
Velká Cena Jižní Moravy 2012 
 

Letošní třetí závod byl zároveň i třetím ročníkem Velké ceny Jižní Moravy, která se konala opět v OC 

Olympia na kraji hlavního města Moravy, Brna. Tento závod se stal součástí každoroční kulturní 

Sokolské akce, kde šplh je jakousi třešinkou na dortu celého programu. Stejně jako v minulých letech, 

šplhu samotnému, předchází různé taneční a jiné kulturní vložky, které natrénovali a předváděli 

členové jednotlivých Sokolských oddílů z Brna a jeho okolí. Jelikož je pódium, na kterém se konaly 

ony kulturní vystoupení a šplh samotný, umístěno velmi blízko hlavnímu vchodu do obchodního 

centra, stejně jako v minulých ročnících, nebylo o diváckou kulisu nouze. Navíc nám opět vyšlo 

příjemné teplé a slunečné počasí (tedy alespoň po dobu závodu) a tudíž pod prosklenou střechou, 

kde se závod konal, bylo teplé klima. Pořadatelé se od předchozích ročníků poučili z chyb a vše 

probíhalo bez větších potíží. Nejasnosti s časomírou, které se bohužel u některých závodníků objevily, 

nelze pořadatelům vyčítat. Problémy s případným kmitáním lana, způsobené vysokým uchycením, 

pořadatelé vyřešili ještě před začátkem hlavní kategorie mužů a za to jim patří náš dík. Nedostatek 

můžeme nalézt v pouhých třech kolech závodu, což je ovšem z diváckého hlediska naprosto 

postačující. Jedinou výtkou, která se dá objektivně uznat, tak zůstává nemožnost se před závodem 

rozcvičit. Rozlezové lano, či kousek hrazdy zde bohužel chybí, ovšem to není věc, která se nedá 

vyřešit. Pojďme se tedy podívat, jak se dařilo jednotlivým závodníkům v jejich kategoriích, kterých 

bylo opět mnoho. 

První kategorií byli mladší žáci, kteří svým věkem nespadali ještě do kategorie dorostenců. Jednalo se 

o čtyři závodníky, ročníků 1999 a mladších, kteří ovšem také šplhali na 4,5m dlouhém laně za stejných 

podmínek, jako závodníci ze starší kategorie. Všichni závodníci spadají pod Sokol Brno 1 a je škoda, že 

nejezdí, stejně jako i většina jejich starších „bratrů“, dále, než na kraj jejich města. Kdybychom i na 

dalších Velkých cenách měli tak početné zastoupení Sokolů Brna 1, jednalo by se zajisté o mnohem 

atraktivnější závody, hlavně v nejmladší kategorii. Doufejme tedy, že úspěchy, které zde za chvíli 

napíši, je motivují k pokračování v tréninzích šplhu na laně a brzy je uvidíme na dalších velkých 

cenách. Zpět k nejmladším účastníkům závodu. Čtvrtou pozici se umístil Kryštof Kovář, který byl 

zároveň nejmladším účastníkem závodu (r.n. 2003, tedy neuvěřitelných 9 let) a to s časem 21,42s. 

Bronzovou příčku obsadil David Žitný, který si pro svůj nejlepší čas vyšplhal ve druhém pokuse 

s časem 13,16s. Stříbro si odvezl Vojtěch Šácha, který času 7,67s dosáhl již v prvním kole a dále se 

nepatrně zhoršoval. Zaslouženou první příčku, která by se neztratila ani mezi staršími dorostenci, 

vybojoval Matěj Cigl, který dosáhl krásného času pod 6 sekund a to 5,74s. Tento nadějný mladý 

gymnasta má obrovský potenciál a doufejme, že příště promluví i do kategorie dorostenců, protože 

ne vždy vypíše pořadatel závodu i tuto kategorii. 

Výška čidla se nemění a to znamená, že nás čekají dorostenci a překvapivé množství žen. 

