Nováček roku 2003
Kromě již presentovaných statistik uplynulé soutěžní sezóny jsme do celkového
hodnocení minulého roku zařadili také anketu o nejlepšího nováčka roku 2003. Mezi
nováčky se pak počítají všichni závodníci, kteří měli svou závodnickou premiéru na 8
m laně právě v průběhu minulé sezóny. Ze všech nováčků jsme zde hodnotili pouze
ty, kteří dosáhli času pod 10 s, letos jich bylo celkem 7.
Prvním kritériem hodnocení je nejlepší dosažený čas na 8 m laně. Zde zvítězil
Martin Matěj, který si v minulé sezóně vytvořil své osobní maximum na Velké ceně
Studentská pečeť, kde vyhrál výborným časem 7,32 s. V těsném závěsu za ním je
Libor Hroza. Ten si svůj nejlepší čas schoval na závod v Písku, kde skončil druhý s
časem 7,45 s. Pod hranici 8 vteřin se dostal ještě Petr Bílý, kterému se 8 metrové
lano podařilo zdolat nejrychleji ve Frýdku-Místku - 7,86 s. Na Mistrovství ČR si svůj
osobní rekord vytvořil Štěpán Muchka, který si časem 8,13 s zajistil na tomto
vrcholném závodě slušné 7 místo. Pod hranici 10 vteřin se pak letos dostali také
velice perspektivní dorostenci. Michla Žoha ze Sokola Kolín na Velké ceně Poděbrad
vyšplhal za 9,26 s. Velké výkony se pak v dalších sezónách dají očekávat také od
nadějných dorostenců ze Sokola Šternberk - Aleš Kočí vyšplhal za 9,45 s a Aleš
Novák pak dokonce za 8,61, oba na závodě v Troubsku. Trochu naneštěstí však tyto
dorostence minimálně v příští sezóně uvidíme pouze na laně o délce 4,5 m.
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Dalším kritériem ankety nováček roku byl počet dosažených bodů. Zde zcela
suverénně kraluje Petr Bílý z pražské Palestry, kterému se podařilo získat
vynikajících 860 bodů a obsadit tak 4. místo v prestižním Bodovacím poháru všech
závodníků. Druhá pozice patří Martinu Matějovi z Nového města na Metuji s 436
body. Třetí pak skončil Libor Hroza s minimálním odstupem - 409 bodů. Relativně
vysokého počtu bodů se podařilo získat ještě Štěpánu Muchkovi ze Slavie Liberec,
který se dopracoval k číslu 266. Naopak zbylí tři závodníci díky malé účasti příliš
úspěšní nebyli.
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Posledním kritériem je celkový počet účastí v celé sezóně. Pod závodní lanem mohli
diváci nejčastěji spatřit Petra Bílého (7x) a Martina Matěje (5x). Celkem třikrát se
oficiálního závodu zúčastnili Libor Hroza a Štěpán Muchka. Zbylí závodníci se pak na
závodě objevili pouze dvakrát, z toho jednou na MČR.
Počet účastí v roce 2003
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Všichni závodníci získali na základě pořadí v jednotlivých statistikách určitý počet
bodů (7 za první místo, 1 za poslední příčku). Součet takto získaných bodů pak
rozhodl o celkovém umístění v Anketě Nováček roku 2003. První ročník této Ankety
má možná trochu právem hned dva vítěze. Celkem 19 bodů totiž získal jak Petr Bílý
z ŠSK Palestry, tak i Martin Matěj z Nového Města na Metuji. Na třetí příčce skončil s
15,5 body Libor Hroza z HO Acali Děčín.
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Petr Bílý, závodník ŠSK Palestra Praha. Tento
všestranný sportovec (kromě šplhu závodí na
kajaku a hraje basketball) vstoupil do sezóny
v březnu časem 8,82 s. Během čtyř měsíců se
dokázal zlepšit na 7,86 s. Petr zdánlivě není
ideálním somatotypem pro šplh, je nižší, svalnatý a
nepříliš lehký. Jeho podstatnou výhodou ale je
skutečnost, že je neuvěřitelně dynamicky
disponovaný. Petr svou postavou i stylem nápadně
připomíná
legendárního
držitele
světového
rekordu, Martina Masára. Stejně jako on leze
v záklonu pomocí kratších sáhů s fascinující
frekvencí,
která
se,
bohužel,
ke
konci
osmimetrového lana snižuje.
Martin Matěj je vynikající atlet – oštěpař a
závodník v ping-pongu ze Sportovního Klubu
Nové Město nad Metují. Martin ke šplhu přišel
v květnu časem 9,75 s, v říjnu už zašplhal za
8,21. Martin má ke šplhu skvělé předpoklady, je
dynamický a má asi ideální šplhačskou postavu –
lehké
tělo
s výrazně
hypertrofovanými
trápezovými a deltovými svaly a latissimy. Leze
Jeho
s lehkostí
pomocí
kratších
sáhů.
dosavadním nedostatkem jsou pomalejší start a
málo dynamický dohmat. Svůj styl a zejména
časy však v průběhu celé sezóny neustále
zlepšoval a v předposledním závodě pak vyšplhal
za neuvěřitelných 7,32 s. Na vrcholné soutěži
MČR bohužel nebyl stoprocentně zdravotně v
pořádku a svůj čas tak již nezlepšil.
Libor Hroza z HO Acali Děčín je ve svých šestnácti
letech považován za nejrychlejšího lezce v České
Republice. Mezi závodníky ve šplhu se zařadil
v únoru docela nenápadným časem 9,81 s. Po
půlroční pauze už překvapil časem 8,39 s a za
další dva měsíce v Písku doslova šokoval časem
7,45 s. Kvůli nemoci se bohužel nemohl zúčastnit
Mistrovství republiky, kde by jistě předvedl své
současné maximum. Libor je svojí fyzickou stavbou
mezi předními závodníky doslova raritou. Jeho
vytáhlá astenická postava se mezi muskulaturami
ostatních závodníků skoro ztrácí. Stejně kuriózní je
i jeho styl. Libor leze absolutně nesystematicky,
nejen, že nechává nohy volně vlát, ale dokonce
nemá ani sjednocenou délku sáhů. Úplně bizarně
působí jeho pravidelné zrychlování v posledních
cca dvou metrech lana. Zdá se, že Libor má před
sebou ještě dost prostoru pro zlepšování.
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