
Den rekordů v Pelhřimově – exhibiční šplh na 20 m laně 

V sobotu 13.6.2009 se v Pelhřimově stejně jako 
minulý rok uskutečnil v rámci Dne rekordů exhibiční 
šplh na laně dlouhém 20 m. Oproti loňské premiéře 
se mnohem lépe vydařilo počasí a také samotné 
výkony na laně byly o poznání lepší. Přestože se 
šplhalo mimo hlavní náměstí, kde byla k vidění 
většina atrakcí, extrémnímu šplhu přihlíželo několik 
stovek povzbuzujících diváků. Startovní listina 
exhibičního závodu čítala celkem 8 šplhounů - 4 
zástupce Sokola Nové Město nad Metují, 3 
šplhouny z pražské Palestry a jednoho člena 
Sokola Mladá Boleslav. V průběhu prvního kola byl 
přítomen zástupce agentury Dobrý den, který 
dohlížel na regulérnost soutěžních pokusů a 
měření dosažených času. Vzhledem k délce lana 
nebyly podmínky pro šplh pochopitelně zcela 
ideální a závodníci se tak museli kromě lehkého 
větru vypořádat s netradičně houpavým lanem.   

Jako první se pod lano posadil Jirka Tlamsa 
z Palestry, který stejně jako minulý rok přijel do 
Pelhřimova spíše otestovat svou formu před blížícím 
se závodem na 14 metrech v Novém Městě nad 
Metují. A také jako minulý rok svůj pokus ukončil 
někde ve 14,5 metrech. Druhý v pořadí Omer Saad 
z téhož klubu si letos bohužel vytáhl pomyslného 
„černého Petra“ v podobě problémů s jistícím lanem. 
Zhruba v 6-ti metrové výšce se na laně rychle 
jednou otočil, což v kombinaci s rozkmitem jistícího 
lana, větru a nezkušenosti jističů vedlo k zamotání 
jistícího a šplhačského lana. Sááďa tak byl nucen na 
pár vteřin zastavit svůj pokus a poté složitě přelézt 
úsek zapletených lan. Přes tyto problémy, které ho 

samozřejmě stály mnoho sil, došplhal zhruba do 13 metrů. Ve druhém kole se Sááďa 
opět vydal ze všech sil, ale vzhledem k výtuhu z prvního pokusu to stačilo již jen na 
zhruba 12 m. Za dva týdny si snad na oficiální „čtrnáctce“ zapíše pěkný osobák. 

Třetí zástupce pražské Palestry Ondra 
Košťák, letošní vítěz dvou Velkých cen a 
držitel osobního rekordu 6,01 vteřiny, 
před pelhřimovskou exhibicí sám netušil, 
jak s extrémní délkou lana dokáže poprat. 
Ondra je totiž především šplhačský 
sprintér a s lany větších délek si příliš 
netyká. Tyto předpoklady stejně jako loni 
Ondra celkem potvrdil a i přes poměrně 
rychle zdolané první metry lana svůj 
pokus ukončil těsně před metou 15 metrů.  



Velkou nadějí na pokoření 20-ti metrové výšky 
byl Honza Král ze Sokola Nové Město nad 
Metují, který je znám především svou lehkostí 
při zdolávání lan všech délek. Honza svůj pokus 
od prvních metrů rozjel celkem rozvážně 
dlouhými sáhy a nikam se příliš nehnal. Zhruba 
někde kolem 12 metru sice začal lehce 
zpomaloval a zkracovat sáhy, ale i díky 
mocnému povzbuzování všech přihlížejících se 
po 34,20 vteřinách šplhu stal prvním 
závodníkem, který na území ČR pokořil 
extrémní 20-ti metrovou délku lana.   

Jeho oddílový kolega Martin Matěj měl být 
vzhledem k současné formě dalším aspirantem 
na zdolání 20-ti metrů. Pro informaci jen 
připomínáme, že na loňské exhibici 
v Pelhřimově zůstal jen necelé 2 metry od cíle a 
to zejména díky problémům s jistícím lanem. 

Letos Martin první půlku lana zdolal svým klasickým stylem rychlých sáhů. Poté 
trochu své tempo zpomalil a celkem bez problémů směřoval k dohmatu. Zhruba 
kolem 18 metru mu začaly znatelně docházet síly a poslední kousky lana tak byl 
nucen netradičně tak nějak doshybovat. Ke svému prvnímu zdolání „dvacítky“ si 
zapsal pěkný čas 32,90 vteřiny. V druhém doplňkovém kole Martin lépe rozložil síly a 
tento čas se mu podařilo ještě vylepšit na 28,65 vteřiny.   

Jako papírový favorit exhibičního závodu se 
poslední pod lano posadil Štěpán Muchka ze 
Sokola Mladá Boleslav, který jako jediný 
z přítomných má zkušenosti se zdoláním 
dvacetimetrového lana – v roce 2007 tuto délku 
zdolal ve francouzském Lyonu za 27,09 vteřiny. 
Také letos v Pehřimově Štěpán dvacítku opět 
s přehledem zdolal – tentokrát za 29,90 vteřiny 
a stal se tak vítězem pelhřimovské exhibice. 
V druhém kole pak svůj výkon zopakoval 
v téměř totožném čase 30,55 vteřiny.  

Po dokončení pokusů ostřílených šplhačů si 
lano před veřejností poprvé zkusili také dva noví 
členové Sokola Nové Město nad Metují, kteří se 
v Pelhřimově starali spíše o lezecké jištění 
závodníků a se šplhem mají zatím malé 
zkušenosti. První pod lano usedl  teprve 
osmnáctiletý Jan Voborník. Svým zajímavým 
stylem šplhu k úžasu všech přihlížejících po 
36,60 vteřinách dohmátl na značku 14-ti metrů. Jeho o „tři roky mladší“ kolega Michal 
Kolář se pak nenechal zahanbit a stejnou výšku zdolal za podobný čas 37,87 vteřiny. 
Výkony obou těchto mladých závodníků byly opravdu příjemným překvapením a 
můžeme jen doufat, že je uvidíme také za 14 dnů v Novém Městě nad Metují, kde si 
budou moci v domácím prostředí své časy ještě vylepšit. 

JT 



Výsledky závodu – seřazeno podle pořadí startujících 

 

jméno klub ročník 1. kolo 2. kolo 

Jiří Tlamsa ŠSK Palestra 1979 14,5 m - 

Saad Omer ŠSK Palestra 1973 13,0 m 12,0 m 

Ondřej Košťák ŠSK Palestra 1981 14,8 m - 

Jan Král Sokol Nové Město nad Metují 1988 34,20 s - 

Martin Matěj Sokol Nové Město nad Metují 1986 32,90 s 28,65 s 

Štěpán Muchka Sokol Mladá Boleslav 1983 29,90 s 30,55 s 

Michal Kolář Sokol Nové Město nad Metují 1993 14 m – 36,60 s 

Jan Voborník Sokol Nové Město nad Metují 1991 14 m – 37,87 s 
 

 