Do kategorie dorostenců se zaprezentovalo 13 závodníků a to předznamenávalo souboje o každou 

příčku. Pro některé závodníky to byl boj samotného se sebou, pro jiné boj o cenné kovy a pro ty 

nejlepší překonávání co nejlepších časů. 13. příčku obsadil František Pikna, který bojoval především 

sám se sebou. Úspěšně, v prvním kole vyšplhal za 13,50s. 12. příčku obsadil Jan Nantl, 11. příčku Aleš 

Jakoubek. Oba tito závodníci těsně nad 10 sekundami a pouhé 0,04s, je dělily od sebe. 10. místo 

obsadil další Nantl. Tentokrát Ondřej, s pěkným časem 7,92s. Další příčky již byly soubojem na ostří 

nože o každou setinku. 9. místo Kamil Gross, jehož nejlepší čas měl hodnotu 5,36s. 8. místo a Jan 



Opluštil s časem 5,23s. 7. místo a Tomáš Králík s časem 5,10s. Další čtyři závodníci měli již čas pod 5 

sekund, ovšem nepovedlo se jim dostat se pod 4 sekundovou hranici. 6. pozice patřila Matouši 

Havrlíkovi s časem 4,75s. 5. místo a další jména Nantl, Jakub (kolik asi dětí mají Nantlovi ještě 

v zásobě?) a jeho nejlepší čas 4,46s. Bramborová pozice patřila Jakubovi Knechtlovi s jeho časem 

4,15s. Třetí příčku obsadil domácí Pavel Macháň s časem těsně nad 4 sekundy a to 4,15s. První dvě 

příčky byly soubojem mezi známějšími borci a to druhým Jiřím Hanusem, který si upravil osobní 

rekord na hodnotu 3,73s a prvním, letošním lídrem, Karlem Jandou, jež s přehledem zvítězil časem 

3,60s. Ke Karlovi ještě poznamenám, že po závodě mužů, zkusil 8m s časomírou a čas, který dosáhl, 

by měl být varováním pro starší a zkušenější závodníky, že se blíží éra mladých talentů. Jeho čas na 

8m měl hodnotu pouhých 7,35s, se kterým by se umístil mezi muži na 5. místě. Věřím, že mu toto 

nadšení vydrží a příští rok nastoupí s časem pod 7s. 

Po mužích následoval závod žen, kterých se v Brně sešlo šest. Doufejme, že všechny ženy budou chtít 

přijet i na nejbližší závody do Příbrami a přesvědčí tedy organizátory o vypsání jejich soutěžní 

kategorie. Tato kategorie byla z 2/3 obsazena domácími závodnicemi. Na 6. příčce se umístila Denisa 

Škodová s časem 11,76s. 5. příčku obsadila Eva Bláhová s časem 10,00s. 4. místo patřilo Tereze 

Růžičkové, 9,43s. Třetí pozici obsadila Daniela Hadlačová, 9,35s. Toť ony 2/3. První dvě příčky patřily 

opět ostříleným a známým závodnicím Monice Böhmové a Kateřině Pilařové. Tedy dvěma 

nejrychlejším závodnicím v historii tohoto sportu. Monika se po vleklé nemoci vrací do formy a 

s časem 7,02s byla nakonec spokojena. Mohla dosáhnout i rychlejšího času, ale technickou chybou, 

v podobě neriskování jistého dohmatu, se připravila o cenné setinky. Přesto by na Káťu nestačila. 

Káťa je motivována především sama sebou a zlepšováním ženského maxima. Její rekord 5,90s se 

otřásal v základech, když Káťa vyšplhala v čase 5,93s. Katka, Monika i Daniela zkusily šplh na 8m a 

jako jediné ženy i vylezly. Káťa s časem těsně nad 14 sekund a Monika s časem těsně nad 16 sekund. 

Všem ženám musím gratulovat, neboť to byl boj o každý centimetr. 

Teď nastává čas na odinstalování 4,5m vysoko umístěného čidla pro dorost (a mladší žáky) a ženy a 

příprava hlavní kategorie mužů. Do té se přihlásilo 24 (plus 1 senior) závodníků a z toho ½ (tedy 

neskutečných 12) borců si vylepšila své osobní rekordy. U mužů se nebudu zmiňovat o všech 

závodnících, ale jen o těch, kteří se dostali pod 10 sekundovou hranici. Nad 10 sekundovou hranicí 

zmíním jen osobní rekordy těchto závodníků: Marek Havrila - 12,93s, Ondřej Knotek - 12,51s, Jiří 

Krejčí - 10,10s, Ladislav Tomšů - 10,05s. Ostatní závodníci již lezli pod zmíněných 10 sekund. Byli jimi 

tito muži. Jiří Veselý na 16. místě s časem 9,47s, což je zároveň jeho nový osobní rekord. Marek 

