Memoriál Bedřicha Šupčíka 2005 - velké loučení legendy
Letos se v Příbrami uskutečnil již 11 ročník nejstaršího
novodobého závodu v olympijském šplhu, který nese
jméno našeho prvního olympijského vítěze Bedřicha
Šupčíka. Tento závod stojí každou sezónu oproti
Velkým cenám poněkud stranou. Není to však třeba
jeho menší kvalitou, ale naopak je tento závod vždy
něčím výjimečný, vždy se zde mohou diváci i závodníci
setkat se skvělým, často nezapomenutelným a
jedinečným zážitkem. Po minulém jubilejním ročníku
byli všichni tak trochu namlsání skvělou atmosférou i
skvělými časy a nikdo asi nečekal, že ten letošní ročník
bude ještě lepší a opravdu jedinečný.
Přesně před deseti lety na půdě Sokola Příbram usedl
poprvé pod soutěžní lano mladý závodník, u jehož časů
se ve výsledkové listině objevilo jméno Josef Křivánek.
A tuto sobotu se téže v Sokole Příbram pod olympijské
lano tento závodník po desetileté kariéře posadil naposledy. Ano je to tak, novodobý
olympijský šplh v České republice přešel do svého třetího věku. Po odchodu Martina
Masára, který vyhrával téměř všechny závody v devadesátých letech, soutěžní
kariéru ukončil i Josef Křivánek, s jehož jménem byl olympijský šplh spojen
posledních pět let. Letošní Memoriál byl kromě skvělých výkonů na laně proto ve
znamení odchodu a loučení velkého závodníka Josefa Křivánka.
Jako každý rok byli na Memoriál pozváni zejména přední závodníci a o jeho
sportovní kvalitu proto neměl nikdo strach. Závodníci zase jistě neměli naopak obavy,
že by si ze závodu neodnesli nějakou tu cenu. Organizátoři se letos opět činili a
kromě pamětních triček si věcnou cenu odneslo prvních 16 závodníků. Kromě
medailí pro první tři z každé kategorie a putovního poháru pro vítěze byly připraveny i
skleněné pamětní hranoly s obrázkem Bedřicha Šupčíka. Tuto nádhernou cenu si
jistě přeje každý získat, protože jí dostává pouze ten, který dokáže pokořit čas
olympijského vítěze.
V hlavní kategorii mužů bylo
na startu připraveno 20
předních borců. Šplhalo se na
dvou lanech dvoukolovým
systémem. Po základní části,
kdy si vždy závodníci vyměnili
lana,
mělo
pouze
šest
nejlepších možnost finálového
třetího pokusu. Při letmém
pohledu na startovní listinu
bylo patrné, že nominační čas
pro finále bude jistě hluboko
pod hranicí 8 vteřin. Po
ukončení soutěže dorostenců
na 4,5 metrovém laně bylo
vše připraveno na hlavní
závod. Po letošních prvních třech závodech byli jistě všichni zvědaví, jak tentokrát

