
Memoriál Bed řicha Šup číka 2004 
Je tomu již deset let, kdy se díky myšlence Radko Valíka v rámci oslav výročí 130 let 
od založení Sokola Příbram po mnoha rocích opět závodilo ve šplhu na 8 m laně. V 
roce 1993 se tedy v Příbrami na počest našeho prvního olympijského vítěze Bedřicha 
Šupčíka a ve snaze obnovy olympijského šplhu jako sportu takového uskutečnil nultý 
ročník závodu se jménem Memoriál Bedřicha Šupčíka. Tato událost se pak konala 
každoročně a letošní rok je proto ve znamení jubilejního 10. ročníku velice 
prestižního a oproti jiným soutěžím poněkud specifického závodu.  

Již minulý rok organizátoři ze Sokola Příbram slibovali, že na letošním kulatém 
ročníku se začíná s dlouhodobým předstihem usilovně pracovat a že se mají všichni 
připravit na výjimečnou událost. Kdo minulou sobotu zavítal do Příbrami a to ať už 
jako divák či závodník, mohl pouze konstatovat že všechny sliby a předsevzetí byly 
nadmíru splněna. Co se týká organizace a provedení závodu nelze opravdu nic 
vytknout. Od skvělého zázemí Sokolovny, početného realizačního týmu, 
videoprojekce, skvělých cen, kvalitních lan, divácké kulisy či propagace závodu 
(téměř na každém kroku byly k vidění pěkné plakáty a upoutávky). Kromě samotného 
šplhu byl Memoriál spojen také s velice širokým doprovodným programem a 
rozhovory s předními závodníky. V přestávkách mezi jednotlivými koly a vyhlášením 
výsledků vystoupili gymnasté Sokola Příbram a Písek, k vidění bylo vystoupení step-
aerobiku, taneční skupiny break-dance nebo i exhibice šplhu a gymnastiky v podání 
Luboše Kopeckého. 

Prestiž této události pak byla doložena také přítomností řady významných osobností 
a České televize. Nutno říci, že účastníci Memoriálu si mohli skutečně připadat jako 
na opravdovém závodě se vším všudy a přítomní nezasvěcení diváci po shlédnutí 
sobotní podívané jistě netuší, že šplh je pouze sport několika desítek nadšenců. K 
přítomnosti České televize lze pak také podotknout, že dobře natočený zkrácený 
záznam tohoto závodu i s doprovodným programem by jistě mohl konkurovat řadě 
jiných televizních programů a některé určitě svým obsahem a zajímavostí 
mnohonásobně předčít.  

Po stránce kulturní události letošnímu Memoriálu tedy nic nechybělo. Sportovní 
úspěch byl pak čistě závislý na výkonech přítomných závodníků. I zde lze s 
naprostým klidem říci, že také z hlediska sportovní kvality byl Memoriál velice 
vydařený. Kde jinde by měli závodníci překonávat legendární čas Bedřicha Šupčíka 
7,2 s., než právě na sportovním klání, které se koná na jeho počest.  

Systém samotného závodu byl takový, že po dvou základních kolech měla šestice 
nejlepších závodníků možnost dalšího pokusu. Toto pak platilo pro kategorie na 4,5 i 
8 m metrech. 

Na dalším štítku, který obohatí putovní pohár tohoto závodu, bude uvedeno opět 
jméno Josefa Křivánka a jeho výsledný čas 6,29 s. V prvním kole mohli přítomní 
diváci vidět málo obvyklou věc, a to Pepovo prohmátnutí, s kterým souvisel i jeho čas 
úvodního pokusu - 6,77. Další dvě kola byla ovšem bezchybná a časy 6,29 a 6,30 
přestavující doposud nejlepší výkony po zavedení nového výkladu pravidel 
znamenaly celkem bezpečné zajištění zlatého umístění. Kdo obsadí další pozice na 
stupních vítězů bylo však poněkud záhadou, jelikož přijela řada předních závodníků, 
jejichž časy byly doposud celkem vyrovnané.  

Na stříbrné pozici po napínavém boji se soupeři nakonec skončil Libor Hroza. 
Tomuto stále se zlepšujícímu závodníkovi sice vůbec nevyšel první pokus, kde 



několikrát nechytil správně lano, ale v druhém kole již mohli diváci sledovat 
překonání olympijského času Bedřicha Šupčíka. Libor se tak s výkonem 7,04 s dostal 
mezi několik málo závodníků, kterým se již legendární čas podařilo dříve překonat. 
Při pozorném sledování druhého pokusu ale mohli zasvěcení diváci a závodníci 
poznat, že nebylo vše na 100 % a i přes skvělý čas byl šplh spojen s drobnými 
technickými chybami. Ve finálovém kole Liborovi vše vyšlo a riskantním dlouhým 
dohmatem se zapsal do novodobé historie olympijského šplhu časem 6,75, čímž 
překonal i Michla Nedomlela a posunul se tak na 2. místo v historickém žebříčku 
českých závodníků. 

