
Velká cena Nového M ěsta nad Metují v olympijsko-athénském šplhu na 14 m  laně 

Posledním závodem, který se konal před 
letními prázdninami (týkající se jen 
školáků), byl závod v Novém Městě nad 
Metují, kde se šplhalo extrémních 14m. 
Této délce předcházely závody na 3 m, 
4,5 m pro dorost a příchozí. Celý den, 
ačkoli předpovědi slibovaly příjemné teplé 
počasí, počasí nebylo zrovna šplhu 
příznivé. Pojďme se tedy raději podívat 
na výkony, které závodníci v ne zcela 
příznivých podmínkách předvedli a 
k počasí se možná ještě dostaneme.  

Lano zavěšené na jeřábu mělo zprvu 
délku pouhých 3 metrů a do této 
kategorie se zaprezentovalo 7 závodníků 
(2 chlapci a 5 děvčat). Všichni závodníci 
byli mladší 14 let. Tato kategorie, jako 
ostatně všechny na těchto závodech, 
měla pouhé 2 kola. V prvním kole se 
jasně ukázalo, komu tato kategorie bude patřit a dívčí obsazení to překvapivě nebylo. Souboj 
se konal především mezi zástupci Sokolů Brna 1 a Police nad Metují, kde oba byli jen jednu 
setinku od sebe. Mezi děvčaty byla jasně nejrychlejší zástupkyně Sokola Náchod, která 
vlastně soupeřila jen se svými sokolskými sestrami. Druhé kolo nebylo ničím překvapivým. 
Snad jen výkonem vítěze Matěje Cígla (ze Sokola Brno 1), který se oproti prvnímu pokusu 
zlepšil o více jak 0,5 sekundy. Jeho vítězný čas má hodnotu 3,45. Na druhém místě se tedy 
pochopitelně umístil druhý chlapecký zástupce, David Bega, s časem těsně nad 4 s. 
K Davidovi ještě zmíním, že patřil mezi nejmladší závodníky. Třetí příčku obsadila Lucie 
Havlíčková, které nejlepší pokus měl hodnotu 5,1 s z druhého kola. Tyto časy, jako ostatně 
všechny, které zde zmíním, jsou pouze orientační, neboť nebylo použito elektronické 
časomíry, ale ručních stopek a 4 nebo 5 „stopařů“. 

Další kategorii se lano posunulo trochu výše, 
již do standardní výšky 4,5 m. V této kategorii 
jsme již měli rozlišeno, zda spolu soupeří 
chlapci nebo dívky v kategorii dorostu. 
Nejdříve lezli chlapci, kterých bylo 6. I zde se 
odehrál pěkný souboj o nejcennější kovy, kdy 
hned tři závodníci, byli od sebe vzdáleni do 
0,1 s. Byli jimi zástupce Sokola Police – Adam 
Lucovič, který v prvním kole vylezl za pěkných 
5,58 s, dalším závodníkem, který chtěl 
promluvit do pořadí, byl Michal David z téhož 
Sokola, s časem 5,68 s a posledním byl nám 

trochu známější Ondřej Kolda, ze Sokola Praha Vršovice s časem 5,55 s. Zbytek startovního 
pole byl již téměř sekundu za těmito závodníky. Adam nakonec zvítězil s časem 4,83 s, kterým 
si zlepšil své maximum a zajistil výrazný odstup od svých soupeřů. Zlepšení v druhém kole se 
dočkal i Michal, s nejlepším časem lehce nad 5 s – 5,01 s a třetím byl tedy Ondřej, který 
nejlépe vyšplhal v prvním pokuse. Ondřej by zejména měl trochu více přitvrdit v tréninku, 



neboť příští rok již bude závodit na 8 m 
délce lana. Dívky byly „pouze“ 4, ale i to je 
vysoký počet ve srovnání se zbytkem 
sezóny. Dívky si z tohoto závodu udělaly 
takový klubový přebor. Všechny jsou totiž 
členkami Sokola Náchod. Nejrychlejší 
z nich byla s přehledem Michaela Adamů, 
která svým soupeřkám utekla o několik 
sekund. Její nejlepší pokus měl hodnotu 
8,77 s. Na druhé příčce se umístila Lucie 
Havlíčková, jejíž nejlepší pokus měl 
hodnotu 11,35. Další dvě závodnice vylezly 
lano „jen“ jednou. Třetí příčku těsně 
vybojovala Adéla Zákravská s časem 15,97 s a hned za ní na pomyslné bramborové příčce se 
umístila nejmladší z děvčat, a to Susan Simonová, jejíž pokus měl hodnotu 16,48 s.  

