
  
HISTORICKY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ STŘEDOŠKOLSKÉ FINÁLE ČR VE ŠPLHU  
  
Jako tradičně skvěle připravená SŠ ED Frýdek-Místek přivítala ve dnech 29. – 30. 
března účastníky republikového finále Poháru AŠSK ČR ve šplhu. Nejlepší 
dorostenci a dorostenky se na svůj tradiční vrchol v kraji pod Lysou horou velmi těší, 
protože mají ve skvělých podmínkách možnost poměřit svou výkonnost s nejlepšími 
celky a jednotlivci z celé republiky a pokusit se získat slávu i některou za zajímavých 
cen, které soutěžícím věnují pořadatelé akce a AŠSK ČR. Po dvou letech se tedy 
šplh opět vrátil do svého nejlepšího prostředí v historii a k nejlepším organizátorům, 
kterým citlivě vládne skvělý organizátor Zdeněk OLŠÁK,  který svou obětavostí, 
nasazením a zkušenostmi je vždy zárukou celkového zdaru této studenty a 
tělocvikáři stále více oblíbené akce. 
  
Již loňské finále v Jihlavě naznačilo, že šplh je na velkém vzestupu a sportovní 
výkonnost aktérů je na stále vyšší úrovni, což obdivovatelé této, zásluhou 
olympijského vítěze Bedřicha  ŠUPČÍKA v dějinách  českého olympismu proslavené 
atraktivní disciplíny, kvitují s velkou radostí. Letošní finále svou sportovní úrovní ještě 
o kousek předčilo finále v loňském roce a naznačilo, že bez pravidelné přípravy není 
možné ve vrcholné akci soutěží šplhu uspět. Dalším důležitým poznatkem bylo i to, 
že dorostenci, kteří  se pravidelně účastní Velkých cen v olympijském šplhu, jsou 
svou výkonností kvalitativně na vyšší úrovni, než ostatní závodníci. Jejich zkušenosti 
a technika lezení mají k ideálu daleko blíž… Kategorie dorostenců  měla letos 
poměrně velký počet favoritů. Můj tip ukazoval na týmy z Gymnázia  P. Bezruče 
Frýdek-Místek, SŠ E a D z Frýdku-Místku, SŠ stavebn í Jihlava, SPŠ a VOŠ 
Příbram a SŠ  polytechnickou, Jílová, Brno . Pro dorostence ze 14 nejlepších 
českých škol  byla připravena lana 4,5 m, které museli zdatní chlapci zvládnout ze 
sedu na žíněnce a bez přírazu nohou celkem pětkrát ( dva pokusy se šplhaly ve 
čtvrtek 29.3. a tři pokusy v pátek 30.3. ). Do soutěže jednotlivců se závodníkům 
sčítaly jejich dva nejlepší časy. Do soutěže družstev se hodnotily součty výsledků tří 
nejlepších jednotlivců každého družstva. 
  
Výkony závodníků se měřily elektrickou časomírou ( v krajských kolech a 
v republikovém finále je to naprostá nutnost ! ), což byla základní podmínka 
regulérnosti závodu. V soutěži jednotlivců chlapců bylo na startu několik nadějných 
talentů olympijského šplhu. Jednoznačně nejzkušenějším z nich byl pravidelný 
účastník Velkých cen v olympijském šplhu Jiří KOTLAN  ze SPŠ a VOŠ Příbram , 
který si přivezl do centra lezeckého dění životní formu a který již několik let soupeří 
s nejlepšími muži na osmimetrovém laně. Dalším spolufavoritem byl věkově o dva 
roky mladší mistr ČR ve zkráceném olympijském šplhu Tomáš PETR ze SŠ  
polytechnické, Jílová, Brno , který je pro své mládí a všestranné pohybové nadání 
slibnou nadějí olympijského šplhu do budoucnosti. Ale svou oprávněnou naději měli 
také Adam  STŘELEC z domácí SŠ E a D Frýdek-Místek a Tomáš KOCOUREK ze 
SŠ stavební  v Jihlav ě. Velké naděje se vkládaly také do talentovaných závodníků 
Gymnázia P.Bezru če ve Frýdku-Místku  Lukáše HALUSKY a Jana MICHÁLKA . 
Mimořádně zajímavý souboj nejlepších jednotlivců a družstev, který byl plný 
očekávání a příslibů, začal ve velkém stylu a já mohu říct, že se opravdu bylo na co 
dívat ! Nádherné souboje byly pastvou pro oči všech vyznavačů šplhu a pořadí 
jednotlivců se po každém pokusu měnilo jako přesýpací hodiny. Rozdíly byly tak 
minimální, že nikdo ze soutěžících neměl jistotu, na jakém místě po posledním 



