
VC Mammut Holešovice 
Ve snaze přiblížit šplh lezecké komunitě zorganizovali správci lezeckého centra Mummut ve 
spolupráci s pražskou Palestrou Velkou cenu v Olympijském šplhu v areálu lezeckého centra 
Mammut Holešovice. Závod se uskutečnil souběžně se závodem Československého poháru 
v drytoolingu v sobotu 12.4. 

Díky hezkému počasí byla účast na drytoolovém závodě menší, než se očekávalo, přesto se 
celkem 8 závodníků po odlezení dvou těžkých cest pomocí cepínů zúčastnilo i závodu ve 
šplhu. 

Soutěž dorostenců byla nezvykle špatně obsazena. Ohlášený favorit soutěže Natanael 
Měcháček se k závodu nepochopitelně nedostavil i přes to, že měl údajně životní formu a bydlí 
sotva 20 minut cesty od závodiště. A tak se z premiérového vítězství mohl radovat Ondřej 
Suchan z Tatranu Sedlčany. Ondra musel při svých pokusech překousnout bolest zraněného 
lokte a tak lezl jenom na jistotu a vyhrál s průměrným časem 4,58. Druhé místo vybojoval 
reprezentant lezeckého centra Mammut Tomáš Antonín. Tomáš patří mezi českou špičku 
v lezení na obtížnost, v loňském roce vybojoval druhé místo na MR juniorů do 18 let (jeho 
jediným přemožitelem byl Martin Stráník, medailista ze světového šampionátu dopělých, 
poznatek redakce). Bylo znát, že takhle špičkový lezec je automaticky solidně vybaven i na 
šplh. Přes počáteční technické chyby se postupně rozlezl až ke konečnému času 4,94. Třetí 
místo získal velice lacino další domácí závodník Šimon Prokop s celkem nevýrazným časem 
9,58. 

Kategorie žen byla velikým překvapením. Kromě už známých Kateřiny Pilařové a Lucie 
Hrozové nastoupily ještě domácí závodnice Lucie Nakládalová a Lenka Frübauerová. O 
prvenství se poprala Katka s Luckou. U Lucky se určitě projevila únava z drytoolingu – 
topovala obě cesty a s přehledem vyhrála. I na laně se jí celkem dařilo a dokázala si zlepšit 
osobák na 8,90. Kačka se vzhledem k složitým tréninkovým podmínkách prezentovala 
v celkem solidní formě, první místo obsadila s časem 8,62. Třetí skončila Lenka Frübauerová, 
která dosáhla nejlepšího času 11,77 až v posledním pokuse. I čtvrtá Lucka Nakládalová lano 
s přehledem vylezla – 12,85. Jen doplním poznámku jako mužský divák: je potěšitelné, že 
všechny účastnice byly daleko krásnější, než děvčata, která běžně vídáme na ulici = další 
důvod proč by se šplhu měla věnovat široká veřejnost. 

Při neúčasti republikové špičky měly být souboje o vítězství záležitostí Vaška Kotlana a 
Tomáše Filipa, nicméně osud tomu chtěl jinak. Těsně před závodem se u vchodu rozzářil 
úsměv Štěpána Muchky, který bez ohlášení přijel shrábnout medaili. Štěpán sice trénuje 
jenom měsíc po pauze zaviněné svým nechvalně proslulým zraněním, při slabé konkurenci ale 
s přehledem zvítězil časem 6,97. Druhý byl překvapivě Michal Fejgl, který byl naopak před pěti 
týdny na vrcholu a od té doby na trénink kašle, konkrétně na laně byl od té doby dvakrát. 
Pokles síly byl patrný, ale podmínky na závodě Michalovi sedly a zalezl za uspokojivých 7,14. 
Ondra Košťák na MR získal stříbrnou medaili při shodě časů jen díky lepšímu dalšímu pokusu. 
Dneska dokázal, že to nebyla náhoda a stejným způsobem téměř bez tréninku získal medaili 
bronzovou s časem 7,54. O medaili tak obral Vaška Kotlana, který letos na všech VC obsadil 
bramborovou pozici. Přitom dnes by mu každý jeho předešlý pokus na medaili stačil. Ještě 
hůře dopadl Tomáš Filip. Podle tréninkových časů se čekal útok na sedmivteřinovou hranici a 
vítězství v soutěži, nakonec si s časem 7,77 nepochopitelně odvezl jenom páté místo.  

Z dalšího pořadí stojí za zmínku výkony drytoolistů Mirka Matějce, který dal hezký čas 10,06 a 
Jirky Pelikána. Ten závod drytoolu vyhrál a ještě 20 minut předtím, než šel šplhat visel ve 
finálové cestě, kde strávil asi 10 minut ve visu na cepínech. Poté, co finálovku topoval, dělalo 



mu obrovský problém se jenom přitáhnout. Přesto po dvaceti minutách dokázal odšplhat závod 
a dosáhnout nejlepšího času 10,59.  

