
Lámání rekord ů v Novém m ěstě nad Metují 2006  

V Novém Městě nad Metují se v sobotu 24.června konal již druhý ročník závodu ve 
šplhu na 14-ti metrovém laně. Kromě athénské délky lana mohli diváci shlédnou t i 
souboj dorostenců a zástupců veřejnosti na 4,5 metrovém laně a  žen na 3 metrovém 
laně. Poslední závod jarní šplhačské sezóny se konal stejně jako minulý rok na 
Husově náměstí a zejména o diváky proto nebyla nouze. Lano bylo zavěšeno na 
vysokozdvižné plošině, čas se měřil na 5 stopkách, závodníci mohli divákům šplh 
zpestřit zábavu skokem do záchranných duchen z libovolné výšky (dobrovolně skákal 
pouze Aleš Novák, nedobrovolně naštěstí nikdo). Mezi jednotlivými kategoriemi byl 
program zpestřen tanečním vystoupením a generální zkouškou na Všesokolský slet. 
Počasí bylo ideální, závodníků bylo dostatek, televizní kamery připraveny, spousta 
pěkných cen čekala – závod tedy mohl vesel začít. 

První byla v programu kategorie dorostenců na 4,5 metrovém laně. Z celkem 5 
přihlášených šplhavců se nejrychleji podařilo dohmátnout na cílovou metu Miloslavu 
Nečasovi, který si v druhém kole připsal velice pěkný čas 4,37. Další dvě příčky 
obsadili borci místního Sokola Honza Král – 4,75 a zkušený Tomáš Géczi 5,10. Na „4 
a půlce“ si to po dorostencích rozdali ještě zástupci veřejnosti, tedy vlastně kategorie 
mužů. Zde svedli velice napínavý souboj Štefan Bártok z Náchodu a domácí Pavel 
Šubrt, loňský vítěz dorostenecké kategorie. O pár setinek nakonec vyhrál Štefan 
v čase 4,62, který se tak i řádně rozcvičil na následovanou 14ku. Pavel si zapsal čas 
pod 5 vteřin 4,77. Bronzové umístění patří Antonínu Kavanovi, taktéž z domácího 
Sokola. Před hlavním závodem se dohmatová meta posunula ještě do výšky 3 metrů, 
aby se diváků představili i odvážné a silné dorostenky. Nutno říci, že některé výkony 
byly opravdu famózní a i zkušení borci žasli nad neskutečnou dynamikou šplhu 
některých závodnic. Nejlepšího času dosáhla Michaela Adamů s časem 4,62 před 
Eliškou Vondráčkovou a Kateřinou Šimonovou (všechny TJ Sokol Náchod). 

Na startovní listinu hlavní kategorie se zapsalo celkem 11 odvážlivců, z nichž pouze 
3 dokázali v minulosti14 metrů lana vyšplhat až k cílové metě. Mezi hlavní favority 
patřili loňský vítěz Martin Matěj, držitel nejlepšího letošního času na 8 metrech 
Štěpán Muchka a stávající Mistr ČR na 8 metrech Aleš Novák. Kvůli gradování 
závodu se startovalo od papírově nejslabšího závodníka po ty nejlepší. Jako první se 
představil Viktor Steiner, kterého mohli diváci na šplhačských závodech (8 a 14 
metrů) vidět pravděpodobně poprvé. Tento mladý závodník sice do chtěných 14 
metrů nevyšplhal, ale jeho pokus, který skončil někde kolem 12 m, jistě stojí za 
uznání. Dalším pokušitelem byl vítěz kategorie „veřejnost 4,5 m“ Štefan Bártok, který 
svou šplhačskou kariéru začal právě před rokem na tomto závodě. Bohužel se mu i 
letos došplhat až do konce nepovedlo a svůj statečný pokus ukončil opravdu pár 
decimetrů před dohmatem. Dalším závodníkem prvního kola byl Luboš Kopecký 
z Plzně. Luboš sice do 14 metrů ve svém druhém takovémto závodě nevyšplhal, ale 
zdolaných 10 – 11 metrů těžko nazvat neúspěšným pokusem.  

