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V sobotu 10.3. se přes pěkné březnové počasí sešel nečekaně velký počet lidí v Sokole 
Pražském na tradiční velké ceně Šplh schodištěm. Celkem 43 účastníků ve třech kategoriích 
je počet, na který nejsme zvyklí a jak se ukázalo, ani zavedení.  

V soutěži dorostenců nebylo co řešit. Karel Janda 
ze Sokola Libčice nad Vltavou s přehledem zvítězil 
v čase 3,65. Po závodě jasně ukázal, že jeho 
ambice a trénink už jsou zaměřeny na 
osmimetrové lano, nicméně na jeho oficiální 
představení mezi muži si musíme ještě rok počkat. 
Druhý skončil Jirka Hanus ze Sokola Příbram, 
časem 3,93 si zlepšil osobní rekord. Na třetím 
místě skončil nováček našich závodů, Ondřej 
Pešek z Trutnova. Ondřej má ohromný rychlostní 
potenciál, těšme se, až nabere sílu a protáhne 
hmaty. 

V kategorii dorostenců tentokrát stojí za zmínku i 
závodník na posledním sedmém místě.  Teprve 
třináctiletý Matěj Cígl ze Sokol Brno I. zalezl za 
velmi pěkný čas 6,04. Uvidíme, kam tento čas 
stlačí, vždyť ho čeká ještě 6 sezón v dorostenecké 
kategorii. 

V katergorii žen se čekal útok na nedávno vytvořený rekord kategorie. Bohužel jeho držitelka 
Katka Pilařová trochu přetrénovala a prala se s následnými zraněními ramene a třísla. Přesto 
do závodu nastoupila silná, ale kvůli podlomené psychice kupila chyby a tak vyhrála celkem 
nezajímavým časem 6,38. Monika Böhmova nedokázala využít Katčina zaváhání a 
odevzdaně došplhala pro druhé místo v čase 7,25. Třetí skončila novačka našich závodů,  
Daniela Hadlačová z Brna. Zašplhala 3 velice vyrovnané pokusy, nejlepší za 11,52 a 
nezanedbatelnou měrou přispěla k tomu, že to tentokrát holkám na stupních vítězů moc slušelo. 

V kategorii mužů na 8 m laně se utkalo neuvěřitelných  
33 účastníků. 

Čekal se útok Ondry Košťáka na Štěpána Muchku. 
Ondřej trochu zklamal. Ukazuje se, že je-li Ondra 
v metaforickém vyobrazení opicí: obrovská, uřvaná a 
po všech stránkách monstrózní, tak Štěpán je muškou: 
lehounká a nezatížená každodenními starostmi. A 
zatímco i opice má po náročném pracovním týdnu 
nárok na výkonnostní výkyvy, muška si k cílové metě 
doletí vždy skoro ve stejném čase.  A tak to bylo i ve 
dnešním závodě. Ondřej se snažil, rval lano, skákal 
dohmaty, ale nakonec se počítal jeho zajišťovací 
pokus za 6,44. Štěpán si po laně fluidně popolétával a 
všemi platnými pokusy Ondřejův nejlepší čas pokořil, 
nejlepší byl za 6,21. 

Třetí místo: Tomáš Filip. Chtělo by se říct smolař 
závodu, neváhejme ho však správně nazvat blbcem 
závodu. Namakáno měl skvěle, ale takticky lezl jak 
začátečník, první 2 kola nedohmátl, takže třetí kolo lezl 
jako zajišťovák, tento zabržděný pokus dal za pěkných 

6,78 a tak teprve poslední pokus lezl naplno. Odlezl ho nádherně, ale těsně nedohmátl. 
Věřme, že současnou formu prodá v některém z dalších závodů. 



Na čtvrtém místě jsme mohli sledovat návrat Marka Pustaje na výsluní. Po čtyřech letech 
zevlování začal v prosinci trénovat a teď už se začíná jeho cíl, hranol z Memoriálu, jevit jako 
reálný. Závod mu nevyšel ideálně, přesto slušných 7,50. Pátý Dan Martinec se v únoru vrátil 
do tréninku po dlouhodobé nemoci a ač to dlouho nevypadalo, forma na poslední chvíli 
naskočila a Dan nás dneska všechny překvapil dalším osobákem, tentokrát 7,59. Dan si to 
sice nechce moc připouštět, ale v Palestře všichni věříme, že by se letos mohl do Příbrami 
vypravit pro hranol, o který se otevřeně chystají pokusit jeho oddíloví kolegové Marek Pustaj 
a VoKo Kratochvíl.  

Šestý Michal Fejgl se poslední dobou snaží 
demonstrovat, jak výkonnost závodníka kolísá, 
když závodník vůbec netrénuje a jak je výsledek 
ovlivněn kvalitou podmínek. Od září na laně 
netrénoval ani jednou a podle výsledků se zdá, 
že na Schodišti jsou podmínky skvělé (7,95), 
oproti špatným na mistrovství, kde dal, stejně 
natrénovaný čas 9,72. Sedmý Natanael 
Měcháček si se svým výkonem nezaslouží ani 
zmínku. Osmý Adam Kočiš: osobák 8,01, docela 
dobrý, ale čekáme o hodně víc. Nedalo se 
přehlédnout, že dorostenec Karel Janda lezl 
osmičku mimo soutěž zřetelně lépe. Devátý 
Vašek Kotlan dal 8,07 a zjevně se zvedá, aby 
doma na Memoriálu zalezl důstojně. Desátý 
závodník příjemně překvapil. Kdysi nadějný 
dorostenec Jiří Effenberger se po odchodu 
z dorostenecké kategorie vytratil a upadl 
v zapomnění. Dneska se po letech objevil, ani 
jsme ho už nepoznali, dospěl, zmohutněl, ale jak se ukázalo, tak taky hodně zesílil. 8,11, to 
je perfektní výsledek na premiéru na osmimetrovém laně. Doufejme, že nás nepřekvapil 
naposledy. 

Z dalších závodníků zmiňme hezký souboj 
Honzy Šindeláře a Filipa Šmejala za 8,79 a 
8,80. Velice pěkným příslibem byl i projev 
nováčka z Příbrami Marka Vočky. Jeho čas 
10,02 není ani tak zajímavý, jako jeho zřetelný 
rychlostní potenciál. Dobře lezl i další nováček 
Tomáš Pátek za 10,23. Veteráni Luboš Šikula a 
Luboš Jokel si zlepšili osobáky a velice 
sympaticky působilo gesto trenéra brněnských 
gymnastů Roberta Šimíka, když se odvážil  proti 
svým svěřencům posadit pod lano. Sice za 
18,96, ale vyšplhal. 

Nakonec se ukázalo, že takový nával nováčků 
ani organizátor nečekal, takže neměl připraven 
dostatek pamětních plaket. To byla ale úplně 
jediná organizační slabina, takže za závodníky 
organizátorům děkujeme s konstatováním, že 
letošní Schodiště bylo, stejně jako vždy, dobrý 
dobrý! 
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