
Mistrovství ČR v olympijském šplhu 2009 
Na konci šplhačské sezóny 2009 mohli být všichni 
svědky očekávaného finále v podobě Mistrovství 
České republiky v olympijském šplhu, které se opět 
konalo v atraktivním prostředí obchodního centra 
Olomouc City. Kromě početného zástupu diváků 
závodu přihlížela i řada šplhačských osobností v čele 
nestorem českého šplhu Bedřichem Lovákem a 
dlouholetým držitelem světového rekordu na 8 m laně 
Martinem Masárem z Bratislavy.      

Na letošním mistrovství se celkem představilo 18 
závodníků v hlavní kategorie mužů, 3 závodníci 
v kategorii seniorů a 8 závodníků v kategorii 
dorostenců. Všechny kategorie měly své favority. Těm 
však na záda dýchala silná konkurence, která si chtěla 
před početným diváctvem v Olomouci zasloužit také 
trochu obdivu.  

V hlavní kategorii se závodilo opět systémem 2 kvalifikačních pokusů s možností 
postupu do dalších finálových 2 pokusů při překonání časového limitu 8,50 s. Toto 
opatření bylo již zavedeno minulý rok z důvodu televizního přenosu i větší divácké 
atraktivity. Ve finále se tak prezentovali pouze ti závodníci, kteří jsou již na laně 
relativně rychlí a tudíž i zajímavější, než ostatní závodníci, kterým vylézt 8 metrové 
lano trvá déle. Nyní k samotnému závodu. 

Jelikož se v dorostenecké 
kategorii představilo pouze 9 
závodníků a také televize z této 
kategorii nepořizovala záznam, 
mohli všichni dorostenci odšplhat 
tradiční 4 plnohodnotná kola. Před 
letošní sezónou se zdálo, že 
všichni nadějní dorostenci odrostli 
a že letos neuvidíme na krátkém 
laně žádné hodnotné výkony. 
Nakonec se prakticky v každém 
závodě objevil nějaký nadějný 
dorostenec a dlouho nebylo vůbec 
jasné, kdo by mohl být na 

mistrovství v roli favorita. Nakonec se na poslední velké ceně letošního roku v Písku 
objevil Vláďa Kratochvíl z Českých Budějovic. Celou sezónu se v ústraní připravoval 
a časem 3,66 s se situoval do role jasného favorita. Na mistrovství Vláďa ukázal, že 
ani poslední měsíc od Písku v tréninku nepolevil a závod suverénně vyhrál časem 
3,38 s. Je nutné upozornit na skutečnost, že se tímto výkonem dostal na úroveň 
Tomáše Petra z Brna, který vládl soutěžím dorostu po dobu čtyř let. Vláďa se 
dopracoval ke srovnatelné výkonnosti daleko rychleji. 

Druhé místo vybojoval Ondřej Pavelka z Frýdku-Místku. Ondra v prvních dvou kolech 
kupil chyby. Až ve třetím kole se mu podařilo ideálně sladit svou robotickou techniku, 
při níž má každý pohyb svůj smysl a dohmátnou v čase 3,93 s. Třetí skončil mírně 
zklamaný Honza Šomvarský z Prahy. Honza je jako vynikající boulderista vybaven 



značnou výbušností, ale v závodě bylo znát, že má oproti ostatním málo našplháno. 
V každém pokuse tak celkem chyboval. Jeho nejlepším byl nakonec zajišťovací 
pokus z prvního kola, kde dohmátl za 4,03 s. Byla radost sledovat výkonnost, do jaké 
se letošní dorostenci vypracovali během velice krátké přípravy. Bohužel většina 
z nich se specializuje na jiné sporty a tak je nepravděpodobné, že by se někdo z nich 
v příští sezóně úspěšně zařadil do soubojů na osmimetrovém laně. 

Jasným favoritem hlavní kategorii mužů na 8 
metrovém laně byl na letošním mistrovství 
opět Aleš Novák ze Sokola Šternberk, který si 
s nominačním časem 5,30 s, který byl i jeho 
osobním rekordem, zajistil s přehledem vedení 
letošních nominačních tabulek. Od Aleše se 
čekalo, zda se pokusí atakovat svůj osobní 
rekord a ubrat nějaké ty setinky. Alešova 
příprava na závěr sezóny nezklamala a Aleš 
v prvním pokuse zašplhal za pro něj vcelku 
průměrných 5,47 s. Tím ostatním závodníkům 
samozřejmě utekl o celou sekundu  a nebylo 
pochyb, že už po prvních pokusech je 
rozhodnuto o novém Mistrovi republiky. Aleš 
ovšem vyrazil dech všem divákům, 
závodníkům a asi i sám sobě, když se 
pomyslná ručička digitální časomíry zastavila 
při dalším jeho šplhu na fantastickém čase 
5,22 s. Mezi závodníky kolovalo, že překonat 
nový čas, je snad nemožné. Předmětem 
mnoha diskuzí byl zajisté také  magický čas 5 
sekund na 8 metrech a mnoho závodníků 

vůbec nevěřilo, že je v lidských silách zalézt takovýto čas na tuto vzdálenost. Aleš 
ovšem asi není obyčejným smrtelníkem a pravděpodobně pro něj nepůsobí obvyklé 
fyzikální zákony. Ano, Aleš překonal hranici 5 sekund na 8 metrech. Ne pouze o pár 
setinek, ale o rovných 0,13 s. Alešův nový rekord (a opět nový Světový rekord) má 
hodnotu 4,87 s (tento pokus Aleš vyšplhal na pouhých 11 sáhů, což je pro většinu 
závodníků nepředstavitelně nízké číslo).  

