
Memoriál Jardy Gruncla a sokolů zakládajících 

Libčice nad Vltavou 
 

Letní prázdninová pauza pomalu končí a 

tréninkové zapálení většiny závodníků značně 

opadlo. Proto zajímavý vzkaz na diskuzním 

fóru těchto stránek, s ţádostí o výpomoc při 

pořádání exhibičních závodů, byl vítaným 

zpestřením kaţdoroční pauzy.  

Ţádost přišla od „bratrů Sokolů“ z Libčic nad 

Vltavou. Ti mají mezi dorostenci známého 

účastníka, aktuálního borce na druhé příčce 

nominačních časů – Karla Jandu.  

Pojďte se skrze následující řádky podívat, o 

jakou akci se vlastně jednalo. Předem 

upozorňuji, ţe se nejednalo o velkou cenu, 

tedy dosaţené časy nebudou zařazeny do 

historických tabulek, snad jen účast na těchto 

závodech a to zejména kvůli Jiřímu Tlamsovi, 

který co do počtu absolvovaných závodů, rád 

překonal svého klubového soupeře Michala 

Fejgla. 

Exhibice se konala v sobotu 27. Srpna 2011. 

Bohuţel zrovna na tento den připadlo chladné 

a deštivé počasí. Ani to ovšem nezabránilo 

některým závodníkům z Prahy a Příbrami 

v tom, aby dorazili. Celý program se konal 

v areálu místního koupaliště, takţe za 

vhodných podmínek nemusí být nouze o 

početné publikum, to pochopitelně tomuto 

nultému ročník chybělo, kvůli nepříznivému 

počasí. Původní předpoklad organizátorů byl 

závod na dvou lanech. Od tohoto plánu 

nakonec sešlo kvůli sloţitosti příprav a ne 

zcela příznivé konstrukci, na které lana byla 

zavěšena. Kdyby vedle sebe lezli dva 

závodníci, pravděpodobně by kopli sebe nebo 

se v horším případě zranili o podpůrné tyče 



zmíněné konstrukce. Věřím, ţe z přiloţených 

fotografií si uděláte jasno. 

K samotnému závodu. Organizátoři uspořádali 

asi nejširší spektrum různých věkových 

kategorií, co pamatuji. Od mladších ţáků 

kategorii I. na 4,5m tyči, přes kategorii II. na 

téţe vzdálenosti a nářadí, aţ po dorost na 4,5m 

laně a muţe na 8m. V kategorii I. Mladších 

ţáků na 4,5m tyči byl jen jeden závodník. 

Tomáš Urbánek, narozený roku 2004 

z pořádajícího Sokola se s touto vzdáleností 

porval s časem 16,20s. Ve starších Mladších 

ţácích kategorie II, se prezentovali hned dva 

závodníci. Oba opět z pořadatelského Sokola a 

oba ročníku 2000. Lépe dopadl Adam Polinec 

s časem 5,00s. Druhý skončil Michal Tomiška 

s časem 5,80s. Další kategorií byly ţákyně, 

taktéţ na 4,5m dlouhé tyči. Zde byly také 

pouze dvě závodnice a obě také 

z pořadatelského Sokola Libčice. Lépe dopadla 

starší Kateřina Nováková s časem rovných 

10,00s. Její mladší kamarádka Denisa Králová 

skončila o rovné 3s hůře, tj. 13,00s. Od tyče se 

přesouváme k lanu, kde bylo také nespočet 

různých věkových kategorií. Ale proč ne? 

Mladší a starší ţáci se utkávali jiţ na 4,5m 

dlouhém laně s elektronickou časomírou. Ta 

některým závodníkům dělala v prvním kole 

problémy, ale v dalších kolech (dohromady 

měli tři) se s ní jiţ poprali lépe. V této 

kategorii jsme mohli vidět 6 závodníků. Začnu 

výjimečně od posledního Adama Polince. Ten 

patřil mezi nejmladší a byl spolu s Michalem 

Tomiškou (ano, oba závodili i na tyči) a 

Michalem Říšským jediným zástupcem Sokola 

Libčice v této kategorie. Adam vyšplhal za 

24,57s, coţ je úctyhodný čas na tuto 

vzdálenost a jeho věk. Michalovi Tomiškovi to 

lezlo o poznání lépe a s časem 10,84s můţe být 

velice spokojen. Michal Říšský zastavil 

časomíru na hodnotě 8,60s. Zbytek startovního 

pole byl jiţ v rukou svěřenců Sokola Hradčany 

a to Svjatoslava Solovjeva s časem 8,40s, 

Michala Růţka s časem 7,42s a vítěze 

Achtryma Papikiona s nejlepším časem 6,85s, 

který v ţádném případě, vzhledem k jeho věku, 

není špatný! Další kategorií byli jiţ známí 

dorostenci. Ti byli čtyři a všichni ze Sokola 

Libčice. Opět začnu od posledního. Tím byl 

nejmladší Jiří Bouše s časem 9,7s. Bronz si 

vyšplhal Daniel Vizina časem 9,16s. Stříbra 

dosáhl Tomáš Krupička za pomocí času 7,53s. 

