
Velká cena Varnsdorfu 2010 
Sezona 2010 byla zahájena v neděli 14.2. ve Varnsdorfské sportovní hale.  

V dorostenecké kategorii se představili pouze tři 
závodníci, všichni zástupci Sokolu Příbram. Vítězství si 
odvezl zkušený Jan Šindelář v čase 4,93 s. Na druhém 
místě skončil časem 6,44 Jiří Hanus, závodník těžící 
z letitých zkušeností svých dvou starších bratrů. Třetí 
Matouš Havrlík zalezl za 9,40 s.  

Na osmimetrové lano nastoupilo celkem 13 závodníků. 
Prvenství vybojoval Martin Matěj, který poslední měsíc 
kvůli zdravotním problémům vůbec netrénoval. Proto 
bylo velice překvapivé, že hned v zajišťovacím pokuse 
zalezl za 6,92 s. Stejný čas zopakoval po 
nedotaženém dohmatu velice nadějně rozjetého 
druhého pokusu. Ve třetím kole Martin lépe napočítal 
délku hmatů a zastavil časomíru na čase 6,56 s, pouhé 
2 setiny za jeho 2 roky starým osobákem. 

Hezké představení předvedl i druhý Tomáš Filip, který 
výjimečně nezaspal zimní přípravu a jaro ho zastihlo ve výborné formě. Po zajišťovacích 
pokusech za 7,64 a 7,51 s mu parádně vyšel třetí pokus a dosáhl tak svého druhého 
životního času 7,10 s. Tomášův skoro 3 roky starý osobák má hodnotu 7,02 s a není bez 
zajímavosti, že tehdy lezl frekvenčně na 15 hmatů, dnes tahavě na 13. Je otázkou, který 
z Tomášových stylů nabízí snazší cestu k vytouženému posunutí rekordu pod hranici 7 
vteřin. Třetí Michal Fejgl se po roční pauze zařadil do tréninku šplhu. Po pěti týdnech 
tréninku se zdá, že mu trénink moc nesvědčí, protože letos dosáhl času 7,68 s, tedy o setinu 
horšího výkonu, než loni, když prakticky vůbec netrénoval. Čtvrtý Vašek Kotlan se do 
Varnsdorfu přijel rozloučit před odjezdem na zahraniční stáž a rozloučil se slušným časem 
7,90 s. Jeho bratr Jirka téměř zopakoval čas z loňského nepovedeného mistrovství, skončil 
pátý s časem 8,04 s. Velice zklamaný se svým výkonem musel být Jirka Tlamsa z Palestry, 
Jirka se v tréninku soustředil na protahování délky hmatů a dneska zalezl vůbec poprvé 
v životě na 14 hmatů, bohužel za slabý čas 8,34 s.  

Nespokojený byl i smolař roku 2008 Martin Klejch, který 
se po sérii prohmatů stal i smolařem dnešního závodu a 
do konečného součtu se mu započítal zajišťovací pokus 
za 8,77 s. Rozloučit se se závody přijel i Ivan Skaloš a 
rozloučil se slabým časem 9,51 s. Od příštího týdne 
bude působit na universitním campusu v Jižní Korei, 
v zemi vyhlášené tvrdými tréninkovými postupy a drilem 
místních sportovců. Věřme, že se mezi nimi Ivan probudí 
a po letech letargie se navrátí do tréninku. Na deváté 
pozici skončil Pavel Coufal ze Všetat, na závodě byl 
poprvé a zalezl za solidních 13,69 s. Desáté místo tak 
zbylo pro domácího organizátora Honzu Jarého. Je 
škoda, že tento kdysi velice úspěšný a plynule se 
zlepšující dorostenec po přechodu do mužů utrpěl 
zhoršení kvůli vleklým zdravotním potížím. V roce 2008 
v neoficiálních pokusech po Modřanském Tarzanovi 
nadšeně atakoval hranici devíti vteřin, dnes jen formálně 

a bez radosti ze zabojování zalezl za 14,02 s. Obvykle komentujeme jen prvních 10 mužů, 
tentokrát si komentář zaslouží i jedenáctý Pavel Fíla který si z nás všech na závodech děla 
legraci. Prvních 6 metrů odleze v tempu, aby z plné rychlosti zastavil a zbývající 2 metry 



vypíďalkoval za 15 vteřin. Dobré umístění sice nevybojuje, zato se na každém závodě stane 
miláčkem diváků. 

Senioři závodili jen dva a jasně zvítězil Láďa Kubeček. Ten po poctivé přípravě na běžkách 
zřejmě očekával zlepšení a tak byl časem 9,04 zklamaný. Zdá se, že fyzičku z běžek je ještě 
třeba trochu poladit v posilovně a na laně, což se snad Láďovi povede až sleze sníh. Karel 
Hofman je mezi veterány začátečníkem, navíc šplhal po několika letech tréninkové výluky a 
tak jeho čas 17,84 byl úspěchem. Snad ho postup mezi veterány namotivuje k tréninku a 
k častějším účastem na závodech. 

Děkujeme organizátorům a sponzorům a těšíme se na další velkou cenu, na pražské 
schodiště, kde se již snad sejde konkurence kompletní republikové špičky. 
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