Voborný a 15. místo s časem 9,27s, což je také nový osobní rekord. Martin Klejch, který se do závodní 

formy teprve dostává, na 14. místě s časem 8,79s. Ten má předsevzetí na Memoriálu BŠ zašplhat pod 

8 sekundovou hranici, uvidíme, jestli se mu zadaří. Jiří Effenberger, který by rád konečně překonal 8s, 

na 13. místě s časem 8,13s. Filip Šmejkal, který na 12. místě vylepšil s časem 8,12s své osobní 

maximum. Adam Kočiš, vítěz posledního Mistrovství Republiky v dorostenecké kategorii, na 11. místě 

s časem 7,95s, což je jeho nový rekord. U tohoto závodníka očekáváme výkony trochu lepší. Věřím, že 

ještě neukázal plně svůj potenciál a na dalších závodech, tento svěřenec Štěpána Muchky, ukáže, že 

umí šplhat ještě rychleji. Dále souboj bratří, kteří ještě v létě, minulého roku, na nultém ročníku VC 

Libčice, byli rádi, že 8m vůbec zdolali. Jiří Kotlan na 10. místě s časem 7,82s a o 0,20s jeho bratr 

Václav Kotlan, na 9. místě s časem 7,62s. Daniel Martinec, který má ojedinělou bilanci vylepšování 

osobních rekordů (téměř co závod, to osobní rekord, v předešlých letech se dokázal zlepšit v řadě 

hned 9x za sebou bez vynechání žádného závodu), na 8. místě s časem 7,54s, tedy další osobní 

rekord. Nováček, který překvapil snad každého pravidelného závodníka svou dynamikou a především 

časem, byl Jan Dlugoš na 7. místě s neuvěřitelným časem 7,46s. Doufejme, že tohoto nadějného 



závodníka uvidíme i ve zbytku sezóny na dalších závodech! Natanael Měcháček, zlepšení o více jak 

0,5s od posledního závodu, nový osobní rekord a 6. příčka s časem 7,43s. Jediné, čeho litoval, byl 2. 

pokus, který těsně nedohmátl. Marek Pustaj, který dlouhá léta (od vytvoření osobního rekordu na 

MČR 2007) nic nedělal, zejména tedy ve šplhu a na tréninku a proto jeho časy stagnovaly až k 10 

sekundám. Tento rok ovšem objevil sám sebe a překvapuje závod od závodu. Zasloužené 5. místo a 

čas 7,35s předznamenává, že by rád překonal čas 7,20s na dalších závodech a tudíž si domů odvezl 

pověstný skleněný hranol (viz závody Memoriál Bedřich Šupčíka 8. 5. 2012). Blížíme se již k 

medailovým příčkám. Martin Kubánek se snažil dokázat, že 7 sekund nemá v lásce, ovšem těsně se 

mu to nepovedlo. 4. místo a čas 7,01s. Třetí Tomáš Filip tušil, že v konkurenci dalších dvou závodníků 

nemá moc šancí a tak se soustředil především na překonání svého rekordu, kde by mu pomohla 

každá setinka sekundy. V historickém žebříčku byli totiž tři závodníci před ním přesně v setinovém 

rozestupu. Musím poznamenat, že uspěl a časem 6,33s se posunul v historických tabulkách před 

svého klubového kamaráda a jeho bývalého trenéra, Michala Fejgla, který se více než šplhu 

v poslední době věnuje lezení na skalách. Uvidíme, zda tento Tomášův úspěch motivuje Michala 

k návratu ke šplhu, Tomáš totiž pokořil Michalův čas jen o 0,01s. Druhé místo obsadil Štěpán Muchka. 

Ten se již dlouho, ale bohužel marně, snaží překonat svůj rekord a opět tomu měl blízko. Sériemi 

drobných chyb se ovšem dostal „pouze“ na vyrovnání svého letitého rekordu, jehož hodnota je 6,10s. 