Pro zlato si zcela zásluhou vyšplhala místní 

hvězda, zmiňovaný Karel Janda s průměrným 

časem 4,05s. Zastavím se u tohoto nadějného 

závodníka a trochu jeho styl podrobím analýze. 

Tento závodník oplývá vzhledem ke svému 

věku výrazným svalovým fondem a tedy i 

silou. Přesto ve šplhu leze velmi krátkými sáhy 

a vypadá to, ţe se bojí dlouhého dohmatu. 

Přesto po diskuzi s ostatními závodníky hlavní 

muţské kategorie jsme konstatovali, ţe má na 

to, aby 4,5m lano vylezl místo 9 sáhů na 7 a 

v rychlejším tempu. Doufáme, ţe si tento 



skutečně nadějný závodník, který bude jistě na 

tomto mistrovství bojovat o zlato mezi 

dorostenci, vezme rady, které mu někteří z nás 

přímo na závodě dávali a dočkáme se časů 

hluboko pod 4s, jelikoţ na to zkrátka má! 

Konečně jsme se dočkali hlavní kategorie a to 

muţů na 8m. Těch bylo 14 (započítávám sem i 

seniorského závodníka Lubomíra Jokela 

s časem 17,09s, kterým se zařadil mezi muţi 

na 12. místo) a mohli jsme zde vidět u 

některých závodníků překvapivé časy. Bohuţel 

ovšem nikoli v pozitivním smyslu. Prvních šest 

pozic obsadili závodníci ŠSK Palestry Praha, 

kterým pochopitelně vedli Ondřej Košták 

s Tomášem Filipem. Mezi těmito dvěma 

závodníky jsme očekávali zajímavý souboj, ale 

jiţ po prvním kole bylo jasné, kdo je 

staronovým klubovým lídrem. Ondřej Košták 

s sebou měl i mezinárodní fanynky z 

Holandska a ty spolu s jeho přítelkyní Ondru 

vyhecovaly k výbornému času 6,96s z druhého 

kola. V prvním kole Ondřej vyšplhal lano za 

slušných 7,16s a v kole třetím prohmátl přesně 

ve 4,5m, kde byla do lana vmotána jakási 

značka této vzdálenosti pro trénink místních 

dorostenců. Jak je jasné, stříbro si odnesl 

Tomáš Filip. Tomu se závod moc nepovedl, 

ale přesto mohl být spokojen, jelikoţ čas 7,19s 

za zmíněných podmínek rozhodně špatný 

nebyl. Bronzovou příčku obsadil Saad Omer, 

druhý nejstarší závodník s časem 8,41s shodně 

ze druhého a třetího kola. Čtvrtou příčku 

obsadil Natanael Měcháček s časem 8,85s. 

Natovi to vyloţeně nelezlo a doufejme, ţe jeho 

květnaté predikce, ţe v Písku poleze zhruba o 

sekundu rychleji, nejsou jen planými řečmi. 

Páté místo obsadil Daniel Martinec, kterému se 

závod také vůbec nepovedl. Smolný čas nad 

9,22s rozhodně nepatří mezi jeho lepší. Přesto 

někteří členové Palestry tvrdí, ţe brzy bude na 

8m laně překonávat zmíněného Natanaela 

Měcháčka. No uvidíme, moţná se dočkáme 

zajímavých soubojů. Šesté místo Jiřího Tlamsy 

je spíše k pláči. Na jeho obhajobu ovšem 

musím říci, ţe o několik dnů dříve měl pravou 

ruku jako Mickey Mouse, neboť ho do palce 

štípl otravný hmyz. Kdyţ uţ mu ruka splaskla 

do normálního tvaru, musel Jirka být přes noc 

v práci a domů se vrátil aţ v sobotu, den 

konání závodu, v 7:30h, tudíţ téměř nespal. 

S časem 9,73s byl nakonec spokojen. 

Posledním závodníkem pod 10s a tedy 

posledním závodníkem, kterého zmíním, byl 

výborný gymnasta Jiří Bomer, který ve třetím 

kole vyšplhal za 9,85s.  

To byli všichni závodníci. Některé moţná 

překvapí, kde jsou zmínění zástupci Sokola 

Příbram, jako třeba Václav Kotlan. Jelikoţ 

lano nevylezl pod 10s, nemůţe být zmíněn. 

Pokud se nechystáte nahlédnout do 

výsledkových listin, prozdradím jen, ţe ho 

porazil jeho bratr Jiří, který byl rok na Sibiři. 

Touto zprávou končím tento report. Děkujeme 

pořadatelům za uspořádání zajímavých 

závodů, které jak na pondělním tréninku zmínil 

Ondřej Košťák, by i přes jeho nedostatky 

navštivil hned znovu. Věříme, ţe Sokol 

Libčice se rozhodne i v dalších letech 

uspořádat tyto Open-Air závody a my budeme 

moci býti u toho. 

Autor textu: Natanael Měcháček 

Podrobnou výsledkovou listinu naleznete na 

tomto odkazu 
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