
Velká cena M ěsta Frýdku - Místku 2004 
 Na pátek 17.9. byl podle rozpisu Velkých cen naplánován závod ve Frýdku-Místku, 
na který měl den poté navazovat první ročník Velké ceny Šternberka. Jelikož byl 
minulý rok závod ve Frýdku díky své celkové úrovni i sportovní kvalitě závodníky 
označován za malé mistrovství a organizátoři vždy seženou velkou finanční podporu 
pro zajištění naprostého komfortu závodníků, dala se očekávat hojná účast zejména 
předních borců. I přes všechny snahy organizátorů bohužel na startovní listině hlavní 
kategorie bylo před startem závodu přihlášeno pouze 11 závodníků. Těžko říci, co 
přimělo zbytek šplhačské základny k neúčasti. 

Technicky byla tato Velká cena zajištěna bez jakýchkoliv problémů, jako doprovodný 
program hrála kapela s názvem Šubaduba band. Díky nízké účasti však přítomným 
divákům v průběhu závodu tak trochu mohlo připadat, že hlavní atrakce je právě 
mladá talentovaná kapela a šplh je na náměstí pouze jako výplň hudební přestávky. I 
přesto byl závod velice zajímavý a nepřítomní šplhači mohou jen litovat, že nepřijeli.  

První příčku obsadil Josef Křivánek ze Sokola Brno s časem 6,86s. Tentokrát to ale 
Pepa zas tak snadné neměl, protože díky své celkové únavě a nižší výkonnosti na 
jeho časy útočil Martin Matěj z Nového města nad Metují, který se naopak 
presentoval formou výbornou. V druhém soutěžní kole totiž Martin časem 7,28 
překonal Pepův čas z kola prvního a vše začalo být velice zajímavé. Druhým 
pokusem Pepa zašplhal lépe a výkonem 7,05, který je zatím asi nad Martinovy síly, si 
zajistil zlatou příčku. V kole třetím pak ještě několik setinek ubral a dostal se pod 
sedm vteřin.  

O třetí místo, a tedy i pěkný pohár, si to rozdali tentokrát pouze dva závodníci - 
Michal Fejgl a Marek Pustaj z pražské Palestry. I zde byl souboj o stupně vítězů 
velice napínavý. O několik setinek sekundy byl úspěšnější nakonec mladší Marek, 
který časem 8,29 Michala nakonec těsně porazil. Další příčku obsadil Radim Polák z 
Poděbrad, který nad svým výsledným časem 9,23 mohl jen kroutit hlavou a nevěřit. 
Těžko říct, co Radima na laně brzdilo. Každopádně u něj diváci na takovéto časy 
nejsou zvyklí a sám Radim může být rád, že díky nízké účasti obsadil relativně dobře 
znějící pátou příčku (jindy by mohla být s tímto časem třeba patnáctá).  

Opět technicky nepovedený závod absolvoval Jirka Tlamsa z Palestry, kterému 
nevyšel ani jeden z tří pokusů. I kdyby však neměl technické problémy, jeho výsledný 
čas by se díky tréninkové pauze mohl pohyboval někde na hranici 9 vteřin, což pro 
něj vzhledem k jarní formě není uspokojivé. Těsně nad 10 vteřinami skončil Ondra 
Košťák z téhož klubu. Ondra naopak před závodem nezařadil potřebnou 
potréninkovou regeneraci a jeho čas tomu také odpovídal. 10,12 s jistě nebylo v jeho 
plánu. Osmou a devátou pozici obsadili domácí borci. Igor Horyl zašplhal za 11,20, 
jeho mladší spoluzávodník pak za 12,65.  

Velký obdiv zaslouží v současnosti nejstarší závodník Luboš Kopecký z Plzně, který 
jako předzávodní soustředění zvolil exotický pobyt u moře. Jeho čas z prvního kola 
13,33 je opravdu neuvěřitelný. Uznání zaslouží také Pavol Niezgodský z Palestry, 
protože vyset v 8 m výšce přes dvacet sekund je opravdu náročné a vysilující. Kdo 
někdy okusil ten pocit, kdy mu k dohmatovému čidlu zbývají doslova centimetry a v 
rukách naopak nezbyla již žádná síla ví o čem to je.  

