
KVALITNÍ REPUBLIKOVÉ FINÁLE ST ŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠPLHU  
 
Hanácká metropole Olomouc přivítala ve dnech 27.-28. března nejlepší dorostence a 
dorostenky středních škol ve šplhu. Pořádající škola Střední zemědělská škola, U Hradiska 
v Olomouci zvládla svou pořadatelskou premiéru se ctí. Do její krásné tělocvičny se sjely 
vítězové krajských kol a na divokou kartu několik dalších kvalitních družstev na základě 
svých velmi dobrých výkonů v krajských kolech. Na chlapce čekal šplh na laně 4,5m bez 
přírazu nohou ze sedu a dívky musely zvládnout šplh na tyči 4,5m s přírazem nohou ze 
stoje. Pro potřeby webových stránek se ale zaměřím jen na soutěž dorostenců, která měla 
kvalitní úroveň a byla očekávána s velkým zájmem všech milovníků olympijského šplhu. 
Elektrickou časomíru zajistil pan Zdeněk Olšák ze SŠ ED Frýdek-Místek.  

Soutěž byla pětikolová a každému závodníkovi se do soutěže jednotlivců sčítali dva nejlepší 
časy. Do soutěže družstev se sčítaly konečné součty dvou nejlepších časů tří lepších 
závodníků každého družstva. Po příjezdu ve čtvrtek se konalo 1. a 2. kolo a v pátek 
dopoledne bylo na řadě 3.,4. a 5. soutěžní kolo. Do skupiny favorizovaných týmů patřili 
obhájci loňského vítězství ze SPŠ a VOŠ Příbram, ale také velmi silné celky z Gymnázia 
Petra Bezruče Frýdek-Místek a ze SŠ ED Frýdek-Místek. Překvapit mohl stálý účastník finále 
z ISŠ T Vysoké Mýto. Všichni ale byli nejvíce velmi zvědaví na družstvo chlapců ze SŠ 
polytechnické, Jílová, Brno s několika výkonnými individualitymi, které prokázalo 
v podzimním jihomoravském krajském přeboru vynikající výkonnost a na prosincovém MČR 
v olympijském šplhu v Olomouci  ji její závodníci potvrdili zlatou a stříbrnou medailí ( Tomáš 
PETR a Jakub SCHILLER ). Tento tým ale přijel do Olomouce bohužel značně oslaben o své 
dva skvělé lezce s časy hluboko pod 4 vteřiny ( Jaromíra ZBRANKA a Martina SOVU ) a 
navíc talentovaný Jakub Schiller přijel velmi oslabený po mononukleóze, kdy od prosince 
vůbec netrénoval a nezúčastňoval se ani velkých cen. Velkým otazníkem bylo, zda absolutní 
nováčci soutěží šplhu v družstvu Jílové z Brna, Lukáš Masařík a Pavel Bílek alespoň 
částečně nahradí tradiční silné závodníky družstva, kteří chyběli ze zdravotních důvodů. 

      Samotný závod ukázal, že ve školách rostou nadějní jednotlivci, kteří by při dobrém 
vedení a ochotě účastnit se Velkých cen mohli rozšířit dorosteneckou špičku. První a druhé 
kolo nemělo nijak skvělou úroveň, protože závodníci byli unavení z cestování a také podlehli 
startovní nervozitě, která limitovala jejich výkony. Páteční dopoledne ale bylo o něčem jiném. 
Mnozí chlapci si překonávali osobní rekordy jak na běžícím pásu a jejich hlasité projevy 
radosti naznačily, že soutěž mocně prožívají. Vůbec týmová spolupráce všech protagonistů 
byla tím, co všem vedoucím družstev a činovníkům dělalo největší radost. Páteční pokusy 
vymezily hlavní favority, kteří se prezentovali kvalitními výkony. Byly to kluci z Jílové z Brna, 
velmi šikovní lezci z Příbrami a z Frýdku-Místku. V soutěži jednotlivců jednoznačně vyčnívali 
nad ostatní zkušení závodníci, kteří se pravidelně zúčastňují Velkých cen v olympijském 
šplhu ( Tomáš PETR, Vít HANUS, Jan MICHÁLEK, Zdeněk POS a Jakub SCHILLER ). Kluci 
z Jílové si udržovali od třetího kola slušný náskok asi 1,2 vteřin, ale jejich největší konkurenti 
ze SPŠ a VOŠ se nechtěli jen tak lehce vzdát svých oprávněných nároků na skvělý výsledek 
a doslova se překonávali v obětavosti. Velký souboj o bronz stejně jako v loňském roce 
sváděly oba týmy z Frýdku-Místku, když po absolvování posledního pátého kola se opět 
radovali šťastnější gymnazisté před chlapci ze SŠ ED ( před rokem jejich náskok na ně činil 
jen 0,01 vteřiny a dnes také pouhých 0,13 vteřiny ). 

