
Memoriál Bedřicha Šupčíka 2012 – XVIII. ročník 

Letošní sezónu se nejstarší šplhačský závod konal netradičně 8. května, tradičně 
v příbramské Sokolovně. Pozměněný termín byl zvolen kvůli sladění závodu 
s vyvrcholením oslav výročí 150. let od založení Sokola. Jako každý rok byly pro 
všechny závodníky připraveny upomínkové předměty v podobě triček, pamětních 
listů, skleněných plaket a pochopitelně také plného stolu všemožných věcných cen 
(včetně populárních soudků piva). Pro ty vyvolené byly samozřejmě připraveny i 
legendární hranoly, jejichž držitel se může pyšnit členstvím v Klubu Bedřicha Šupčíka. 

Stejně jako minulý rok se závod mohl chlubit 
opravdu velkou účastí – do Příbrami se pod 
lano sjelo celkem 60 závodníků a závodnic. 
V kategorii dorostenců na 4,5 m laně celkem s 
přehledem zvítězil Karel Janda ze Sokola 
Libčice nad Vltavou, který svého nejlepšího 
času 3,26 s dosáhl v posledním finálovém kole. 
Pod hranici 4 vteřin se s pěknými časy dostali 
také dva závodníci domácího klubu Jiří Hanus a 
Ondřej Vaner. Stříbrnému Jirkovi se nejlépe 
povedl druhý pokus, při kterém zdolal 4,5 m 
lano za 3,74 s. Bronzový Ondra dorosteneckou 
délku zdolal v posledním kole za 3,88 s.  

Letos se divákům na Memoriálu netradičně mohly 
při šplhu předvést také zástupkyně něžného 
pohlaví Monika Böhmová ze Sokola Vršovice, 
Katka Pilařová z pražské Palestry a nováček 
letošní sezóny Daniela Hadlačová ze Sokola 
Brno I. Všechny holky předvedly na své soutěžní délce lana velice pěkné výkony a byly 
ve všech ohledech velice příjemným zpestřením závodu. Katka si později na 8 m laně 
dokázala dokonce vylepšit svůj osobní rekord na 13,47 s.  

V hlavní kategorii mužů na laně délky 8 m se 
utkalo 42 závodníků, což je velice pěkné číslo. Při 
neúčasti borců ze Sokola Šternberk si to dle 
papírových předpokladů o medaile měli rozdat 
Tomáš Filip s Ondrou Košťákem z pražské 
Palestry a Štěpán Muchka ze Sokola Mladá 
Boleslav. Hned po prvním kole ale bylo všem 
jasné, že bojovat se tentokrát bude jen o stříbrnou 
medaili. První místo si letos nenechal nikým vzít 
Štěpán, který v prvních dvou kolech potvrdil svou 
slušnou formu z minulých závodů, těsně nad 
svým již celkem zaprášeným osobákem 6,10 s. 
Účastníci nedávných šplhačských klání si ale jistě 
pamatují, že se Štěpánovi vždy při pokusu o 
zlepšení svého maxima nepovedl o pár 
centimetrů dlouhý dohmat. Kdo byl letos na 
Memoriálu, tak naopak ví, že zde se dlouhý 
dohmat Štěpánovi konečně povedl a tak si mohl 
užít početné gratulace k prolomení šesti 



sekundové hranice a novému osobnímu rekordu s hodnotou 5,88 s. Druhé místo těsně 
vybojoval palestrák Tomáš Filip s časem 6,68 s, což bylo vzhledem k pilné přípravě a 
tréninkovým časům tak trochu za očekáváním. Pouze 6 setinek pomalejší byl jeho 
klubový kolega Ondra Košťák s časem 6,74 s. Ondra se tentokrát bohužel kvůli již téměř 
tradiční předzávodní viróze musel spokojit jen s bronzovou příčkou a tolik očekávaný 
souboj se Štěpánem odložit na další závody. 

Čtvrté místo obsadil domácí závodník a organizátor Memoriálu Vašek Kotlan, který se 
svým výkonem 6,95 s musel být určitě nesmírně spokojen. Pátý Jirka Tlamsa si po 
několikáté zopakoval svůj souboj s vytouženým hranolem, který díky nejlepšímu času 
jen 7,51 s již tradičně skončil neúspěchem. Tak zase za rok. Útěchou pro Jirku trochu 
bylo páté místo oceněné soudkem piva. Další v pořadí Daniel Martinec ze stejného 
klubu vzhledem k tréninkovým výkonům jel na Memoriál s celkem reálnou šancí pokořit 
Šupčíkův čas 7,20 s. Nakonec ale jako 
jeden z mnoha odjížděl celkem zklamaný, 
jelikož se mu povedlo závodní délku lana 
zdolat jen za 7,64 s. Těmi dalšími 
zklamanými byli též palestráci Marek Pustaj 
a Natanael Měcháček, kteří s časy 7,65 a 
7,88 s zůstali celkem daleko od vytoužené 
mety vstupu do klubu MBŠ. Také osmý 
Saad Omer se musel díky nepovedené 
tréninkové přípravě a poklesu formy spokojit 
s průměrným časem 7,71 s. Finálovou 
desítku uzavřel Filip Šmejkal ze Sokola 
Vršovice, který se na Memoriálu dokázal 
poprvé dostat těsně pod hranici 8 vteřin. 
Kromě své muskulatury tak ostatní závodníky 
a diváky zaujal pěkným časem 7,99 s.  

V kategorii seniorů zvítězil Dušan Hilbert 
z Rehau se solidním časem 8,88 s. Druhý 
skončil člen pražské Palestry Lubomír 
Jokel s časem 13,04 s. Bronzový stupínek 
pak obsadil zástupce pořádajícího klubu 
Jirka Češka s časem 15,72 s. 

Na závěr Memoriálu se již tradičně utkalo 7 nejlepších závodníků mužské kategorie a 
nejrychlejší dorostenec ve vyřazovacím závodě na dvou 4,5 m lanech, kde v systému 
play-off dále postupuje vždy rychlejší z dvojice. Se záludností vyřazovacího závodu 
se nejlépe vypořádal ne náhodou právě vítěz dorostenecké kategorie Karel Janda, 
který nejprve vyřadil Tomáše Filipa se Štěpánem Muchkou a ve finále porazil Dana 
Martince ve svém novém nejlepším čase 3,11 s. O tomto mladém svěřenci Jardy 
Nováka ze Sokola Libčice nad Vltavou již mnozí zkušení závodníci mluví jako o 
novém šplhačském objevu. 

Letošní Memoriál Bedřicha Šupčíka byl určitě důstojným vyvrcholením oslav výročí 
150 let od založení Sokola. Ozdobou závodu byl zejména velký počet účastníků, 
skvělá atmosféra a pochopitelně i skvělé výkony některých závodníků, zejména pak 
Štěpána Muchky a Karla Jandy, kteří si v Příbrami vylepšili své osobní maxima. 
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