
Velká cena Šternberku v olympijském šplhu 2006  

V sobotu 9.9. 2006 se v atraktivním prostoru nákupního centru U Pavla konala další 
Velká cena Šternberka v olympijském šplhu. Oproti minulému ročníku organizátoři 
dali přednost Lentilce před náměstí, které bylo v době závodu ještě v rekonstrukci a 
sportovní slavnosti i diváci byly „roztahané“ po celém městě. Výborné zázemí bylo 
letos pro závodníky zdokonaleno navíc novou posilovnou, kde se mohli všichni řádně 
rozcvičit. Pěkné ceny, kvalitně připravená lana a celá organizace závodu je již ve 
Šternberku samozřejmostí. Všichni účastníci Velké ceny se také mohli těšit na 
pozávodní výborný gulášek. 

Vzhledem k řadě zranění, kolizím s ostatními sportovními akcemi i zahraničních 
pobytům některých závodníků se nedala očekávat příliš velká účast. Nakonec se ale 
startovní listina všech kategorií celkem zaplnila a celkem 15 závodníků bylo 
připraveno na šplhačské klání.  

Jako první se představili tradičně dorostenci, kteří se předvedli velice kvalitní 
podívanou. Suverénním vítězem se stal favorit Tomáš Petr z Brna, který svým 
soupeřům utekl o více než půl vteřiny a jako jediný zašilhal pod 4 vteřiny. Tomáš již 
na letním soustředění v Říčkách ostatním ukázal, že to se šplhem myslí opravdu 
vážně. Ve Šternberku se prezentoval svým silovým šplhem a neskutečně dlouhými 
dohmaty (určitě více jak 1 m dlouhé). Všechny pokusy měl velice vyrovnané kolem 
3,5 vteřiny. Nejlepšího času dosáhl v kole třetím, kde dohmátl ve skvělém čase 3,44. 
Pokud některý z ostatních závodníků zázračně nezlepší formu, Tomáš se v prosinci 
s největší pravděpodobností stane dorosteneckým mistrem ČR. Řada starších 
závodníků s již také začala zajímat, kdyže se Tomáš přesune do kategorie mužů 
(ještě jednu sezónu může startovat za dorost, ale může se také postrašit – pozn. 
red). Jen připomínáme, že v pozávodním doplňkáči Tomáš na 8 metrovém laně 
dohmátl v čase kolem 8,90 s. 

O druhé místo se svedl velice napínavý a kvalitní souboj mezi třemi nadějnými 
závodníky. Stříbrnou dorosteneckou medaili si nakonec odvezl Miloslav Nečas, který 
zaujal zejména svým dynamickým šplhem připomínající styl Martina Masára. Tento 
zatím málo známý závodník ukázal, že se sním rozhodně do budoucna musí počítat 
a další kvalitní přípravě půjde jistě hluboko pod 4 vteřiny – tentokráte se mu to ještě 
nepodařilo a musel se spokojit s přesto pěkným časem 4,03. Třetí místo vybojoval 
Dominik Drobný s časem 4,29, který předvedl velice pěkný šplh a můžeme jen doufat 
že ho na dalších závodech opět uvidíme, minimálně na MČR v Praze. 
S bramborovou čtvrtou pozicí se musel spokojit Lukáš Haluska, který s pěkným 
časem 4,41 zaostal za třetím Dominikem opravdu o fous. Lukáš všechny zaujal 
zejména stylem šplhu velice podobným právě šternberským gymnastům a mnozí 
neinformovaní si dokonce mylně mysleli, že jde o dalšího namakanýho „šternberáka“ 
(i vzhledem se totiž celkem podobá dvojici Alešů). Jako pátý dorostenec skončil 
domácí gymnasta a nejmladší závodník Ondřej Kryl, který statečně bojoval s lanem 
ve všech 4 pokusech a nakonec si připsal na svůj věk solidní čas 8,62.  

Po dorostencích nastoupila hlavní kategorie mužů společně se seniory. Po letní 
závodní a pro mnohé i tréninkové pauze se dalo těžko odhadovat v jaké formě se 
závodníci předvedou. Žádné velké překvapení se ale nakonec nekonalo a vše 
dopadlo tak nějak podle papírových předpokladů. Souboj o první místo se odehrál 
mezi dvojicí nejlepších současných šplhounů Alešem Novákem a Štěpánem 
Muchkou. Všechny pokusy měli oba borci celkem vyrovnané a až do posledního 
pokusu nebylo nic rozhodnuté. Aleš se prezentoval ve velice slušné formě a nebýt 



smolného nedohmatá v posledním kole, jeho čas by se zastavil někde kolem 6,50.  
Ke zlatu mu nakonec stačilo pouhých 6,65 vteřiny. Štěpán byl evidentně trochu 
z formy a i přes velice rychlé starty a dopingu v podobě oblíbených hrozinek šplhal 
poněkud kratšími sáhy a jeho nejlepší čas 6,88 asi odpovídal jeho současné formě. 
Třetí místo bez boje získal další domácí borec Aleš Kočí, který byl sice oproti 
posledním závodům trochu pomalejší, ale vzhledem k tomu že neměl mnoho 
soupeřů nemohl skončit jinak než třetí. Jeho nejlepší čas byl 7,31, ale v pozávodním 
doplňkáči si ho ještě o několik setinek vylepšil.  