pokusu skončí. Každým pokusem se zvyšovala dramatičnost soutěže a republikové 
finále tak dostávalo stále větší emotivní náboj. Rozdíly mezi jednotlivci byly tak těsné, 
že nikdo ze závodníků si nemohl dělat žádné naděje na své vysněné umístění. Před 
posledními pátými pokusy to vypadalo na vítězství favorizovaného Jirky KOTLANA , 
který měl na Tomáše PETRA  náskok 0,14 vteřiny. Svůj poslední pokus v soutěži 
Jirka vyšplhal za 3,79 vteřin ( jeho nejlepší čas byl 3,51, kterým si vytvořil pěkný 
osobní rekord ), ale asi s ním nebyl příliš spokojený. Aby se Tomáš PETR  stal 
mistrem ČR, musel by vyšplhat za 3,55 vteřin, což by byl jeho nejlepší čas na 
šampionátu. Tímto časem by totiž měl shodný součet dvou nejlepších časů jako 
Jirka, ale měl výhodu lepšího třetího nejlepšího času ( Tomáš ho měl za 3,69 a Jirka 
za 3,79 vteřin ) a ten by rozhodl o lepším umístění. Před posledním pokusem 
Tomáše PETRA  ztichla celá hala a napjatě sledovala jeho soustředění na možnost 
změnit na poslední chvíli pořadí soutěže jednotlivců… Jeho dynamický styl a 
mohutné záběry paží  opravdu dokázaly změnit pořadí jednotlivců, protože jeho čas 
měl přesnou hodnotu 3,55 vteřin , která mu přinesla titul mistra republiky 
v nádherném souboji se stejně vynikajícím Jirkou KOTLANEM , který ale jednomu 
přinesl radost a druhému slzy do očí…Bylo mně Jirky ( Tomáš Petr byl také 
v rozpacích, co svým časem Jirkovi způsobil ) moc líto, protože si ve svém posledním 
závodě v dresu školy dva měsíce před maturitou moc přál získat vysněný titul… 
Rozhodně by si ho zasloužil nejen pro to, že končí středoškolskou lezeckou kariéru a 
dále se bude věnovat jen závodům v olympijském šplhu, ale především pro to, že je 
úžasně poctivý, skromný a pohodový kluk, kterého má každý rád ! Souboj Jirky a 
Tomáše, kteří jsou jinak kamarádi ze soutěží Velkých cen, byl mottem a nejhezčím 
představením obou hlavních protagonistů celého republikového klání, který určil 
středoškolskému šampionátu vysokou úroveň. Tak vyrovnaný souboj, který 
jednoznačně vejde do historie, republikové finále nepamatuje ! Na jedné straně jsem 
jako trenér Tomáše Petra moc rád, že uspěl, ale uznávám, že si Jirka titul také moc 
zasloužil. Byl jsem ale rád, že Tomáš Petr se projevil jako muž činu, který má srdce a 
který předvedl své dobré povahové rysy a svou schopnost empatie a plně cítil 
s nostalgií Jirky Kotlana, kterého pozval při vyhlašování vedle sebe na nejvyšší 
stupeň vítězů ! Jejich vzájemné se držení kolem ramen bylo okouzlující a vysloužilo 
si mohutný aplaus všech přítomných závodníků, činovníků a diváků…Soutěž 
družstev byla také dramatem, hodným pera Williama Shakespeara, protože pořadí 
družstev se měnilo a po prvním dnu se vykrystalizovala čtyři favorizovaná družstva, 
která si to nakonec spolu bojovala o medaile. Čtvrtá série posunula do čela zkušený 
tým ze SPŠ a VOŠ Příbram , protože se dařilo všem čtyřem závodníkům a jejich 
náskok na po prvním dnu vedoucí SŠ polytechnickou, Jílová Brno  byl 0,9 vteřin. 
V páté sérii závodníci z Brna, kteří přijeli do Frýdku-Místku citelně oslabeni o svého 
druhého nejlepšího závodníka Jana ŠANDU ( na startovní čáře díky jeho neúčasti 
ztráceli na své soupeře ihned 1,0 – 1,4 vteřiny, protože za něho neměli rovnocennou 
náhradu ), mohutně dotahovali, ale  v cíli zaostali o 0,29 vteřiny …Ale i stříbrná 
pozice byla pro nejmladší tým šampionátu hezkým úspěchem, kterého si váží. Třetí 
místo získali chlapci z Gymnázia Frýdek-Místek , kteří díky poslednímu pokusu 
porazili domácí družstvo SŠ E a D Frýdek-Místek o neuvěřitelně malý rozdíl 0,01 
vteřiny  ! Kdo přišel a viděl, nemusel litovat, protože tak úchvatné souboje se jen tak 
nevidí… Slavnostní vyhlášení výsledků za účasti ředitele pořádající školy, pana Mgr. 
Petra Solicha, který je příznivcem sportovních aktivit ve škole, bylo společensky 
velmi precizně připravené. Nástup nejlepších jednotlivců a družstev na stupně vítězů 
doprovázel velmi zdařilý hudební doprovod slavné písně vítězů skupiny QUEEN WE 
ARE THE CHAMPIONS a ústřední melodie z nezapomenutelného amerického filmu 