Věříme, že nové tréninkové metody, které začal aplikovat, mu pomohou na dalších závodech 

k rychlejšímu šplhu. Ten, kdo chce vidět nejrychlejšího závodníka na laně na světě (tedy 

předpokládám, že se jedná o nejrychlejšího „šplhavce“), musí na Moravu. Praha má obvykle v případě 

fenomenálního Aleše Nováka smůlu. Rekordman a suverénní závodník, který ač, podle jeho slov, na 

tyto závody netrénoval, si s časem 5,69s přijel pro zlatou příčku. Aleš již dlouhé roky není zvyklý na 

nic jiného. Doufejme, že republiková špička – Ondřej Košťák (nemocný pro tyto závody), Štěpán 

Muchka, Tomáš Filip, ale i zřídka vídaný Aleš Kočí nebo zmíněný (ač čtvrtý) Martin Kubánek, se pokusí 

přiostřit svůj trénink a dostat se alespoň na desetinový rozdíl Alešovi (tj. pod 6 sekund), což by ho 

mohlo motivovat k většímu tréninku a snaze překonat již tak neuvěřitelný rekord, který sám stanovil. 

Posledním závodníkem, kterého jsem téměř opominul zmínit, byl Luboš Jokel. Jediný zástupce 

seniorské kategorie tedy bojoval především se svým osobním rekordem, který by byl překonal, kdyby 

zariskoval dohmaty. Takto se musel smířit, ač vlastně vyhrál, s časem 12,66s. 

Co dodat závěrem. Taková zajímavost. Závod byl pro mnohé závodníky úspěšný jen v jednom pokuse 

(viz výsledková listina) a v ostatních pokusech nedocházelo ani tak k prohmatům, jako spíše 

nedohmatům. Přesto bilance 12 osobních rekordů z 24 mužů je opět výborná a je vidět, že tato 

sezóna by mohla být co do časů opět lepší, než sezóna minulá.  

Již 8. května se koná tradiční Memoriál B. Šupčíka v Příbrami, kam jste všichni závodníci i čtenáři vřele 

zváni a věřím, že pořadatelé opět připraví výborný závod, závodníci se postarají o výborné časy a 

diváci především, vytvoří výbornou atmosféru. Děkujeme pořadatelům a organizátorům Velké ceny 

Jižní Moravy a těšíme se na další ročník. Tedy za rok v Brně, ahoj. 

14. 4. 2012 

Nat 



 

 

  
       

 

  
  