Jeřáb na této délce ještě chvilku zůstal, protože se konal závod na 4,5 m pro veřejnost. Zde se 
přihlásilo příjemných 12 závodníků, což znamenalo zajímavé souboje o vyšší příčky. Začnu od 
poslední příčky, na které se umísil syn a jmenovec známého závodníka jak v seniorech tak 
mezi muži, Ladislav Kubeček z Maratonstavu Úpice, který se svým otcem přijel na kole a dal 

si hned po ránu pěknou 30 km rozcvičku. 
Před ním skončil o 20 let starší Berthold 
Jeitner z pořadatelského Sokola Nové 
Město nad Metují. O pouhé 0,4 s před 
Bertholdem se umístil Miroslav Kučera 
z Chrudimi. Další příčka patřila Radovanu 
Bořkovi z Rychnova nad Kněžnou, který 
více než šplhem oslňoval diváky zajímavým 
šplhačským oděvem ve stylu plavek ze 
začátku století (minulého). Tímto jsme 
skončili závodníky nad 10 s. 8. příčka patřila 
Zdeňku Vackovi z pořadatelského Sokola, 
který za dalšími závodníky zaostal o pouhé 

zlomky sekundy. Pro přehled neuvádím časy, ty si můžete zkontrolovat v přiložené výsledkové 
listině. Na sedmém místě se umístil další obyvatel Nového Města Jan Rýdlo. Jedinou ženou 
v této kategorii je Monika Böhmová ze Sokola Praha Vršovice. Tato závodnice bude zajisté na 
regulérních závodech aspirovat na překonání čerstvého ženského rekordu na 4,5 m. Zajímavé 
je také to, že od pátého místa, obsazeného Antonínem Kavanem z pořádajícího Sokola, dělilo 
jen pár setinek. Bramborovou pozici, tedy 
čtvrté místo, obsadil první závodník pod 6 
sekund, David Adamský (HO Vrchoviny), 
kterého nejlepší pokus měl hodnotu 5,49 s. 
Bronzovou příčku obsadil s časem 5,22 s 
Michal David ze Sokola Police nad Metují, 
stříbro Patřilo Janu Voborníkovi ze Sokola 
Bohuslavice, s časem 4,9 s. Zlato si těsně, 
ale přeci odnesl nejmladší závodník této 
kategorie, Adam Lucovič ze Sokola Police, 
s časem 4,85 s.  



To je z „přízemních závodů“ vše. Jeřáb se připravoval na 
vytažení 20 m lana do výše 14 m a počasí se začalo 
zhoršovat. Po dolezení prvních 5 závodníků začalo silně pršet 
a závod byl na pár minut přerušen. Diváci tedy v klidu mohli 
dojíst své klobásky a párky v rohlíku, závodníci se rychle 
zahřát v budově Sokola, u kterého se mimochodem celý 
závod konal. Po pár minutách se déšť uklidnil a závod mohl 
pokračovat. Dokonce začalo skrz mračna svítat slunce a 
teploty lehce povyrostly.  

Do hlavní kategorie na 14 m laně se přihlásilo rekordních 23 
závodníků, mezi kterými byl i bývalý rekordman a 
několikanásobný vítěz tohoto závodu v minulých ročnících, 
Štěpán Mucha. Z tohoto počtu se ovšem k vrcholu došplhalo 

pouze několik z nich, přesně 13. Zbytek v průběhu nekonečného šplhu kdesi potratil své síly a 
vzdal to. Většina z nich kolem 12 m. O těch „slaboších“ se nebudu raději rozepisovat, neboť 
jsem byl mezi nimi a přesunu se přímo k těm, kteří 14 m vylezli.  

Zde je jejich výčet, opět od „posledního“:13. příčku a tedy 
poslední z těch, kteří vylezli, obsadil známý závodník ze 
Sokola Liberec 1, Martin Klejch. Ten v obou pokusech 
vytuhl kolem 8 metrů a zbytek lana doslova doshyboval 
(v druhém pokuse nedoshyboval, ale výtuh nastal asi již 
v 8,5 m a konec snažení doslova kousek od 14 m – cca 
13,5 m). V prvním kole dolezl/doshyboval za 
neuvěřitelných 41,75 s (v druhém pokuse to vypadalo, že 
chce na laně viset minutu). Na 12. místě se umístil 

Michal Kolář z HO 
Vrchoviny s časem 
37,39. Pro Michala to 
bylo vůbec první 
zdolání 14 m a zasloužil 
si za svůj heroický 
výkon pěknou pamětní 
plaketu. I dorostenecký vicemistr Michal David vylezl 14 m 
za 35,2 s a taktéž si zasloužil za první zdolání této výšky 
pamětní plaketu. To Marek Pustaj ze ŠSK Palestry Praha, 
který drží klubový rekord, není žádným nováčkem a čas 
26,85 s byl vzhledem k jeho dlouhé tréninkové pauze spíše 
překvapením. Pavel Coufal ze SG Všetaty, na deváté příčce 
lezl zejména ve druhém kole velmi pěkným vytrvalým 
pokusem za příjemných 25,91 s. Zajímavé je na Pavlovi to, 
že na 8 m leze časy kolem 10 s. Navíc to byla jeho premiéra 
a stal se tudíž také majitelem pěkné zmiňované plakety.  