Do Nového Města přijela dle očekávání početná družina Palestráků. Svůj vůbec první 
a úspěšný pokus o zdolání této délky lana si zapsal Omer Saad, letošní objev 
šplhačské sezóny. Sáďa lezl velice dobře technicky a díky své všeobecné i 
šplhačsky-specifické vytrvalostí celkem v pohodě dolezl až do cíle, kde v čase 24,75 
dohmátl na cílovou metu. Tomáš Filip i Jirka Tlamsa se na čtrnáctce ukázali již 
dvakrát a již dvakrát jí nevylezli, někdy chyběly skutečně pouze centimetry. Letos 
proto nenechali nic náhodě a před závodem se zaměřili na vytrvalostní trénink, který 
nakonec přinesl ovoce, tedy spíše plaketu za zdolání 14 metrů. Obávané vytuhnutí 



se letos naštěstí nedostavilo - Jirka dohmátl v čase 24,50, Tomáš v o něco horším 
26,17. Nedávný pokořitel 7 sekundové hranice Ondřej Košťák jel do Nového Města 
vzhledem k tréninkovým výsledkům celkem v optimistické náladě. Zhruba v půlce 
lana se ale Ondrovi v obou jeho pokusech udělalo záhadně „nevolno“ a lano došplhal 
pouze v krizovém režimu (druhý pokus již raději vzdal). Nebýt možná přílišné diety či 
odvodnění před závodem, jeho čas 22,61 by byl jistě mnohem lepší. Jediný 
Palestrám, který již v minulosti dvakrát 14 m pokořil byl Marek Pustaj. Letos tak bylo 
jeho cílem pouze vylepšení svého maxima. V prvním kole šplhal Marek překvapivě 
výborně a menší vytuhnutí se u něj projevilo až zhruba 2 m před cílem. Nakonec tedy 
mohl slavit svůj nový osobáček 18,28. V druhém pokuse mu již síly došli o poznání 
dříve a svůj čas již nezopakoval.  

Jedním z favoritů závodů byl jistě Aleš Novák ze Sokola Šternberk, který letos v 
březnu potvrdil výbornou formu časem pod 6,50. Aleš se ale v nedávné době musel 
více než na šplh soustředit na maturitu, což se pravděpodobně podepsalo na jeho 
výkonnosti. Aleš šplhal oproti závodům na 8 metrech poněkud méně dynamicky a 
podle očekávání mu i dlouhé lano se svým netradičním prokmitem dělalo menší 
problémy v podobě prohmatů. Nakonec si v obou kolech zapsal podobný čas, z toho 
ten lepší byl 17,63. Boj o zlato se tak zúžil pouze mezi dvojici Martin Matěj a Štěpán 
Muchka. Organizátoři závodu již tradičně vypsali finanční prémii v podobě 1000 kč 
pro překonání dosavadního rekordu Josefa Křivánka, čímž byl napínavý souboj o 
zlato ještě umocněn. Hned svým prvním pokusem se Martinovi několik let starý 
rekord podařilo překonat časem 15,28. Jeho nadšení však trvalo opravdu jen chvíli, 
protože Štěpán hned následovným pokusem tento nový Martinův rekord udělal 
starým – zašplhal ze skvělých 15,07. V druhém kole Martin zašplhal zhruba stejně 
povedeně, opět pod 16 sekund – 15,75. Jelikož Štěpánovi jeho první šplh technicky 
příliš nevyšel, dalo se očekávat, že nový český rekord může ještě zlepšit. Druhý 
pokus byl již technicky téměř bezchybný a svůj nový osobáček zlepšil na 14,76.  