Čtvrté místo získal defakto také bez boje Marek Pustaj z Palestry, který se po 
odfláknuté letní přípravě nachází v ne příliš optimální formě. Jen připomínáme, že 
před rokem si na stejném závodě vytvořil své osobní maximu o víc než sekundu 
lepším časem. Letošních 8,37 tak Marek bude brát spíše jako výchozí čas pro 
poctivou přípravou na další dva závody. Páté místo obsadil další závodník tentokrát 
početně zdecimované Palestry Jirka Tlamsa, který se po několika týdenním 
nicnedělání a pouhých 2 trénincích musel spokojit s časem 9,43. Sice mu vůbec 
nevycházely dohmaty, ale pod 9 sekund by to stejně asi nebylo (jedině s dohmatem 
Tomáše či obou Alešů). Dalším domácím závodníkem byl Petr Látal, který se do 
výsledkovky zapsal čas nad 10 vteřin 12,78, s kterým jistě nemohl být příliš spokojen. 
Také desátý Martin Kubánek jistě do příštího závodu pořádně potrénuje a přiblíží se 
k magické desetisekundové hranici.      

Mezi seniory si to rozdali tři již tradiční soupeři – Bojek, Pavol a Luboš. Seniorské 
zlato vybojoval s přehledem Bojek Šnýdr, který se evidentně dostává tase do formy a 
na překonání deseti vteřin mu chybělo opravdu málo – výsledný čas 10,29. Luboš 
Kopecký si naopak svou super formu stále udržuje a i tentokrát diváky nadchnul 
standardním časem 16,34. Bronz získal palestrácký Pavol Niezgodzký, který musel 
po pouze týdenním tréninku sáhnout až na kraj svých sil aby 8 metrů zdolal. Nakonec 
se mu to povedlo v čase 19,34.  

Letošní závod ve Šternberku se po všech stránkách celkem povedl – organizace 
očekávaně bezchybná a předvedené výkony na laně dá se říci až nečekaně kvalitní. 
První poprázdninové šplhačské klání závodníkům ukázalo, kde jsou na začátku 
podzimní části sezóny jejich nedostatky či jak kvalitně v létě trénovali. Pro většinu byl 
tento závod jakýsi odrazový můstek do přípravy na poslední kvalifikační závod 
v Písku a vrcholné Mistrovství ČR, kde pude o všechno. 

jt  

  

Výsledková listina – muži 8 m  

Pořadí Jméno Ročník Klub I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo Výsledný 
čas 

1 Novák Aleš 1987 Sokol Šternberk 6,87 7,00 6,65 11,50 6,65 

2 Muchka Štěpán 1981 
Sokol Mladá 
Boleslav 7,59 6,88 7,00 6,97 6,88 

3 Kočí Aleš 1986 Sokol Šternberk 7,59 7,56 7,31 - 7,31 
4 Pustaj Marek 1983 ŠSK Palestra 8,37 8,62 8,63 8,91 8,37 
5 Tlamsa Jiří 1979 ŠSK Palestra 9,78 9,43 9,65 10,65 9,43 
6 Látal Petr 1987 Sokol Šternberk 13,35 12,78 14,41 13,88 12,78 
7 Kubánek Martin 1986  14,16 13,25 - 14,81 13,25 

  
 
  



Výsledková listina – senio ři 8 m  

Pořadí Jméno Ročník Klub I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo 
Výsledný 
čas 

1 Šnýdr Záboj 1961 Sokol Šternberk 10,37 10,54 10,37 10,29 10,29 
2 Kopecký Luboš 1934 Sokol Doubravka P. 16,94 - 16,34 - 16,34 
3 Niezgodzký Pavol 1953 ŠSK Palestra 19,34 - - - 19,34 

  
  

Výsledková listina – dorostenci 4,5 m  

Pořadí Jméno Ročník Klub I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo 
Výsledný 
čas 

1 Petr Tomáš 1989 Jílová Brno 3,47 3,53 3,44 - 3,44 
2 Nečas Miloslav 1988   4,50 4,03 4,29 5,53 4,03 
3 Drobný Dominik 1988   4,78 4,41 4,88 4,29 4,29 
4 Haluska Lukáš 1989   4,43 4,75 4,44 4,41 4,41 
5 Kryl Ondřej 1994 Sokol Šternberk 10,06 8,62 9,04 9,22 8,62 

  


