
Závody ve šplhu v Polsku 2006 
V sobotu 19.srpna 2006 se v polském lázeňském 
městečku Dusznikách konal druhý ročník 
šplhačské exhibice v rámci slavnostního 
sportovního dne. V krásném prostředí lázeňského 
parku s asfaltovým atletickým oválem byly 
nachystány různé sportovní atrakce, většinou pro 
děti. Některé k vyzkoušení a osahání samotnými 
diváky (veslovací trenažér), některé jen ke 
zhlédnutí např. biliár na kterém předváděl své 
umění nějaký biliárový „kouzelník“. Samozřejmě 
nechyběla spousta stánků s čímkoliv.  

Bohužel Olympijský šplh byl asi na pořadu dne jaksi bokem zájmu. Pořadatelé 
zřejmě počítali s tím, že si celý závod zorganizuje česká výprava sama, včetně 
prezentace a zajištění bezpečnosti dětí, které byly vpuštěny na 4,5m lano, aby si tuto 

disciplínu mohly vyzkoušet. Mezitím se naši borci zahřáli 
a rozcvičili a čekali až začne samotný závod v čase který 
slíbil pořadatel. Pořadatelé neustále oddalovali začátek 
soutěže a čekali až se přihlásí někdo z místních. 
Nechybělo mnoho a Bojek s několika naštvanými lezci 
málem odvázal lano a jelo se domů. Asi po hodině 
průtahů se našli tři polští dobrovolníci. Lano bylo 
zavěšeno na spodní část vysokozdvižné plošiny, která 
se při lezení docela silně houpala (průvěs při lezení snad 
i 15 – 20cm). Bezpečnost lezců byla zajištěna jen dvěma 
tenkými žíněnkami, ze kterých se i startovalo. Bojek 
v takových podmínkách nenainstaloval elektronickou 
časomíru. Jak ostatní lezci uznali, bylo to zbytečné. 
Měřilo se jen ručně.  

Na 4,5 metrovém laně nelezl nikdo, kromě 
dětí a tak vlastní měření sil probíhalo na laně 
dlouhém 8,5metru (+/- 10cm). Lezla se dvě 
lana.Většina lezců mělo docela potíže ze 
silně se houpající plošinou. Došlo k pár 
přehmatům a lezlo se více na krásu a 
opatrně. Pohled na šplhání tří mladých 
Poláků v košilích a riflích byl zajímavý. Jeden 
z nich zalezl docela obstojné časy okolo 16 
sec. Ostatní dva bojovali více s lanem a 
rychle je opouštějícími silami než s časem. 
Těsně pod dohmatem došly místnímu 
Patrikovi síly a při pohledu pod něj na slabou žíněnku tuhla v přihlížejících lezcích 
krev. Při křečovitém dohmatávání došlo dokonce k mírnému proklouznutí, které jen 
naštěstí neskončilo pádem. Žádného zdravotníka nikde nebylo vidět a tak si všichni 
oddechli, že to takhle dopadlo.  



Diváky tvořil hrozen  zvědavých dětí s rodiči a pár kolemjdoucích, povzbuzování 
téměř žádné. Překvapení naše lezce čekalo na samotný závěr. Druhé kolo a 

dekorování proběhlo už téměř bez diváků, 
protože opodál probíhalo vyhodnocování 
nějaké dětské soutěže. Pro první tři byly 
nachystány hodnotné ceny a sportovní 
moderátor závod komentoval jako 
Mistrovství Evropy a i poháry a diplomy 
nesly toto označení!!!??? Poté došlo 
k dekorování tří Poláků a na ohlašování 
výsledků zbytku startovního pole se jaksi 
zapomnělo. Udělali jsme si tedy společnou 
fotografii a jeli s rozpačitými pocity z celé 
akce domů.  

 bojek 

 

Výsledky:  1. Aleš Novák     6,50 / 6,60 

                 2. Štěpán Muchka   7,27 / 7,62 

                 3. Martin Matěj     7,49 / 8,08 

                 4. Záboj Šnýdr     10,60 / 11,38 

                 5. Štefan Bartók     12,40 / 14,07 

                 6. Tomáš Géczi     12,52 / 12,90 

                 7. Pawel Holyst     16,05 / 15,75 

                 8. Patryk Piwowar    23,26 /   - 

                 9. Monusz Cholewa      -     

 


