
Mladá Boleslav 2013 – Exhibiční závod ve šplhu na 20 m

Je tomu už něco přes rok, co Štěpán Muchka, 

jeden z předních závodníků ve šplhu v ČR, 

začal uvažovat o uspořádání závodu na 

extrémní délce lana po vzoru závodu v Lyonu 

z roku 2007, kde s 20 m přišli čeští šplhouni do 

kontaktu poprvé. Připomeňme, že tehdy 

z několika desítek závodníků zdolali celých 20 

m pouze tři. Aleš Novák v čase 25,85 s, Štěpán 

Muchka 27,09 s a francouzský závodník 

Jérome Delcroix za 40,93 s. 

Od té doby měli lanolezci možnost zlepšit 

svoje časy, nebo spíše možnost zdolat 

„dvacítku“ už jen na dni rekordů v Pelhřimově 

v roce 2008, kde se nepodařilo dosáhnout 

cílové mety ani jedinému, a v roce 2009 

tamtéž, kdy se mezi pokořitele 20 metrů 

zařadili další dva lidé na Světě – Martin Matěj 

s časem 28,65 s a Jan Král s časem 34,20 s. Tím 

se celkový počet lidí, kteří vyzráli na zakyselení 

svalů a dotáhli to až do bájných 20 m, uzavřel 

na čísle 7 (krom jmenovaných zdolali 20 m 

ještě další 2 Francouzi). 

29.6. 2013 Štěpán, jistě s vypětím mnoha sil, 

které by potřeboval později na lano, s pomocí 

TJ Sokol Mladá Boleslav Župa Fügnerova a za 

podpory města Mladá Boleslav zorganizoval 

šanci dosáhnout této mety pro další 

závodníky. Mety, která se často a ráda 

závodníkům vysmívá. První ročník exhibičního 

závodu ve šplhu na 20 m v Mladé Boleslavi byl 

pojat velkolepě, když jsme při této akci kromě 

šplhu měli možnosti zhlédnout také ukázky 

capoeiry (http://mb.vemcamara.cz/), 

tradičních japonských bojových umění 

(Bujinkan Shinobi Dojo,  http://shinobi.cz/), 

šermu (Mariana, http://www.petrpik.cz/), 

slimboxu a muay thai (http://www.bulldog-

gym.cz/), sestavy se švihadly 

(http://sokolmb.cz/) a orientálního tance 

(http://www.atelierfatima.cz/), při kterém 

tanečnice Fatima vzbudila zájem o tanec 

v mnoha z přihlížejících diváků. Akce se konala 

v areálu místního koupaliště, a tak byla v tento 

letní den očekávána poměrně vysoká účast 

nejen soutěžících ale i diváků. Bohužel počasí 

nakonec trošku zlobilo, a tak byla obstojná 

kulisa zajištěna především díky vysokému 

počtu účinkujících v doprovodných 

programech. 

Ale nyní již k samotnému šplhu. Závodníci měli 

možnost vybrat si mezi šplhem do 8 nebo 20 

m, přičemž v obou případech byla soutěž 

dvoukolová. Někteří šplhouni potom volili 

zajímavou kombinaci, když v jednom kole šli 

na dvacítku a v druhém na osmičku. Časy byly 

vzhledem k zavěšení a extrémní délce lana 

měřeny ručními stopkami. Lano bylo zavěšeno 

stejně jako v Novém Městě nad Metují, tj. na 

otočné konstrukci umožňující bezproblémové 

horolezecké jištění závodníků. Jeřáb hned na 

počátku vyzvedl lano až k 20 m, tudíž i 

závodníci, kteří šplhali pouze do 8 m, museli 

zápolit s obrovským rozkmitem lana, který je 

při takovémto zavěšení přirozený. Měli jsme 

tak možnost vidět značné množství prohmatů 

a poněkud pomalejší soutěžní časy, když se 

v kategorii na 8 m na prvním místě umístil 

Tomáš Filip s časem 8,2 s, kterého dosáhl ve 

druhém kole, po tom, co v kole prvním lezl 20 

m, kde předvedl takový prohmat, že byl asi 

poměrně rád za zmiňované jištění. Na druhém 

místě se umístil Ondřej Košťák s časem 8,69 s, 

který lezl pouze osmičku, třetí místo pak 

obsadil Karel Janda – 9,32 s, který se v prvním 

kole vůbec nešetřil a zkusil rovnou 8 i 20 m. 

Do Mladé Boleslavi však většina zkušených 

závodníků přijela kvůli té vyšší metě. Jako 

první na to šel, kvůli spěchajícím televizním 

kamerám, Štěpán Muchka. Jenže jak už jsem 

psal v úvodu, Štěpána stála organizace tohoto 

závodu mnoho sil a k překvapení nejen svému 

ale i většiny zasvěcených přihlížejících 

v prvním kole nedolezl, když mu do cíle 

chyběly snad ještě 2 metry. Do druhého kola 
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Štěpán načerpal zejména větší psychickou sílu 

a už to bylo mnohem lepší, ale vůle ho 

nakonec stejně zradila, tentokrát snad jediný 

sáh před cílem. Nebudu komentář dál 

zbytečně natahovat a rovnou prozradím, že 

téměř všichni borci na dvacítce zažili, jak se cítí 

většinová populace na 4,5m, respektive 8m 

laně. Kluci prostě vytuhli. Štěpán sice nedolezl, 

ale z nedolezoucích se dostal jasně nejvýše, 

jistě kamsi přes 19,5 m. Podle mého nepříliš 

kvalitního odhadu se potom někam k 18 

metrům mohli dostat Martin Matěj, Láďa 

Kubeček a Karel Janda. Klobouk dolu hlavně 

před Láďou, který jakožto ročník 1962 nechal 

za sebou spoustu mladších kolegů. Většina 

závodníků včetně kompletní výpravy pražské 

palestry potom skončila nejspíš někde mezi 16 

a 17 metry. Takovou abnormalitkou v této 

skupince byl Dan Martinec, který se celou 

dobu svých pokusů tvářil, jakože má ještě 

dostatek sil, a pak najednou z ničeho nic 

stopka na místě. Zajímavostí je také, že 

nejeden závodník zkoušel dolézt tzv. po 

klejchovsku, ale k úspěšnému zakončení to 

vedlo pouze v jediném případě. A v tomto 

jediném případě se jednalo o vítěze závodu a 

jediného pokořitele 20 metrů v tomto ročníku, 

kterým se stal Honza Král v čase 47,39 s. 

Organizátorovi akce a všem pomocníkům 

mockrát děkujeme za pěkný závod a budeme 

se těšit na další ročníky. Na viděnou 

v Libčicích. 

PS: Jelikož 20 m zatím není pro většinu o tom 

„za kolik sekund“, ale spíš o tom „do kolika 

metrů“, asi by byly poměrně vítaným 

zpestřením značky např. od 14 m výše po 

každém metru. 
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