
Velká cena Šternberka 2004 
V sobotu 18.9. se ve Šternberku uskutečnil první ročník místní Velké ceny. Závod byl 
organizován v režii sokola Šternberk, ale z důvodu atraktivity byl přesunut mimo 
místní sokolovnu a to do krásného prostředí nákupního střediska “U Pavla”, čímž 
byla pro závodníky zajištěna jak divácká kulisa, tak snadný přístup k občerstvovacím 
stanicím.  

Zvláštností závodu byla originální časomíra (fungovala bezchybně) a netradiční 
fixace lana. Lano bylo zavěšeno vysoko nad dohmatovým čidlem a jeho rozkmit byl 
omezován soustavou ocelových lan. Tento systém by zřejmě snesl určitou 
modifikaci, protože lano se dost rozkmitávalo a zvláště u závodníků s dlouhými 
hmaty docházelo k častým prohmatům. 

Soutěž dorostenců na 4,5 metru suverénně ovládl domácí favorit Aleš Novák, který 
dokázal ve svém třetím pokuse zalézt v čase 3,22. To je jak jeho nový osobák, tak 
vůbec nejlepší dorostenecký výkon po zavedení nových pravidel na startu. Další 2 
příčky obsadily zástupci sokola Dobříš Ondřej Jánský a Jiří Klikar s časy o několik 
tříd horšími: 4,96 a 5,37. 

Na osmimetrovém laně mohly být výkony většiny závodníků poznamenány únavou z 
den starého závodu ve Frýdku-Místku. Typickým příkladem toho byl Josef Křivánek 
z Brna, který sice zvítězil, ale v čase 7,53, což je jeho nejhorší soutěžní čas od roku 
1998! Pepova únava ale pramenila i z jiných aktivit než jen ze šplhu (ocelový muž, 
přepracovanost) a navíc měl velké problémy s rozkmitem lana, proto lze na příštím 
závodě očekávat návrat do běžné formy. 

Druhý Martin Matěj z Nového Města nad Metují zaostal jen o 12 setinek a časem 
7,65 si potvrdil výkonnostní vzestup po nedávném období stagnace. Třetí místo 
šťastně vybojoval tradiční sběratel bramborových medailí Marek Pustaj z Prahy 
s časem 8,25. Zdá se, že druhou medailí ve dvou dnech Marek konečně prolomil své 
loňské prokletí. Čtvrtý byl Radim Polák, který se oproti včerejšku zlepšil skoro o 
vteřinu na 8,31 a dokázal tak o setinu porazit místního Aleše Kočího, asi největšího 
smolaře závodu, který doplatil na prohmaty po rozkmitu lana. Sami si můžete 
dopočítat jakého času by asi dosáhl ve svém nejlepším pokuse, když s prohmatem 
měl čas 8,32!  

Zato výkon šestého Michala Fejgla byl naprostým propadákem. Slabší časy se u něj 
očekávaly, ale postupné zhoršování výkonů po každém kole by asi mělo vést k 
jeho zamyšlení nad celkovým přístupen ke sportu. Ondřej Košťák překvapil 
zlepšením oproti včerejšku, 9,37 je jeho letošním maximem. Jiří Tlamsa časem 9,43, 
který je daleko za jeho možnostmi opět prokázal, že dobře šplhá pouze jednou do 
roka a to v Praze na Schodišti. Devátý byl vyhlášený povaleč domácího týmu Vláďa 
Doležel, který využil domácího prostředí k vytvořeni solidního času 9,43. Ten je ale 
jistě hluboko pod jeho potenciálem. Desátý již skončil se značným odstupem další 
domácí borec Jan Vítámvás s časem 12,56.  

V soutěži seniorů suverénně dominoval třiačtyřicetiletý Záboj Šnýdr, hlavní 
organizátor závodu, moderátor a zároveň trenér veleúspěšných Šternberských 
šplhavců. Záboj se nechal domácím prostředím vyhecovat a zalezl opravdu úžasně. 
Jeho výsledný čas je jeho oficiálním osobákem, i když má trochu nevděčnou hodnotu 
10,09. 

Děkujeme organizátorům závodu za novou velkou cenu, za nadšení s jakým se na 
její organizaci podíleli, za věcné ceny a hlavně za příjemné sportovní zážitky. 



Zároveň zveme všechny dnešní účastníky, i ty co tentokrát zůstali doma, na 23. října 
do Písku na závod, který tradičně nemívá jediného nedostatku.  

mf 

Výsledková listina - muži 8 m  

Poř. Jméno Ročník Klub Čas I. Čas II Čas III Výsledný 
čas 

1. Josef Křivánek 1979 Sokol Brno 1 7,81 8,13 7,53 7,53 

2. Martin Matěj 1986 Sokol Nové M. n. Metují 8,79 7,66 7,65 7,65 

3. Marek Pustaj 1983 ŠSK Palestra 8,53 8,34 8,25 8,25 

4. Radim Polák 1977 SG Sokol Poděbrady 8,63 8,31 8,44 8,31 

5. Aleš Kočí 1986 Sokol Šternberk 8,32 8,53 9,03 8,32 

6. Michal Fejgl 1980 ŠSK Palestra 8,82 9,03 9,75 8,82 

7. Ondřej Košťák 1981 ŠSK Palestra 10,47 9,37 9,94 9,37 

8. Jiří Tlamsa 1979 ŠSK Palestra 9,43 10,31 - 9,43 

9. Vladimír Doležel 1986 Sokol Šternberk 9,44 9,62 10,22 9,44 

10. Jan Vítámvás 1978 Sokol Šternberk 12,56 12,66 - 12,56 

 

Výsledková listina - veteráni 8 m  

Poř. Jméno Ročník Klub Čas I. Čas II. Čas III. Výsledný 
čas 

1. Záboj Šnýdr 1961 Sokol Šternberk 10,09 10,16 - 10,09 

2. Luboš Kopecký 1934 Sokol Doubravka Plzeň 15,94 18,88 - 15,94 

3. Pavol Niezgodzky 1953 ŠSK Palestra  24,72 - - 24,72 

 

Výsledková listina - dorostenci 4,5 m  

Poř. Jméno Ročník Klub Čas I. Čas II. Čas III. Výsledný 
čas 

1. Aleš Novák 1987 Sokol Šternberk 3,35 3,35 3,22 3,22 

2. Ondřej Jánský 1987 Sokol Dobříš 5,28 5,03 4,96 4,96 

3. Jiří Klikar 1987 Sokol Dobříš 6,03 5,38 5,37 5,37 

4. Petr Látal 1987 Sokol Šternberk 5,56 5,43 6,68 5,43 

5. Pavel Šubrt 1987 Sokol Nové M. n. Metují 5,97 5,94 6,12 5,94 

 


