
Sokolské Brno – Sokol Gym 
 

Jaro nám pomalu končí, léto začíná a pro 
všechny závodníky šplhu to znamená 
několikaměsíční soutěžní pauzu. Obvyklým 
závěrem jarní části sezóny býval Modřanský 
Tarzan. Tento rok je tomu jinak a díky 
Sokolské župě Jana Máchala a TJ Sokol 
Příbram jsme mohli ještě navštívit Brno. 
Nebyla to vůbec zbytečná cesta. Závod byl 
uspořádán, podobně jako mistrovství 
republiky, v obchodním centru a tudíž o 
diváky a skvělou soutěžní atmosféru nebyla 
nouze a zkušení pořadatelé vše zvládli bez 
větších potíží. Jelikož se jednalo o první 
ročník závodu, který byl pojmenován 
Olympijský šplh v Olympii, doufáme, že 
budeme moci jezdit do Brna šplhat i 
v dalších letech. 
 
Do Brna nakonec přijelo závodit 16 mužů (z 
toho 3 senioři) a 4 dorostenci. Závodníci měli 
ke svému šplhu 4 pokusy, a jelikož jich 
nebylo tolik, bylo celkem rychle odšplháno. 
 

V hlavní kategorii mužů bylo o vítězi předem jasno. Když Aleš Novák ze Sokola 
Šternberk ohlásil, že do Brna přijede, bylo 
jasné, že zbytek závodní listiny může 
uvažovat maximálně o stříbrné medaili. 
Aleš se teď hlavně připravuje na blížící se 
exhibiční závod na 14 metrů v Novém 
Městě nad Metují, a tudíž pro něj Brno 
bylo spíše tréninkem. Jeho čas 5,78s 
s přehledem na vítězství stačil. Stříbrným 
medailistou je Tomáš Filip ze ŠSK 
Palestra, který je ovšem také trochu 
smolařem, jelikož se mu již několik soutěží 
nedaří překonat svůj osobní rekord (jeho 
hodnota je 7,01s). Tomášův nejlepší 
pokus v tomto závodě má hodnotu 7,02s. 
Ovšem obrovský pohár, který si stejně 
jako všichni závodníci na stupních vítězů 
odnesl, mu je zajisté satisfakcí a osobní 
rekord překoná na VC Písku za pár 
měsíců. O třetí stupeň vítězů mezi muži se 
nakonec strhla celkem zajímavá bitva a to 
mezi pořadatelem Jiřím Kotlanem ze 
Sokola Příbram, Martinem Kubánkem ze 
Sokola Šternberk a Martinem Klejchem ze 
Sokola Liberec 1. Tito tři závodníci měli 



totiž časy, které se od sebe dělily o pouhou 0,01s a zajímavostí je, že své nejlepší 
pokusy si všichni tři shodně vyšplhali ve 3. pokuse. Třetí místo s časem 8,01s, tedy 
obsadil Jiří Kotlan, kterému se v posledních závodech nedaří nalézt optimální formu. 
Nicméně si musíme uvědomit, že spolupořádání jakýchkoli závodů je velmi 
vyčerpávající! Čtvrtou, bramborovou, příčku, obsadil Martin Klejch s časem 8,02s, 
kterým se velmi přiblížil ke svému osobnímu rekordu (jeho hodnota je 8,00s). Věříme, 
že v příštích závodech se Martinovi právě 8s hranici podaří překonat. Páté místo 
s časem 8,03s muselo tentokrát stačit Martinu Kubánkovi. Martinovi moc nesedělo 
lano a dělal mnoho technických chyb, ovšem nebyl jediný. Dalším závodníkem 
s mnoha problémy na laně byl Natanael Měcháček ze ŠSK Palestra. Jeho nejlepší 
čas měl hodnotu 8,35s. Závodníkem, kdo ještě překonal metu 9s, byl Omer Saad, 
taktéž ze ŠSK Palestra. Saaďa na šplh také téměř netrénuje, tudíž s časem 8,77s 
mohl být celkem spokojen. Posledním závodníkem, který se dostal pod 9s hranici byl 
Vladimír Krejčí ze Sokola Brno 1, a to s časem 8,78s, který je také jeho novým 

osobním rekordem – gratulujeme! Dalším zástupcem 
Sokola Brno 1 byl Jiří Effenberger s časem 9,46s, jen 
těsně za svým osobním rekordem. Další závodníci se již 
pohybovali nad 10s hranicí. Jako jediný se překonání 
právě 10s hranice blížil Daniel Martinec ze ŠSK 
Palestra. Daniel 
se stejně jako 
jeho klubový 
kolega Tomáš 
Filip snaží 
překonat svůj 
rekord. To se 
mu povedlo a 
jeho nové 
maximum má 
hodnotu 10,19s 
– také 

gratulujeme! S časem 12,08s se musel 
smířit Břetislav Panák, který nemá žádnou 
klubovou příslušnost. Břetislav má 
nesmírnou vůli a chuť ke šplhu, jelikož 
trénuje v podstatě sám. Další, kdo se nám 
představil na laně, byl Tomáš Ježek ze 
Sokola Příbram. Jeho nejlepší pokus měl 
hodnotu 12,37s. Posledním závodníkem byl 
Jiří Krejčí ze Sokola Brno 1, s časem 
13,09s. 
 