dopadne souboj mistra republiky Josefa Křivánka s dravým mládím v podobě Martina
Matěje a Aleše Nováka.
Jakožto první dva nasazení závodníci si to Pepa s
Martinem mohli rozdat letos poprvé přímo na dvou
lanech. První kolo bylo poněkud zvláštní, protože
Pepa pokazil start a časomíra mu při dohmatu nic
nenaměřila. Naopak Martin opět vylepšuje své osobní
maximum na 6,71. I přes pravidla olympijského, která
v tomto případě hovoří o opakování pokusů obou
závodníků, šplh opakoval pouze Pepa a Martinův čas
je uznán (zvítězil naštěstí zdravý rozum nad
dodržováním pravidel, která se tentokrát ukázala jako
nedostatečná). V prvním kole si ale šplhačská legenda
připisuje pouze čas 6,89 a začíná jít do tuhého. Bude
Pepa po letošních nepříliš kvalitních výkonech schopen znovu odolat náporu Martina
Matěje a jeho čas překonat. Někteří závodníci opět říkají, že dnes to již konečně
přijde a Pepa bude po pěti letech absolutní nadvlády asi poražen. Tento názor je
podpořen i v kole druhém, kde Pepa zlepšuje pouze na 6,83, zato Martin opět
zdokonaluje své maximum na 6,69. Všichni pomalu začínají věřit, že dnes to Martin
asi opravdu vyhraje.
Po základní části a krátké pauze dva nejlepší opět
přicházejí pod 8 metrové lano, všichni se zatajeným
dechem čekají na vrchol závodu. Právě v tuto chvíli
moderátor závodu ohlašuje, že Josef Křivánek,
který do dnešního dne vyhrál v řadě všech 40
závodů, do kterých v posledních pěti letech
nastoupil, bude za pár vteřin šplhat naposledy.
Někdo je zprávou šokován, jiný na ní čekal již delší
dobu. Každý ale chce Pepův poslední soutěžní šplh
vidět na vlastní oči.
Závodníci pomalu usedají pod soutěžní lano a po
utišení publika, které mocně stupňuje atmosféru
závodu, mačkají startovní spínač. Bude Pepa ve
svém posledním závodě poražen, nebo odejde jako
hrdina, který se nikdy nevzdá a do paměti všech
přítomných se zapíše skvělým pokusem a
ukončením kariéry svým posledním skvělým vítězstvím? Třetí zvukový signál pouští
oba borce na osmi metrovou cestu k dohmatovému zařízení. Všichni přítomní mocně
povzbuzují. Oba závodníci dohmatávají na první pohled současně. Všichni čekají na
výrok časoměřiče, protože v tuto chvíli nikdo jiný z přítomných netuší jak to dopadlo kdo dohmátl jako první, a pokud Pepa, bude jeho případný čas stačit na Martinových
6,69. Jako první je ohlášen výkon muže na laně číslo jedna - časoměřič oznamuje
"Martin Matěj dohmátl v čase 6,55" Nikdo nevěří, že tento mladý závodník dokázal
opět vylepšit svůj rekord na tento neskutečný čas. Ale co čas závodníka na laně číslo
dva? Těch pár sekund, které čekal na oznámení svého času, si bude Pepa jistě
dlouho pamatovat. Všichni se dočkali, časoměřičův výrok zní jasně - Josef Křivánek
dohmátl v čase 6,51 a stává se vítězem letošního ročníku Memoriálu Bedřicha
Šupčíka. Všichni jásají, jsou unešeni neskutečným soubojem a jdou gratulovat obou