 

 



Výsledková listina - muži 8 m  
Poř. Jméno Ročník Klub Čas I. Čas II. Čas III. Výsledný 

čas 

1 Křivánek Josef 1979 Sokol Brno I 7,29 7,05 6,86 6,86 

2 Matěj Martin 1986 Sokol Nové M. n. 
Metují 

7,86 7,28 7,82 7,28 

3 Pustaj Marek 1983 ŠSK Palestra 8,43 8,29 9,84 8,29 

4 Fejgl Michal 1981 ŠSK Palestra 8,72 8,37 8,78 8,37 

5 Polák Radim 1977 SG Sokol Poděbrady 9,23 9,51 9,97 9,23 

6 Tlamsa Jiří 1979 ŠSK Palestra 10,46 10,00 11,26 10,00 

7 Košťák Ondřej 1981 ŠSK Palestra 10,84 10,12 10,69 10,12 

8 Horyl Igor 1964 SOTŠ Frýdek-Místek 11,20 13,26 x 11,20 

9 Janečka Jan 1986 SOUT Frýdek-Místek 12,65 x x 12,65 

10 Kopecký Luboš 1934 Sokol Doubravka 
Plzeň 

13,33 16,60 x 13,33 

11 Niezgodzký 
Pavol 

1953 ŠSK Palestra 19,90 22,02 x 19,90 

  

Výsledky šplhu - mimo sout ěž 8 m 
Poř Jméno Ročník Klub Čas 

 1 Klikar Jiří 1987 TJ Sokol Dobříš 13,25 

 2 Jánský Ondřej 1987 TJ Sokol Dobříš 13,76 

 3 Šubrt Pavel 1987 Sokol Nové M. n. 
Metují 

14,67 

  

Kromě samotného šplhu na 4,5 a 8 metrovém laně organizátoři zařadili pro diváky 
velice atraktivní paralelní šplh na 4,5 metrovém laně pro prvních 8 závodníků. 
Tentokráte však nešlo o jen tak ledajaký závod. Lezlo se totiž s batohem na zádech, 
v kterém bylo kolem deseti plechovek Pepsi coly. Baťoh tak znamenal jednak 
znesnadnění šplhu z hlediska technického provedení a také co se týká váhového 
zatížení. Každý závodník si tak připadal o nějaké to kilo těžší.  

Prvenství si podle předpokladů odnesl i vítěz hlavní kategorie na osmičce Josef 
Křivánek, který vždy zašplhal pod 4 sekundy. Obsazení druhé příčky bylo naopak 
velikým překvapením, protože stříbrnou pozici obsadil Jirka Tlamsa z Palestry. Ten si 
tak poněkud nejen zlepšil náladu po nevydařeném šplhu na 8 metrech, ale také 
ověřil, že jeho tréninkové metody jsou vhodné pro šplh se zátěží. 

 

 



Výsledky paralelního šplhu na 4,5 m lan ě se zátěží 

Křivánek 
Josef  

3,89           

    Křivánek Josef  3,82       

Horyl Igor 5,61           

        Křivánek 
Josef  

3,70   

Fejgl Michal  4,26           

    Fejgl Michal 4,34       

Polák Radim 4,94           

            Křivánek 
Josef  

Pustaj Marek 4,43           

    Tlamsa Ji ří 4,07       

Tlamsa Ji ří 4,32           

        Tlamsa Jiří 5,02   

Matěj Martin  4,71           

    Matěj Martin 4,49       

Košťák Ondřej 4,95           

Na závěr lze říci asi jediné. Na samotné Velké ceně města Frýdku-Místku nelze snad 
nic negativně kritizovat. Pokárání si zaslouží jen ti závodníci, kteří na závod nepřijeli. 

Jt 