Třetí místo obsadil Aleš Novák ze Sokola Šternberk, který se na 8 metrovém laně 
objevil na Velké ceně teprve podruhé. Tento mladý svěřenec Záboje Šnýdra všechny 
udivoval svými pokusy již na 4,5 laně v dorostenecké kategorii a proto všichni čekali 
co předvede na osmičce. Po základních dvou kolech tomuto výbornému gymnastovi 
patřila po časech 7,44 a 7,36 jen čtvrtá příčka, se kterou jistě nebyl on ani jeho trenér 
spokojen. Svou současnou formu proto všem přítomným ukázal až ve finálovém kole, 
kdy se mu podařilo dohmátnou v čase 7,11 a stal se tak na letošním Memoriálu 
třetím závodníkem, který překonal již zmiňovaný magický čas našeho prvního 
olympijského vítěze.  

Pouze čtvrtá pozice dnes zbyla na Davida Petra z Jihlavy, který se při své účasti 
téměř vždy objevuje na stupních vítězů. Davidovi na rozdíl od ostatních vyšel nejlépe 
pokus první, kdy vyšplhal za 7,24 s. Další kola se mu již tolik nedařilo a po 7,60 v 
kole druhém si již do výsledkové listiny více nezapsal, protože se mu při finálovém 
pokusu nepodařilo dokončit riskantní dohmat. Na desátém ročníku Memoriálu 
Bedřicha Šupčíka tak na stupních vítězů stanuli pouze ti, kteří překonali jeho zlatý 
olympijský čas. Pro tohoto předního závodníka byl však tento závod ale také spojen s 
poněkud nepříjemnou situací, kdy mu organizátoři zapomněli předat cena pro 
závodníky, kteří kdy na Memoriálu pokořili Šupčíkův čas. David totiž na minulém 
ročníku skončil druhý s časem 7,05 s. Pěkná cena v podobě skleněného hranolu s 
obrázkem olympijského vítěze ho jistě příště nemine.  

Při absenci zraněného Martina Masáka musel stejně jako na Šplhu Schodištěm 
udělat dobré jméno Slavii Liberec Štěpán Muchka. Nutno říct, že Štěpán se této role 
ujal s plnou zodpovědností a Martinovi na tomto závodě na dálku ukázal, že jeho 
dosavadní pozice nejlepšího šplhouna Liberce je silně ohrožena. Po čase 8,12 s z 
prvního kola mohli všichni s úžasem poslouchat verdikt časoměřiče - 7,56 s. Třetí 
kolo Štěpánovi sice příliš nevyšlo, ale se svým 5. místem a novým osobním 
rekordem musel být jistě nadmíru spokojen.  

Pouze šestá příčka zbyla na Radima Poláka z Poděbrad. Jeden z borců, kterému se 
podařilo překonat Šupčíkův čas 7,2 s, zašplhal své nejlepší lano hned v prvním kole, 
kde dohmátl v kvalitním čase 7,56. Jelikož Radimovi další pokusy technicky nevyšly, 
musel se dnes i přes solidní výkon spokojit s poněkud pro něj horším umístěním. Na 
letošním memoriálu závodníci jednoduše museli pro dobré umístění předvést 
opravdu rychlý šplh. Jediný zahraniční účastník Tomáš Trník ze Sokola Bratislava 
obsadil sedmou pozici s časem 8,11 a překonání hranice 8 sekund mu opět nevyšlo.  

Další příčka patří Marku Pustajovi z pražské Palestry, který však se svými téměř 
shodnými časy 8,60 a 8,66 vzhledem k dřívější výkonnosti určitě nebyl příliš spokojen 
a prostřednictvím tvrdého tréninku se jistě letos bude chtít dostat zpět mezi 
závodnickou elitu. Pod hranici 9 vteřin se dostal ještě Jiří Tlamsa z téhož klubu, který 
měl opět poněkud smolný den. V prvním kole měl drobné problémy s uchopováním 



lana, druhý pokus mu pak díky riskantnímu neúspěšnému dohmatu slabší rukou 
vyšel z časového hlediska ještě hůře. S časem 8,81 a potvrzením zlepšené 
výkonnosti byl nakonec ale celkem spokojen.  

Desáté místo obsadil domácí borec Václav Kotlan s časem 9,61 s, který se snad 
pomalu dostává do své bývalé formy a jistě tak bude chtít letos atakovat svůj osobní 
rekord 9,05 i hranici devíti vteřin. Oficiální osobní rekord si na tomto závodě vylepšil 
Záboj Šnýdr ze Sokola Šterberk, kdy v druhém kole vyšplhal za 10,28. Jako sezónu 
rekordů si asi letošní soutěžní rok zvolil Jirka Poes ze Sokola Pražského. Nové, 
týden staré osobní maximum z domácího závodu si Jirka zlepšil hned v prvním kole 
časem 11,64. Naštěstí v Příbrami nevynechal druhé kolo jako na Schodišti a 
tentokráte 30 minut starý rekord opět zlepšil - 11,42 s.  

