
Velká cena Varnsdorfu 2005 
V sobotu 12.2. se ve Varnsdorfu uskutečnila první velká cena soutěžního ročníku 2005. 
Přes značnou geografickou odlehlost si řada závodníku našla do Varnsdorfu cestu, a tak 
mohli celkem početní diváci i samotní závodníci sledovat zajímavé souboje zejména na 
osmimetrovém laně. Organizačně byl tento závod podle tradice pokryt výborně, oproti 
předchozím ročníkům se podařilo odstranit vleklé potíže s elektronickou časomírou. Velice 
zajímavý a ve šplhu poněkud netradiční náboj vnesla závodu také slíbená nemalá finanční 
prémie za první tři místa v hlavní kategorii. Jak se ukázalo již minulou sezónu, i na této 
Velké ceně atraktivitu soubojů o přední příčky zvýšil počet tří 
soutěžních pokusů. 

V dorostenecké kategorii na 4,5 metrovém laně zvítězil 
domácí favorit Jakub Kitl časem 4,29. Vzhledem k přechodu 
většiny dorostenců do mužské kategorie bude Jakub jistě 
v letošní sezóně patřit k favoritům na získání mistrovského 
titulu. Druhé místo s přehledem podržel další domácí 
závodník Jan Jarý za čas 5,17, třetí příčku obsadil syn šéfa 
HK Varnsdorf Stanislav Feigl junior časem 7,67.  

Daleko tvrdší souboje se odehrály o první tři honorované 
příčky v hlavní kategorii na 8 metrů. První nakonec obhájil 
Josef Křivánek z Brna časem 7,02. Zdá se, že Pepa již 
sestupuje ze svého výkonnostního vrcholu a pravděpodobně 
bude jen otázkou krátké chvíle, kdy ztratí svou přes 4 roky 
trvající neporazitelnost. Hned 3 o více než 7 let mladší borci 
se letos budou snažit o jeho sesazení, a proto Pepa 
zasluhuje veliké uznání za to, že se tomuto aktu nesnaží 
uniknout předčasným odchodem ze scény a do soubojů jde stále naplno. Na druhou stranu 
je to pro něj ale možná velká motivace, na kterou třeba dlouho čekal, a naopak se 
dočkáme opět jeho dřívější formy a časů hluboko pod sedm vteřin.  

Ve Varnsdorfu byl tentokrát pouze jeden z jeho pronásledovatelů Martin Matěj, zástupce 
rozrůstajícího se oddílu Sokol Nové Město nad Metují. Další mladí talenti se bohužel 
neobjevili a na jejich výkony si ještě budeme muset chvíli počkat. Martin tentokrát lezl 
velice pěkným stylem a jen technické potíže s prokmitem lana mu zabránily v dosažení 
lepšího času než byl konečný 7,27. Vše by ale mohlo dopadnout úplně jinak, kdyby Martin 
v prvním kole neuspěchal dohmat - napodruhé totiž dohmátl za 7,40. 

O třetí místo svedli nádherný souboj dva členové pražské Palestry Jirka Tlamsa a Michal 
Fejgl s favorizovaným Štěpánem Muchkou z Mladé Boleslavy. Tím šťastným byl nakonec 
Michal Fejgl, který technicky výborně zvládl všechna tři soutěžní kola a v posledním z nich 
si dokonce oficiálně vylepšil osobní maximum na hodnotu 7,67. O zanedbatelné 2 setiny (v 
hodnotě 400 Kč) za ním nešťastně skončil Štěpán, který sice lezl s neuvěřitelnou lehkostí, 
ale poněkud doplatil na špatnou taktiku a technické chyby. V prvním kole totiž prohmátl, a 
tak po zajišťovacím druhém pokuse za 7,85 musel vše vsadit na poslední kolo. Zde sice 
zalezl opravdu nádherně, ale zaváhání při dohmatu mu vyneslo pouze nemedailových 
7,69. Pátý nakonec skončil Jirka Tlamsa, který překvapil porušením své pověsti o nejčastěji 
chybujícím závodníkovi. Jirka zvládl závod po taktické stránce, zkrotil kmitavé lano a 
s jistotou si vylepšil osobák na hodnotu 7,80. 

Z výsledkové listiny je na první pohled patrné, že mezi pátým místem a zbytkem 
startovního pole jakoby chybělo hned několik výkonnostních kategorií. Šesté místo totiž 
získal pražský Tomáš Filip slabým časem 10,29. Rozdíl pátého a šestého místa tak činí 



propastných 2,5 vteřiny. Tomášovi se nepodařilo závod zvládnout takticky, a tak opět 
oddálil oficiální prolomení desetivteřinové hranice. Těsně ta ním skončil domácí Ondřej 
Švarc, který překvapil obrovským výkonnostním progresem a novým osobákem 10,39. 
Osmý Ivan Skaloš z Prahy dohmátl po tragickém výkonu ve slabém čase 10,73.  

Devátý byl domácí Stanislav Feigl časem 11,33, díky kterému vyhrál seniorskou kategorii. 
Desátý Milan Hrabal časem 11,48 potvrdil, že bez řádného tréninku se šplhá velice 
nesnadně. Zásadním Milanovým problémem bylo totiž výrazné zpomalení v posledních 2-3 
metrech lana, které se také negativně projevilo na jeho výsledném čase. Jen připomínáme, 
že osobní rekord spojený s jeho jménem činí 8,45 vteřiny. Na jeho návrat mezi přední 
závodníky proto jistě nebudeme dlouho čekat.  
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