   Slavnostní hodnocení mělo krásnou společenskou úroveň a jeho význam zvýraznil skvělý 
výběr hudebního doprovodu, který umocnil celkový dojem ze závěru republikového finále 
Poháru AŠSK ČR  ve šplhu. Po vyhlášení nejlepších jednotlivců a nejlepších kolektivů byly 
vyhlášeny nejlepší individuální výkony celé soutěže. V kategorii dívek to byla Dominika 
HARÁSKOVÁ z Gymnázia Šumperk časem 2,82 vte řin  ve šplhu na tyči a mezi chlapci 
vévodil zkušený Tomáš PETR ze SŠ polytechnické, Jílová, Brno časem 3,14 vte řin . 

 
                
 



                                          Výsledky nejlepších jednotlivc ů : 
 
 1.  PETR Tomáš          1989     SŠ polytechnická, Jílo vá Brno     6,49   ( 3,14 a 3,35 )  
 2.  HANUS Vít              1990     SPŠ a VOŠ Příbram                       7,82   ( 3,90 a 3,92 )  
 3.  MICHÁLEK Jan 1989     Gymnázium P.B. Frýdek-Místek    8,08   ( 3,92 a 4,16 ) 
 4.  POS Zdeněk         1989     SPŠ a VOŠ Příbram                         8,10   ( 4,02 a 4,08 ) 
 5.  SCHILLER Jakub    1990     SŠ polytechnická, Jílová, Brno        8,46   ( 4,13 a 4.33 ) 
 6.  CIMBUREK Štěpán 1989     ISŠT Vysoké Mýto                           8,60   ( 4,24 a 4,36 ) 
 7.  KINDLMAN Jan       1989     Smíchovská SPŠ, Praha                  8,70   ( 4,34 a 4,36 ) 
 8.  MACKANIČ Daniel  1989     SŠ ED, Frýdek-Místek                     8,78   ( 4,31 a 4,47 ) 
 9.  NEZDAŘIL Patrik     1989    Gymnázium Bučovice                        8,86   ( 4,41 a 4,45 ) 
10. HANUS Václav        1988     SPŠ a VOŠ Příbram                              8,92   ( 4,35 a 4,57 )  
 
 
                                                     Sout ěž družstev  : 
 
1.  SŠ polytechnická, Jílová, Brno     24,33 vte řin  
2.  SPŠ a VOŠ Příbram                      24,84 
3.  Gymnázium P.B. Frýdek-Místek  26,73 
4.  SŠ ED Frýdek-Místek                     26,86 
5.  ISŠ T Vysoké Mýto                     28,70  
6.  Gymnázium Krnov                        28,97 
7.  SOŠ Šumperk                             30,21 
8.  Gymnázium Bučovice                 31,52 
9.  SPŠ a VOŠ technická, Brno      33,53 
10.  SPŠ MV Holešov                       34,23 
11.  OA Liberec                                    34,26 
12.  Smíchovská SPŠ, Praha             35,24 
13.  ISŠ TE Sokolov                         45,45   
 
Závěrem chci jménem svým a jménem garanta šplhu v rámci AŠSK ČR Zdeňka Olšáka 
poděkovat přípravnému týmu kolem hlavního organizátora Antonína TOMIGY, který svým 
nasazením a obětavostí vytvořil pěknou soutěž, na kterou se bude jistě vzpomínat jen 
v dobrém ! 
                                                                                                               Miroslav Holomek                    