Aleš sám tomuto výkonu nevěřil a bylo na něm upřímně vidět dojetí, které v něm 
vyprovokovala atmosféra a neuvěřitelný dosažený čas. Alešův výborný výkon si 
můžete prohlédnout na našich stránkách v sekci videa a sami musíte uznat, že to je 
neuvěřitelné, s jakou lehkostí Aleš vlastně šplhá. Ve svém 4. exhibičním pokusu nám 
tento skvělý závodník také ukázal, že je schopen vyšplhat 8 metrové lano i na 10 
sáhů. Otázkou zůstává, zda se Aleš bude snažit překonat svůj nový rekord, jelikož 
pro něj není a asi nebude v nejbližší době (pokud vůbec někdy) plnohodnotná 
konkurence, která by ho mohla ohrozit, nebo zda se Aleš rozhodne z důvodu nízké 
motivace (v podobě překonávání svých rekordů) odejít do šplhačského důchodu (ale 
to samozřejmě určitě nepřipadá v úvahu ☺). Ať se Aleš rozhodne jakkoli, je zajisté 
tím největším šplhounem vůbec!!! 

Útok na 6 sekundový čas je stále snem mnoha závodníkům, ale žádný není 
v posledních sezónách sto, ho překonat. Nejblíže mu v letošní sezóně byl Ondřej 
Košťák s časem 6,01 s. Ten se ale nemohl letošního mistrovství zúčastnit a tak byl 
závodníkem na druhém favorizovaném místě opět Štěpán Muchka z Mladé Boleslavi. 



Štěpán se již delší dobu snaží útočit na překonání 6 
sekund na 8 metrech. Stále však bohužel 
neúspěšně. Štěpán se nominoval s časem 6,27 s, 
kterým za svým osobním rekordem zaostával o 0,17 
s. Štěpán trénuje na laně, které je mnohem delší 
než 8 metrů a tak se mu ani tuto sezónu nepodařilo 
tento čas překonat. Spokojit se tedy nakonec musel 
s časem 6,47 s. 

Třetí medailovou pozici obsadil s překvapením opět 
závodník Sokola Šternberk Aleš Kočí, kterého jsme 
tuto sezónu neměli příležitostí na závodech potkat. 
Aleš se nominoval s osobním rekordem 6,44 s, který 
se mu bohužel také nepodařilo překonat a musel se 
spokojit s časem 6,63 s, avšak vyšplhaným na 
pouhých 12 sáhů, které ještě nedávno lezl i Aleš 
Novák. Bramborovou pozici, aneb 4. místo, si zajistil 
s pěkným, trochu překvapivým časem a hlavně 
osobním rekordem, další závodník Sokola 
Šternberk, Martin Kubánek. Jeho čas měl nakonec hodnotu velmi slušných 6,78 s, 
který se mu podařilo vyšplhat až ve 4. pokuse.  

Tím jsme uzavřeli závodníky, kteří se vešli pod 7 sekund. Dalšími závodníky byli 
Martin Matěj z Nového Města nad Metují, který se po nedávné nemoci ¨nakonec 
rozhodl přecijen závodit. Jeho čas měl hodnotu 7,09 s, se kterým ale Martin nebyl 
vůbec spokojen. Za Martinem, s časem 7,31 s, byl Tomáš Filip ze ŠSK Palestra 
Praha, který nakonec se svým časem spokojen byl.  

To byli závodníci, kteří se dostali pod 8 sekund. Z dalších závodníků si zaslouží 
zmínit Martin Klejch ze Sokola Liberec, který si na závodě zalezl nový osobní rekord 
a to 8,00 s. Martin porazil i loňského medailistu Michala Fejgla z Palestry Praha, 
který se však šplhu poslední dobou nevěnoval vůbec a tudíž jeho čas byl spíše 
zklamáním a čekali jsme od něj časy na úplně jiné hodnotě. Lehkým smolařem byl 
Natanael Měcháček z Palestry Praha, který se do finále nedostal o pouhých 0,06 s. 
Věříme, že jeho osobní rekord 8,56 s dlouho nevydrží. Malým zklamáním byl také 

čas minulého dorosteneckého Mistra republiky 9,47 
s, Víta Hanuse ze Sokola Příbram, který se kvůli 
studiu na Vysoké škole nemá tolik čas věnovat 
šplhu. 

V kategorii seniorů, která také šplhá na 8 metrovém 
laně, se nám prezentovali pouze 3 závodníci. I ti měli 
svého favorita a to držitele seniorského rekordu 
Dušana Hilberta z TV Rehau, který se nominoval 
s časem 8,06 s. Dušan prokázal, že je stále 
výborným sportovcem a lano v posledním kole 
vyšplhal za 8,40 s, čímž si zajistil 1. místo ve své 
kategorii. Druhé místo získal s časem 8,57 s Ladislav 
Kubeček, startující za Maratonstav Úpice. 3. 
medailovou pozici získal spolupořadatel závodu 
Záboj Šnýdr ze Sokola Šternberk s novým osobním 
rekordem 8,69 s. Seniorská kategorie nám dokazuje, 
že závodit se dá i ve vyšším věku a zaslouží si tudíž i 



náš obdiv. Výkony všech veteránu byly nezvykle vyrovnané, pořadí v této kategorii se 
měnilo s každým kolem závodu. 

Závod byl tedy plný překvapení, osobních rekordů a u některých závodníků i velkým 
zklamáním z dosažených časů. Doufejme, že i v příští sezóně budeme svědky 
zajímavých soubojů o lepší umístění a doufejme, že bude pokořena alespoň 6 
sekundová hranice. Všem závodníkům přejeme mnoho štěstí v následující sezóně a 
tímto také děkujeme pořadatelům za výborné uspořádání Mistrovství České republiky 
2009, které bylo opět výbornou třešničkou na dortu za celou sezónou. 
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