TOP GUN. Všichni účastníci finále prožívali akt předávání pohárů a medailí velmi 
pozitivně a vzdali hold nejlepším jednotlivcům a družstvům bouřlivým potleskem. Byla 
to příjemné pohlazení na duši a nejkrásnější tečka za mimořádně úspěšnou akcí, na 
kterou budou všichni dlouho vzpomínat ! 
  
                       Výsledky družstev chlapců  ( 14 družstev ) : 
  
 1. SPŠ a VOŠ Příbram                                        24,46 vteřin 
 2. SŠ polytechnická, Jílová, Brno                   24 ,75 
 3. Gymnázium P.Bezru če, Frýdek-Místek      25,55  
 4. SŠ E a D Frýdek-Místek                                   25.56 
 5. Gymnázium Moravská Třebová                       26,91 
 6. SPŠ Frýdek-Místek                                           27,95 
 7. ISŠ technická Vysoké Mýto                              27,99 
 8. SPŠ a VOŠ technická Brno                             29,27 
 9. SŠ stavební, Jihlava                                          30,42 
10.SPŠ stavební J. Gočára, Praha 4                 32,27 
11.Střední policejní škola MV Holešov                 32,45 
12.Hotelová škola V.Priessnitze Jeseník            34,99 
13.ISŠ technická a ekonomická Sokolov           35,21 
14.Gymnázium Vyškov                                           38,54  
  
                               Výsledky soutěže jednotlivců  ( 54 závodníků ) : 
  
1. PETR Tomáš         SŠ polyt., Jílová, Brno    1989    7,18 ( 3,55 a 3,63 a 3,69) 
2. KOTLAN Ji ří         SPŠ a VOŠ Příbram       1987    7,18 ( 3,51 a 3,67 a 3,79) 
3. STŘELEC Adam     SŠ ED Frýdek-Místek    1987    7,60 ( 3,75 a 3,85 ) 
4. KOCOUREK Tomáš    SŠ stavební Jihlava           1988   7,93 ( 3,76 a 4,17 ) 
5. MICHÁLEK Jan            Gymn. Frýdek-Místek      1989    8,02 ( 3,93 a 4,09  ) 
6. HALUSKA Lukáš          Gymn. Frýdek-Místek     1989    8,17 ( 4,07 a 4,10 ) 
7. VOJTEK Lukáš              SPŠ Frýdek-Místek         1989   8,36 ( 4,16 a 4,20 ) 
8. NEČAS Miloslav           Gymn. Mor. Třebová       1988   8,37 ( 4,16 a 4,21 ) 
9. SOVA Martin                 SŠ polyt., Jílová, Brno    1990   8,40 ( 4,18 a 4,22 ) 
10.HANUS Vít                   SPŠ a VOŠ Příbram        1990    8,60 ( 4,22 a 4,38 ) 
  
                           Soutěž ve šplhu na laně 8m ( 13 závodníků ) : 
  
1. PETR Tomáš            SŠ polyt., Jílová, Brno          8.25 vteřin 
2. KOTLAN Ji ří           SPŠ a VOŠ Příbram            8,74  
3. STŘELEC Adam     SŠ E a D Frýdek-Místek        9,27   
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