V dobrém světle se ukázali také další borci, jímž se podařilo zlepšit své doposud 
nejlepší časy. Vzrůstající výkonnost dokázali především mladí závodníci Jirka Klikar 
a Ondra Jánský z TJ Sokol Dobříš a také závodník Slavie Liberec Jindřich Merunka. 
Všichni si pak svůj rekord zlepšili zhruba o 1,5 sekundy.  

V kategorii dorostenců si to o první příčku rozdali Libro Hroza a Aleš Novák. Ve 
velice napínavém souboji si místo nejvyšší zajistil svým třetím pokusem Libor - 3,26. 
Také Alešovi se povedl nejlépe pokus poslední, dnes však pouze pokus stříbrný - 
3,34. Bronzovou medaili pak mezi dorostenci získal díky kulatému času 4,00 s Jirka 
Kotlan z domácího Sokola Příbram.  

Závěrem snad lze říci jen toto - těšme se na další ročník tohoto výjimečného závodu, 
který bude třeba ještě lepší. 

jt 

Výsledková listina - dorostenci 4,5 m  

Poř. Příjmení a jméno ročník Klub Čas I Čas II Čas III Výsledný 
čas 

1. Hroza Libor 1987 HO Nový Bor 3,62 3,54 3,26 3,26 

2. Novák Aleš 1987 Sokol Šternberk 3,67 3,38 3,34 3,34 

3. Kotlan Jiří 1987 Sokol Příbram 5,91 4,00 x 4,00 

4. Jánský Ondřej 1987 TJ Sokol Dobříš 5,28 5,38 6,00 5,28 

5. Hofman Ondřej 1988 Sokol Písek 5,80 5,76 5,39 5,39 

6. Klikar Jiří 1987 TJ Sokol Dobříš 5,62 5,48 5,69 5,46 

7. Ježek Tomáš 1988 Sokol Příbram 5,94 7,29   5,94 

8. Matura Martin 1988 Sokol Písek 6,54 6,05   6,05 

9. Řehák Jaroslav 1990 TJ Sokol Dobříš 7,82 7,69   7,69 

10. Kovařík Ladislav 1988 Sokol Písek 10,77 11,09   10,77 

 

 



Výsledková listina - muži 8 m  

Poř. Příjmení a jméno Ročník Klub Čas I Čas II Čas III Výsledný 
čas 

1. Křivánek Josef 1979 Sokol Brno 6,77 6,29 6,30 6,29 

2. Hroza Libor 1987 HO Nový Bor 7,97 7,04 6,75 6,75 

3. Novák Aleš 1987 Sokol Šternberk 7,44 7,36 7,11 7,11 

4. Petr David 1983 SK Gym-sport Jihlava 7,24 7,80 x 7,24 

5. Muchka Štěpán 1981 Slavia Liberec 8,12 7,56 8,33 7,56 

6. Polák Radim 1977 Sokol Poděbrady 7,57 7,84 8,12 7,57 

7. Trník Tomáš 1975 Sokol Bratislava 8,28 8,11   8,11 

8. Pustaj Marek 1983 ŠSK Palestra Praha 8,60 8,66   8,60 

9. Tlamsa Jiří 1979 ŠSK Palestra Praha 8,81 9,46   8,81 

10. Kotlan Václav 1983 Sokol Příbram 9,73 9,61   9,61 

11. Košťák Ondřej 1981 ŠSK Palestra Praha 9,98 9,78   9,78 

12. Trávníček 
Stanislav 

1977 Sokol Písek 9,83 10,06   9,83 

13. Češka Jiří 1955 Sokol Příbram 10,33 10,04   10,04 

14. Cendelín Tomáš 1982 Sokol Písek 10,42 10,16   10,16 

15. Šnýdr Záboj 1961 Sokol Šternberk 10,43 10,28   10,28 

16. Poes Jiří 1955 Sokol Pražský 11,64 11,42   11,42 

17. Trávníček Jiří 1982 Sokol Příbram 11,76 11,95   11,76 

18. Stoklasa Jan 1976 TJ Čimelice 13,46 12,57   12,57 

19. Klikar Jiří 1987 TJ Sokol Dobříš 13,32 x   13,32 

20. Merunka Jindřich 1978 Slavia Liberec 13,60 13,62   13,60 

21. Jánský Ondřej 1987 TJ Sokol Dobříš x 14,96   14,96 

22. Niezgodzký Pavol 1653 ŠSK Palestra Praha 15,21 x   15,21 

23. Kopecký Luboš 1934 Sokol Doubravka 
Plzeň 

15,69 x   15,69 

24. Lovák Bedřich 1933 ŠSK Palestra Praha x 20,08   20,08 

 


