výkon, tedy online tréninkový deník a analytika Yarmill, Aplikační 
centrum Baluo, FyzioGym Cooper, Andrlesport, MUDr. Tomáš Soukup, Mgr. Hana Pernicová, Ph.D., 
Mgr. Petr Žídek a další. 
 
V rámci plánování soustředění a společných tréninků reprezentace navazujeme užší spolupráci se 
zahraničními sportovními lezeckými svazy - Maďarsko, Slovinsko a Slovensko.  