borečkům za skvělé výkony. Nejvíc si ale hlasitým JÓÓÓ oddechl muž, který byl v
posledních letech synonymem olympijského šplhu, živá legenda Josef Křivánek.
Možná trochu ve stínu nezapomenutelného boje o zlato byl souboj o příčku
bronzovou. Zde se utkal Štěpán Muchka s dalším mladým závodníkem ze Sokola
Šternberk Alešem Novákem. V prvním kole zašplhal lépe Aleš, který tak trochu
symbolicky divákům ukázal, jakže to rychle ten Šupčík vlastně šplhal - 7,20. Štěpán
dohmátl v solidním čase 7,42. V druhém kole si ale asi vzal k srdci trochu rady
Michala Fejgla z Palestry ohledně nezkracování sáhům těsně před dohmatem a své
osobní maximum vylepšuje na 7,14. Odpověd Aleše je ale jasná a nekompromisní,
bronz chci já a jeho cenu stanovuji taktéž svým osobákem na 7,00. Ve finále si to tito
dva borci o bronz rozdali také na dvou lanech současně. I přesto, že se Štěpán
snažil a opět překonal šupčíkův rekord časem 7,17, Aleš je v současné době přeci
jen o něco lepší - jako další pokořuje hranici sedmi vteřin a své nové maximum
stanovuje na 6,92.
Poslední finálovou dvojici tvořil další závodník Sokola Šterberk Aleš Kočí a zástupce
pražské Palestry Jiří Tlamsa. První soutěžní pokus oběma závodníkům díky
výraznému prohmatu příliš nevychází a časy jsou těsně nad hranicí 8 vteřin. Druhé
kolo je již o poznání lepší. Aleš po vydařeném šplhu zlepšuje svůj osobák na 7,46,
Jirka i s drobnou technickou chybou za svým maximem zaostává pouze o pár setinek
- 7,66. Vše se tedy i zde rozhodne ve finále. Aleš si vybírá lano číslo dva, na kterém
v prvním kole prohmátl, aby se mu tak trochu pomstil. Jirka se spokojí s jedničkou,
protože i zde lehce prohmátl a nemá zde proto též vyřízené účty. Alešovi třetí pokus
celkem vychází, časoměřič hlásí solidních 7,57. Naopak Jirka spíše než s Alešem
prohrává souboj s lanem, protože dvakrát nedokáže přesně uchopit lano. Jeho čas
10,62 je toho pravým důkazem.
Na dalších čtyřech příčkách se objevili zástupci pražské Palestry v čele s Michalem
Fejglem. V současné době nejlepší závodník tohoto klubu, který na Schodišti zůstal
jen dvě setiny za šupčíkovým časem, se na Memoriálu po tréninkové pauze bohužel
nenacházel v příliš optimální formě. V prvním kole zašplhal za 8,03, druhým
pokusem se zlepšil 7,71 a finále mu tak uteklo opravdu jen těsně. Se svým
umístěním byl ale nakonec vzhledem k okolnostem celkem spokojen. Osmý Marek
Pustaj se naopak snad opět dostává do své dřívější formy, což dokázal i solidním
časem 8,26. V dalším závodě se jistě opět podívá pod hranici osmi vteřin. Pod deset
vteřin se dokázali dostat ještě další dva zástupci tohoto početného klubu Tomáš Filip
a Ivan Skaloš. Jejich časy se konečně ustálili pod desetisekundovou hranicí a další
zlepšování je jistě jen otázkou času.
Kromě těchto deseti nejlepších je nutné ocenit i výkony téměř všech ostatních
závodníků. Uznání zaslouží i celý organizační tým, který zajistil hladký průběh
závodu, a tým gymnastů Sokola Příbram, kteří se postarali o pěkný doprovodný
program. Před vyhlášením výsledků byli oceněni ti, kteří pokořili magickou hranici 7,2
vteřin, a s diváky i všemi kolem šplhu se pěknou řečí rozloučil Josef Křivánek, jehož
jméno bude na poháru napsáno naposledy - nebo ne? Tento ročník Memoriálu byl
nesporně jedním z nejvýznamnějších závodů posledních let a jistě se na něj bude
dlouho v dobrém vzpomínat.
jt

Výsledková listina - muži 8 m
Pořadí

Příjmení a jméno

Ročník

Organizace

Čas I.

Čas II.

Čas III.

Výsledný
čas

1

Křivánek Josef

1979

Sokol Brno I.

6,89

6,83

6,51

6,51

2

Matěj Martin

1986

Sokol Nové Město n. M.

6,71

6,69

6,55

6,55

3

Novák Aleš

1987

Sokol Šternberk

7,20

7,00

6,92

6,92

4

Muchka Štěpán

1981

Sokol Mladá Boleslav

7,42

7,14

7,17

7,14

5

Kočí Aleš

1986

Sokol Šternberk

8,25

7,46

7,57

7,46

6

Tlamsa Jiří

1979

ŠSK Palestra Praha

8,24

7,66

10,62

7,66

7

Fejgl Michal

1980

ŠSK Palestra Praha

8,03

7,71

7,71

8

Pustaj Marek

1983

ŠSK Palestra Praha

8,55

8,26

8,26

9

Filip Tomáš

1984

ŠSK Palestra Praha

10,29

9,72

9,72

10

Skaloš Ivan

1985

ŠSK Palestra Praha

10,22

9,97

9,97

11

Kotlan Jiří

1987

Sokol Příbram

10,25

10,04

10,04

12

Češka Jiří

1955

Sokol Příbram

10,05

10,29

10,05

13

Kotlan Václav

1983

Sokol Příbram

11,70

10,47

10,47

14

Šubrt Pavel

1987

Sokol Nové Město n. M.

11,82

10,76

10,76

15

Doležal Vladimír

1986

Sokol Šternberk

11,84

-

11,84

16

Hladík Jan

1984

ŠSK Palestra Praha

11,95

12,04

11,95

17

Stoklasa Jan

1976

TJ Čimelice

12,46

12,14

12,14

18

Kadečka Karel

1984

Sokol Radomyšl

12,35

12,33

12,33

19

Klikar Jiří

1987

Sokol Dobříš

12,35

13,99

12,35

20

Jánský Ondřej

1987

Sokol Dobříš

12,42

12,94

12,42