Osmá příčka patřila dalšímu závodníkovi ze ŠSK Palestry, 
Jiřímu Tlamsovi, který si troufl jen na jeden pokus, a ten měl 
hodnotu 25,48 s. Sedmou pozici obsadil Vladimír Janský ze 
Sokola Brno 1, který také vylezl 14 m prvně a to s časem 
24,17 s. Šestá příčka patřila Ladislavu Kubečkovi, kterého syn 
se nám představil v závodě mezi příchozími a který také přijel 
na kole a udělal si po ránu příjemný 30 km výlet. Jeho časy byl 
velmi vyrovnané v obou kolech a nejlepší měl hodnotu 23,35 
s. Pátá příčka trochu smolně patřila nakonec Saadovi Omerovi 
ze ŠSK Palestry, kterého o pouhou jednu setinku sekundy 
s časem 21,58 s překonal klubový souputník Tomáš Filip. 
Saadovi nesedlo chladnější počasí, stejně jako já, preferuje 
vyšší teploty. Bramborovou příčku tedy obsadil zmíněný 
Tomáš Filip, který se potýkal s nepříjemnými technickými 
chybami hlavně v prvními pokuse. K Tomášovi je zajímavá paralela s Ondřejem Košťákem, 
kterému se na 14 metrech dařilo/nedařilo obdobně. Oba výborní sprinteři na 8 m, se potýkali 
s výtuhy kolem 10. metru. Tomáš byl ovšem s časem 21,59 s nakonec snad spokojen. Do 
příštího ročníku slíbil začít s přípravou dříve a pokusit se atakovat rekord zmíněného Marka 
Pustaje.  

Bronzovou příčku obsadil Martin Matěj, pořadatel tohoto 
závodu, který za poslední zkouškové období výrazně přibral a 
jeho dříve vyrýsovaná postava se jaksi začala vytrácet. Martin 
lezl svým charakteristickým krákosáhým stylem a dolezl za 
18,64 s a byl snad také spokojen. Stříbro si zaslouženě odnesl 
Jan Král, taktéž pořadatel a 
člen Sokola Nové Město nad 
Metují, který lezl opět krásně a 
na pohled zcela 
bezproblémově celých 14 
metrů. Je neuvěřitelné, jak 
lehce šplh v podání Honzy 
vypadá. Jeho čas 17,58 s 

jasně stačil na druhou příčku o více jak 2 sekundy před 
třetím Martinem, ale o více jak 2 sekundy za vítězem, 
jasným favoritem Štěpánem Muchkou ze Sokola Mladá 
Boleslav, který se snažil opět pro sebe urvat rekord z této 
disciplíny. Bohužel počasí nebylo zcela příznivé ani proto 
tohoto závodníka a přestože lezl velmi rychle, čas pod 15 s 

sekund se mu stlačit 
nepovedlo. Štěpán se 
tedy musel smutně 
spokojit s časem 15,56 s, ale věřím, že v příštím ročníku, 
bude-li zdráv a bude-li moci přijet, pokusí se rekord 
překonat.  

To je tedy z těchto závodů vše. Organizátoři se pokusili 
závodníkům zajistit vše potřebné, včetně rozlézacího 8 m 
lana v sokolovně. Jediné co nezajistili byl postřik jodidem 
stříbrným několik dnů před závodem, ale to jim snad 
odpustíme. Závodem provázela příjemná moderátorka, 



která se snažila závodníky zejména na 14 m povzbuzovat a vždy jim řekla, že překonali 8 m 
hranici, což pro všechny byla velmi důležitá informace, neboť věděli, že před sebou mají již jen 
kousek k dolezení.  

Samotným závěrem tedy děkuji všem pořadatelům za pečlivou a důkladnou přípravu a 
věříme, že i v příštím roce se v hojném počtu setkáme v Novém Městě nad Metují u 14 
metrového lana                  