To bylo všech 13 závodníků hlavní kategorie mužů. Nesmíme ovšem opomenout ani 
seniory. Jak jsem již psal, ti přijeli pouze 3. Byli to Lubomír Jokel, závodící za ŠSK 
Palestra, Pavol Niezgodzký za téže klub a Luboš Kopecký ze Sokola Doubravka. 
Lubomír si v poslední době stěžuje, že se mu příliš nedaří ve šplhu. S časem 15,82s 
sice spokojen nebyl, ale na první místo to s náskokem více jak 3s stačilo. Na druhém 
místě se umístil Pavol Niezgodzký, který dík táhlým zraněním netrénuje vůbec a 
původně ani neměl v úmyslu závodit (závodní oblečení tudíž s sebou neměl a musel 
si ho vypůjčit od svých kolegů). Přesto s časem 18,88s byl celkem spokojený. Aby 



ne, však mu to stačilo na zisk 
stříbrné medaile (poháru). Třetí 
místo obsadil exhibicionista a 
nejstarší závodník ve šplhu Luboš 
Kopecký. Luboš je neskutečně 
vitální člověk a krom různých 
gymnastických soutěží je téměř 
pravidelným účastníkem velkých 
cen ve šplhu. Jeho čas 21,08s mu 
zajistil zisk sice posledního místa 
mezi seniory, ovšem také místa 
třetího, za které také dostal krásný 
pohár. 
 
Jediná kategorie, která ještě nebyla 
zmíněna, je dorostenecká. Těch 
bohužel přijelo do Brna pomálu. 
Tento počet znamenal, že jeden 
dorostenec nedosáhne na 
medailovou pozici, což se žádnému 
z nich nechtělo. S přehledem 
nakonec zvítězil Stanislav 
Branžovský, ze Sokola Příbram, 
který časem 4,50s porazil svého 
klubového kamaráda Jiřího 
Hanuse, jež měl čas 4,79s. Třetí 
místo získal Kamil Gross, ze Sokola 

Brno 1, který také porazil svého klubového kolegu, Jana Opluštila. Kamilův čas se 
zastavil na hodnotě 6,22s a Honzův nejlepší pokus byl za 6,43s. Věříme, že všichni 
dorostenci budou přes prázdniny pilně trénovat a uvidíme je na dalších velkých 
cenách a to v hojnějším počtu. 

 

Autor: Natanael Měcháček 



Výsledková listina – Muži 

 

Pořadí Jméno Příjmení narozen klub 1.pokus 2.pokus 3.pokus 4.pokus Nejlepší 

1. Aleš Novák 1987 Sokol Šternberk 5,88 5,78 5,88 5,85 5,78 

2. Tomáš Filip 1984 ŠSK Palestra 7,50 7,02 9,58 7,49 7,02 

3. Jiří Kotlan 1987 Sokol Příbram 9,26 8,62 8,01 8,58 8,01 

4. Martin Klejch 1987 Sokol Liberec 1 8,35 8,49 8,02 8,25 8,02 

5. Martin Kubánek 1986 Sokol Šternberk 9,33 9,33 8,03 - 8,03 

6. Natanael Měcháček 1990 ŠSK Palestra 8,48 9,09 8,35 9,56 8,35 

7. Saad Omer 1973 ŠSK Palestra 9,28 9,60 vynechal 8,77 8,77 

8. Vladimír Krejčí 1989 Sokol Brno 1 9,37 11,31 8,78 9,37 8,78 

9. Jiří Effenberger 1990 Sokol Brno 1 10,52 9,46 10,42 10,78 9,46 

10. Daniel Martinec 1991 ŠSK Palestra 10,20 10,24 10,28 10,19 10,19 

11. Břetislav Panák 1989 bez příslušnosti 12,08 12,46 12,83 13,15 12,08 

12. Tomáš Ježek 1988 Sokol Příbram 12,56 12,85 vynechal 12,37 12,37 

13. Jiří Krejčí 1989 Sokol Brno 1 13,09 13,89 14,04 14,11 13,09 

 

Výsledková listina – Senioři 

 

Pořadí Jméno Příjmení narozen klub 1.pokus 2.pokus 3.pokus 4.pokus Nejlepší 

1. Lubomír Jokel 1964 ŠSK Palestra 16,63 vynechal 15,82 vynechal 15,82 

2. Pavol Niezgodzký 1953 ŠSK Palestra 20,30 vynechal 18,88 vynechal 18,88 

3. Luboš Kopecký 1934 Sokol 
Doubravka 

21,08 vynechal 21,08 vynechal 21,08 

 

Výsledková listina – Dorostenci 

 

Pořadí Jméno Příjmení narozen klub 1.pokus 2.pokus 3.pokus 4.pokus Nejlepší 

1. Stanislav Branžovský 1992 Sokol Příbram 5,17 4,59 4,50 4,56 4,50 

2. Jiří Hanus 1994 Sokol Příbram 5,02 5,07 4,79 4,79 4,79 

3. Kamil Gross 1995 Sokol Brno 1 7,27 6,60 6,22 6,22 6,22 

4. Jan Oplušil 1994 Sokol Brno 1 6,40 7,01 6,72 6,43 6,40 

 