Celý závod se všem velice líbil a dá se považovat ze téměř bezchybný. V příštím 
ročníku by ale již bylo vhodné zejména pro hlavní závod na 14 metrech využít 
elektronickou časomíru, aby byly výsledné časy oficiální a nikým nezpochybnitelné. 
Jelikož se dá očekávat, že v příští sezóně se téměř všichni závodníci budou kromě 8 
metrů soustředit i na lana poněkud delší (připomínáme, že v Lyonu, kam se všichni 
v květnu chystají, se šplhá na 10, 15 a 20 metrech !!!), o rekordy a skvělý závod 
v Novém Městě nad Metují jistě nebude obav (možná i s mezinárodní účastí).        

jt 

Výsledková listina - muži 14 m  

  jméno klub ročník I. kolo II. kolo Výsledný čas 
1 Muchka Štěpán TJ Sokol Mladá Boleslav 1981 15,07 14,76 14,76 
2 Martin Matěj TJ Sokol N. M. n. M. 1986 15,28 15,75 15,28 
3 Novák Aleš Sokol Šternberk 1987 17,66 17,63 17,63 
4 Pustaj Marek ŠSK Palestra 1983 18,28 21,09 18,28 
5 Košťák Ondřej ŠSK Palestra 1981 22,61 X 22,61 
6 Tlamsa Jiří ŠSK Palestra 1979 24,50 - 24,50 
7 Saad Omer ŠSK Palestra 1973 24,75 - 24,75 
8 Filip Tomáš ŠSK Palestra 1984 26,17 - 26,17 
9 Steiner Viktor   1986 X - X 



10 Kopecký Luboš Sokol Doubravka Plzeň 1934 X X X 
11 Bártok Štefan Policie Náchod 1973 X X X 

  

Výsledková listina - dorostenci 4,5 m  

  jméno klub ročník I. kolo II. kolo Výsledný čas 
1 Nečas Miloslav SKP Hvězda Pardubice 1988 4,57 4,37 4,37 
2 Král Jan TJ Sokol N. M. n. M 1989 5,25 4,75 4,75 
3 Géczi Tomáš TJ Sokol N. M. n. M 1989 5,50 5,10 5,10 
4 Hlaváč Martin SKP Hvězda Pardubice 1988 6,06 5,95 5,95 
5 Petera Lukáš   1990 7,60 6,89 6,89 

  
  

Výsledková listina – ve řejnost 4,5 m  

  jméno klub ročník I. kolo II. kolo Výsledný čas 
1 Bártok Štefan  Policie Náchod 1973 5,23 4,62 4,62 
2 Šubrt Pavel TJ Sokol N. M. n. M 1987 4,8 4,77 4,77 
3 Kavan Antonín TJ Sokol N. M. n. M 1973 5,95 6,23 5,95 
4 Láska Jaroslav ČASPV 1956 8,75 7,77 7,77 
5 Nejezchleba Tomáš ŠSK Palestra 1981 8,06 8,51 8,06 
6 Cejpek Pavel   1965 8,72 8,8 8,72 
7 Rýdlo Jan ČASPV 1988 9,15 9,25 9,15 
8 Horák Martin TJ Sokol Náchod 1977 9,25 10,13 9,25 
9 Jeitner Berthold TJ Sokol N.M.n.M 1971 11,71 13,95 11,71 

  

  

Výsledková listina – dorost ženy 3 m  

  jméno klub ročník I. kolo II. kolo Výsledný čas 
1 Adamů Michaela TJ Sokol Náchod 1994 4,95 4,62 4,62 
2 Vondráčková Eliška TJ Sokol Náchod 1990 6,1 5,05 5,05 
3 Kateřina Šimonová TJ Sokol Náchod 1995 5,81 5,15 5,15 
4 Havlíčková Lucie TJ Sokol Náchod 1997 9,3 9,15 9,15 
5 Lepšová Iva ASPV 1997 X X X 

  

X  nevyšplhal 

-    nešplhal 