Natanael Měcháček 

Výsledková listina – šplh na 14 m  

Pořadí Jméno ročník oddíl 1. kolo 2. kolo nejlepší čas 

1 Štěpán Muchka 1981 TJ Sokol Mladá Boleslav 15,69 15,56 15,56 

2 Jan Král 1988 Sokol Nové Město nad Metují 18,91 17,58 17,58 

3 Martin Matěj 1986 Sokol Nové Město nad Metují 20,6 18,64 18,64 

4 Tomáš Filip 1984 ŠSK Palestra Praha 23,04 21,58 21,58 

5 Saad Omer 1973 ŠSK Palestra Praha 21,59 22,24 21,59 

6 Ladislav Kubeček 1962 Maratonstav Úpice 23,35 23,89 23,35 

7 Vladimír Janský 1988 Sokol Brno 1 26,76 24,17 24,17 

8 Jiří Tlamsa 1979 ŠSK Palestra Praha 25,48 --- 25,48 

9 Pavel Coufal 1973 SG Všetaty 26,99 25,91 25,91 

10 Marek Pustaj 1983 ŠSK Palestra Praha 26,85 --- 26,85 

11 Michal David 1994 Sokol Police n. M. 35,2 --- 35,2 
12 Michal Kolář 1993 HO Vrchoviny 37,39 --- 37,39 
13 Martin Klejch 1987 Sokol Liberec 1 41,75 --- 41,75 

 Adam Lucovič 1996 Sokol Police --- --- --- 

 Daniel Martinec 1991 ŠSK Palestra Praha --- --- --- 

 Matěj Cígl 1999 Sokol Brno 1 --- --- --- 

 Pavel Macháň 1996 Sokol Brno 1 --- --- --- 

 Natanael Měcháček 1990 ŠSK Palestra Praha --- --- --- 

 Jan Rýdlo 1988 ASPV Nové Město nad Metují --- --- --- 

 Monika Bohmová 1986 Sokol Praha Vršovice --- --- --- 

 Ondřej Kolda 1993 Sokol Praha Vršovice --- --- --- 

 Filip Šmejkal 1992 Sokol Praha Vršovice --- --- --- 

 Michal Vopelka 1985 Sokol Praha Vršovice --- --- --- 
 

Výsledková listina – šplh na 3 m 

Pořadí Jméno ročník oddíl 1. kolo 2. kolo nejlepší čas 

1. Matěj Cígl 1999 Sokol Brno 1 4,08 3,45 3,45 

2. David Bega 2000 Sokol Police n. M. 4,07 4,31 4,07 

3. Lucie Havlíčková 1997 Sokol Náchod 5,4 5,1 5,1 

4. Susan Simonová 1998 Sokol Náchod 7,43 6,42 6,42 

5. Adéla Zákravská 1997 Sokol Náchod 6,94 6,67 6,67 

6. Anna Hurdálková 2000 Sokol Náchod 9,33 9,64 9,33 

7. Jana Hurdálková 2000 Sokol Náchod 17,66 ---- 17,66 
 



Výsledková listina – dorost 4,5 m  
Pořadí Jméno ročník oddíl 1. kolo 2. kolo nejlepší čas 

1. Adam Lucovič 1996 Sokol Police 5,58 4,83 4,83 

2. Michal David 1994 Sokol Police n. M. 5,68 5,01 5,01 

3. Ondřej Kolda 1993 Sokol Praha Vršovice 5,55 5,58 5,55 

4. Pavel Macháň 1996 Sokol Brno 1 6,48 6,55 6,48 

5. Matěj Cígl 1999 Sokol Brno 1 7,5 6,67 6,67 

6. David Bega 2000 Sokol Police n. M. 7,77 8,11 7,77 

       
Pořadí Jméno ročník oddíl 1. kolo 2. kolo nejlepší čas 

1. Michaela Adamů 1994 Sokol Náchod 8,77 9,14 8,77 

2. Lucie Havlíčková 1997 Sokol Náchod 12,24 11,35 11,35 

3. Adéla Zákravská 1997 Sokol Náchod ---- 15,97 15,97 

4. Susan Simonová 1998 Sokol Náchod ---- 16,48 16,48 
 

Výsledková listina – ve řejnost 4,5 m  
Pořadí Jméno ročník oddíl 1. kolo 2. kolo nejlepší čas 

1 Adam Lucovič 1996 Sokol Police 4,93 4,85 4,85 
2 Jan Voborník 1991 Sokol Bohuslavice 5,00 4,90 4,90 
3 Michal David 1994 Sokol Police n. M. 6,47 5,22 5,22 
4 David Adamský 1977 HO Vrchoviny 5,49 6,66 5,49 
5 Antonín Kavan 1973 Sokol Nové Město nad Metují 6,56 6,64 6,56 
6 Monika Bohmová 1986 Sokol Praha Vršovice 6,62 7,51 6,62 

7 Jan Rýdlo 1988 ASPV Nové Město nad Metují 6,66 7,21 6,66 

8 Zdeněk Vacek 1987 Sokol Nové Město nad Metují 6,72 7,04 6,72 

9 Radovan Bořek 1963 Rychnov nad Kněžnou 10,70 11,10 10,70 
10 Miroslav Kučera 1985 Chrudim 11,39 20,88 11,39 
11 Berthold Jeitner 1971 Sokol Nové Město nad Metují 11,79 14,13 11,79 
12 Ladislav Kubeček 1991 Maratonstav Úpice 15,68 17,74 15,68 

 