Velká cenu Jižní Moravy v Olympijském šplhu 

OLYMPIJSKÝ ŠPLH V OLYMPII 
VÝSLEDKY - MUŽI 

                
      # Příjmení Jméno Ročník Kategorie Oddíl 1. kolo 2. kolo 3. kolo Nejlepší 

1. Novák Aleš 1987 muţi TJ Sokol Šternberk 7,48 5,69 9,20 5,69 

2. Muchka Štěpán  1981 muţi TJ Sokol Mladá Boleslav 6,14 6,10 6,66 6,10 

3. Filip Tomáš  1984 muţi ŠSK Palestra Praha 7,17 6,41 6,33 6,33 

4. Kubánek Martin 1986 muţi TJ Sokol Šternberk 7,47 7,28 7,01 7,01 

5. Pustaj Marek 1983 muţi ŠSK Palestra Praha 7,80 8,08 7,35 7,35 

6. Měcháček Natanael 1990 muţi ŠSK Palestra Praha 7,43 9,05 8,01 7,43 

7. Dlugoš Jan 1992 muţi SB1 7,46 dns 8,74 7,46 

8. Martinec Daniel  1991 muţi ŠSK Palestra Praha 7,93 7,54 7,70 7,54 

9. Kotlan Václav 1983 muţi Sokol Příbram 7,83 7,65 7,62 7,62 

10. Kotlan Jiří 1987 muţi Sokol Příbram 8,24 7,99 7,82 7,82 

11. Kočiš Adam 1993 muţi TJ Sokol Mladá Boleslav 7,95 8,18 8,04 7,95 

12. Šmejkal Filip  1992 muţi Sokol Praha Vršovice 8,27 8,12 8,39 8,12 

13. Effenberger Jiří 1990 muţi SB1 8,16 8,19 8,23 8,16 

14. Klejch Martin 1987 muţi Sokol Liberec 1 8,96 8,79 8,83 8,79 

15. Voborný Marek 1989 muţi Křoví 10,81 9,27 9,73 9,27 

16. Veselý Jiří 1991 muţi SB1 9,99 dns 9,47 9,47 

17. Tomšů Ladislav 1989 muţi SB1 10,05 11,14 10,97 10,05 

18. Krejčí Jiří 1989 muţi SB1 10,13 10,99 10,10 10,10 

19. Vlk Martin 1980 muţi SB1 10,31 dns 10,25 10,25 

20. Jeţek Tomáš 1988 muţi Sokol Příbram 11,51 11,10 11,43 11,10 

21. Kolda Ondřej  1993 muţi Sokol Praha Vršovice 12,29 12,86 12,62 12,29 

22. Knotek Ondřej 1990 muţi Jeseník 12,51 12,94 12,96 12,51 

23. Jokel Lubomír 1964 senioři ŠSK Palestra Praha 12,66 12,71 12,78 12,66 

24. Havrila Marek 1989 muţi SB1 12,93 dns dns 12,93 

25. Nápravník Jakub 1987 muţi Rtyně v Podkrkonoší 14,09 14,83 dns 14,09 

 

dnf – nestartoval 

dq – neplatný pokus 



 

 

  
       

 

  
  

Velká cenu Jižní Moravy v Olympijském šplhu 

OLYMPIJSKÝ ŠPLH V OLYMPII 
VÝSLEDKY - DOROSTENCI, ŽÁCI, ŽÁKYNĚ, ŽENY 

            

# Příjmení Jméno Ročník Kategorie Oddíl 1. kolo 2. kolo 3. kolo Nejlepší 

1. Janda Karel 1994 dorostenci Sokol Libčice nad Vltavou 4,73 3,66 3,60 3,60 

2. Hanus Jiří 1994 dorostenci Sokol Příbram 3,91 3,86 3,73 3,73 

3. Macháň Pavel 1996 dorostenci SB1 4,15 4,25 4,23 4,15 

4. Knecht Jakub 1995 dorostenci 
SŠ Polytechnická, Jílová 
Brno 

5,21 4,41 4,42 4,41 

5. Nantl Jakub 1994 dorostenci ţupa Dr. Jindry Vaníčka 4,58 4,46 4,47 4,46 

6. Havrlík Matouš 1995 dorostenci Sokol Příbram 4,75 4,97 5,00 4,75 

7. Králík Tomáš 1996 dorostenci 
SŠ Polytechnická, Jílová 
Brno 

5,10 5,10 5,45 5,10 

8. Opluštil Jan 1994 dorostenci SB1 6,07 5,60 5,23 5,23 

9. Gross Kamil 1995 dorostenci SB1 5,44 5,36 6,17 5,36 

10. Nantl Ondřej 1995 dorostenci ţupa Dr. Jindry Vaníčka 8,59 8,08 7,92 7,92 

11. Jakoubek Aleš 1997 dorostenci ZŠ Husova 10,19 10,58 10,60 10,19 

12. Nantl Jan 1996 dorostenci ţupa Dr. Jindry Vaníčka 10,23 10,51 10,82 10,23 

13. Pikna František 1997 dorostenci ZŠ Husova 13,50 17,01 dq 13,50 

          
          

          

          

# Příjmení Jméno Ročník Kategorie Oddíl 1. kolo 2. kolo 3. kolo Nejlepší 

1. Cigl Matěj 1999 ţáci SB1 5,93 5,74 6,43 5,74 

2. Šácha Vojtěch 2002 ţáci SB1 7,67 8,31 8,36 7,67 

3. Ţitný David 2001 ţáci SB1 14,72 13,16 14,39 13,16 

4. Kovář Kryštof 2003 ţáci SB1 21,59 21,42 25,60 21,42 

          
          

          

          

# Příjmení Jméno Ročník Kategorie Oddíl 1. kolo 2. kolo 3. kolo Nejlepší 

1. Pilařová Kateřina 1987 ţeny ŠSK Palestra Praha 6,04 6,01 5,93 5,93 

2. Böhmová Monika 1986 ţeny Sokol Praha Vršovice 7,26 7,02 7,71 7,02 

3. Hadlačová Daniela 1989 ţeny SB1 9,46 9,35 9,39 9,35 

4. Růţičková Tereza 1999 ţákyně SB1 9,81 9,43 9,69 9,43 

5. Bláhová Eva 1988 ţeny SB1 10,96 10,16 10,00 10,00 

6. Škodová Denisa 1999 ţákyně SB1 12,38 11,86 11,76 11,76 

 

dnf – nestartoval 

dq – neplatný pokus 