Svůj další letošní čas pod 15 vteřin dal čtyřiasedmdesátiletý veterán Luboš Kopecký. Luboš 
kromě přítomných děvčat obdivoval i lezeckou stěnu a strašně litoval, že je jako důchodce 
zcela časově vytížen, strašně rád by se začal věnovat lezení. 

Nebývá zvykem glosovat poslední místo, ale dnešek je výjimkou. Ostřílený závodník a 
účastník už dvou MR Luděk Dlouhý vyšplhal pouze svůj první pokus, ve druhém už se dostal 
jen do asi šesti metrů. Je zřejmé, že Luděk jenom chtěl ukázat drytoolistům, že stojí za to 
závodit i když člověk nebojuje o medaili a zároveň udělat nováčků radost v tom, že nikdo 
z nich neskončil poslední. Věřme, že tato osobní oběť přinese příval nováčků na dalších 
závodech. Na VC Mammut Holešovice se jich objevilo celkem deset. Je otázkou zda je to 
hodně nebo málo, v každém případě věříme, že podobná symbióza se v budoucnu bude 
opakovat a umožní objevení dalších nových jmen pro šplh. 

 

Mammut Holešovice - Velká cena v Olympijském šplhu  
Kategorie muži - 8 metrů 

         

pořadí jméno oddíl ročník 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo 
Výsledný 
čas 

1 Štěpán MUCHKA Sokol Mladá Boleslav 1981 7,10 6,97 6,98  7,14 6,97 

2 Michal FEJGL ŠSK Palestra 1980 7,98 7,62 7,42 7,1 4 7,14 

3 Ondřej KOŠŤÁK ŠSK Palestra 1981 7,61 7,54 7,70 7,86 7,54 
4 Václav KOTLAN Sokol Příbram 1983 7,82 7,54 7,78 - 7,54 
5 Tomáš FILIP ŠSK Palestra 1984 8,25 7,94 7,77 8,38 7,77 
6 Ivan SKALOŠ ŠSK Palestra 1985 8,42 8,78 8,62 9,02 8,42 
7 Jiří KOTLAN Sokol Příbram 1987 8,62 - 8,89 8,45 8,45 
8 Saad OMER ŠSK Palestra 1973 9,15 x 9,02 8,93 8,93 
9 Jiří TLAMSA ŠSK Palestra 1979 9,14 9,45 9,86 x 9,14 
10 Mirek MATĚJEC Krkavka team, HO Semily 1985 11,30 10,06 10,38 10,18 10,06 
11 Jiří PELIKÁN Horal Šumperk, Tilac 1981 10,59 11,42 x 11,38 10,59 
12 Václav VANČURA HO Vrchlací, AC Rokytnice 1989 14,15 14,46 x 15,14 14,15 
13 Luboš KOPECKÝ Sokol Doubravka Plzeň 1934 14,71 x 16,82 19,06 14,71 
14 Toni KUZMANOV neorganizovany 1975 16,73 x 16,02 16,78 16,02 
15 Andrej KOLÁRIK HK Extrem 1979 x 16,12 x 18,73 16,12 
16 Ondřej VOLÁK Horoklub Choceň 1983 17,71 17,61 18,66 x 17,61 
17 Pavol NIEZGODSKY ŠSK Palestra 1953 18,30 x 20,73 x 18,30 
18 Lubomír JOKEL ŠSK Palestra 1964 20,53 x x x 20,53 
19 Luděk  DLOUHÝ Tatran sedlčany 1980 20,79 - - x 20,79 
         
  X vynechal pokus        
  - nedošplhal        

 

 

 

 



Mammut Holešovice - Velká cena v Olympijském šplhu  
Kategorie dorostenci - 4,5 metru 
         

pořadí jméno oddíl ročník 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo 
Výsledný 
čas 

1 
 
Ondřej SUCHAN Tatran Sedl čany 1990 5,27 4,74 4,66 4,58 4,58 

2 Tomáš ANTONÍN Mammut Holešovice 1991 6,34 5,78 5, 42 4,94 4,94 

3 Šimon PROKOP Mammut Holešovice 1990 9,74 9,58 10, 45 10,27 9,58 
4 Zdeněk KUNC Tatran Sedlčany 1991 10,07 9,78 11,45 11,42 9,78 

         
  X vynechal pokus        
  - nedošplhal        

 

Mammut Holešovice - Velká cena v Olympijském šplhu  
Kategorie ženy - 4,5 metru 
         

pořadí jméno oddíl ročník 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4.kolo 
Výsledný 
čas 

1 Kateřina PILAŘOVÁ  neorganizovaná 1987 8,89 8,62 X 9,22 8,62 

2 Lucie HROZOVÁ Mammut Holešovice 1988 9,34 9,10 X 8,90 8,90 

3 Lenka FRÜBAUEROVÁ Mammut Holešovice 1991 12,03  13,65 X 11,77 11,77 
4 Lucie NAKLÁDALOVÁ Mammut Holešovice 1990 12,85 - X 15,26 12,85 

         
  X vynechal pokus        
  - nedošplhal        

 

 

 


