Velká cena Šternberka v olympijském šplhu 2005
Stejně jako minulý rok byla na září naplánovaná Velká cena Šternberku. Tentokrát se však
nešplhalo den po závodě ve Frýdku, ale ve spojení s akcí Sportuj s městem. Tento nový
termín se ukázal jako velice šťastná volba, protože celá tato akce byla velice zajímavá a
závod ve šplhu byl vlastně její součástí. O přízeň diváků proto nebyla rozhodně nouze..Velká
cena Frýdku – Místku byla letos nakonec stejně zrušena. Velkou změnou byla zejména také
skutečnost, že se nešplhalo v prostorách nákupního centra U Pavla, ale na hlavním
šternberském námětí. Všichni přítomní
diváci a zejména závodníci tak mohli
otestovat
novou
poprvé
oficiálně
rozebíratelnou konstrukci pro šplh.
Všichni
přítomní
museli
nakonec
konstatovat, že tato konstrukce je opravdu
výborná, stvořená pro vylepšování
osobních rekordů. Obrovským přínosem
této novinky, made by Bojek, je snadná
rozebíratelnost, což umožňuje uspořádat
závod ve šplhu téměř na jakémkoliv
místě. V budoucnu proto bude reálné
propagovat šplh i mimo místa současných
Velkých cen. O uspořádání jednoho
exhibičního vystoupení v Olomouci byl již
dokonce projeven určitý zájem.
Jak již bývá poslední dobou bohužel trochu tradicí, na závod přijelo poměrně málo
závodníků. Velkým překvapením byla zejména nepřítomnost Štěpána Muchky a Martina
Matěje. Někteří další závodníci se omluvili, že se jim závod kryl s jinou, již dříve
naplánovanou sportovní akcí. Ten kdo na závod nepřijel však může velice litovat, protože
celý závod neměl snad jedinou chybu. Organizátoři zajistili naprosto vše, bouřlivé publikum
bylo samozřejmostí, všichni závodníci obdrželi spoustu cen. Kladem závodu bylo také velice
dobré, nově vyrobené lano.
Na startovní listině hlavní kategorie se objevilo
osm jmen předních závodníků. Hlavním favoritem
závodu byl podle papírových předpokladů domácí
borec Aleš Kočí, kterému měli na paty šlapat
Radim Polák a závodníci pražské Palestry v čele
s Markem Pustajem. Závodníci měli možnost tří
pokusů a dalo se proto očekávat, že se bude
rozhodovat až závěrečném šplhu. Téměř
všechny předpoklady se tentokrát potvrdili.
Vítězem Velké ceny Šternberka se nestal nikdo
jiný než Aleš Kočí z místního Sokola. Aleš již
v prvním kole ukázal skvělou formu a poprvé si
také vyzkoušel, jaké to je překonat čas
legendárního Šupčíka – 7,09. Ostatní závodníci byli jeho výkonem doslova ohromeni a o
dalším vylepšení tohoto času ani snad nepřemýšleli. Jiného názoru byl ale asi Aleš, který
v dalším pokuse polechtal sedmisekundovou hranici a podruhé si v tomto závodě zlepšil
osobáček na kulatých 7,00. Kdo si myslel, že tím to vše končí, se velice pletl. Domácí
šplhačská hvězda si vše nechala až do závěrečného pokusu, v kterém se Aleš zapsal mezi

šplhačskou špičku. Jeho čas 6,91 je opravdu famózní a řadí Aleše mezi favority letošního
Mistrovství. Pro připomnění uvádíme, že jeho 14 dnů starý čas z Troubska byl 7,58. Zlepšení
o více než půl sekundy je proto velkým varováním a motivací pro ostatní soupeře.
Druhé místo obsadil pražský Marek Pustaj, který si také na nové konstrukci vylepšil své
osobní maximum. Marek potvrdil, že pro přední závodníky je nutné, aby se šplhalo na více
jak dvě kola. Tento závodník z klubu Palestra si totiž v každém kole o něco vylepšil svůj čas
a být ještě další pokusy, třeba by se zlepšoval dále. Zahřejvacích 7,91 v prvním kole Marek
vylepšil na pěkných 7,25. Magická hranice 7,2 je pro tohoto talentovaného a stále málo
trénujícího borce velkou výzvou. Příští klání v Písku je velkou příležitostí. Bronzové místo
tentokrát obsadil Radim Polák, který poprvé startoval za nový klub www.infinit.cz. I Radim ve
Šternberku Radim předvedl solidní formu a připsal si dva časy pod hranicí 8 vteřin. Nejlépe
se mu vedlo v kole druhém, kdy mu asi nejlépe vyšlo načasovaní dohmatu.
Čtvrté místo patří Honzovi Kašpárkovi, který se k velké radosti ostatních závodníků opět
začal objevovat na závodech a také nezávazně potvrdil, že s termínem Mistrovství
předběžně počítá. Také Honza ukázal zejména autorům nové konstrukce, že je skvělá a
stvořená pro vylepšování osobních rekordů – dvakrát zlepšený osobák s konečnou hodnotou
8,31. Hranice osmi sekund je u tohoto závodníka také doufejme otázkou některého z příštích
závodů. Ondra Košták z pražské Palestry před závodem sice příliš nepočítal s kvalitním
časem, ale i on byl nakonec celkem spokojen. Vzhledem k tomu, že pouze několik dnů před
závodem zahájil nový tréninkový cyklus po dlouhodobé pauze, jeho výsledný čas 8,96 je
pěkný.
Jelikož je Vladimír Doležel domácím
závodníkem, nebylo jistě přípustné, aby se
pře očima početných fanoušků prezentoval
špatným šplhem. První dvě kola mu sice
příliš nevyšla a zašplhal za běžných 9,35.
V posledním kole ale i on pokřtil konstrukci
svým novým osobáčkem 8,97. Pod hranici
deseti vteřin se dostal také ocelový muž
Jarda Opavský z Olomouce, který se ukázal
ve stabilní formě. Jeho výsledný čas
z prvního kola činí 9,78. Také Jarda snad
počítá s účastí na MČR v Praze. Poslední
nelichotivé místo obsadil další zástupce
Palestry Jirka Tlamsa, který zejména díky
oslavě
jiného
sportovního
úspěchu
z předvečera závodu zašplhal za ostudných 10,0. Po závodě se ale nechal slyšet, že na
příštím vertikálním klání všem ukáže svou skutečnou formu a naprosto odlišné časy.
Další dvě vypsané kategorie dorostenců a seniorů byly shodně obsazené dvěma závodníky.
Na 4,5 metrovém laně si to rozdal domácí dorostenec Honza Šnýdr s brněnským Tomášem
Petrem. Vítězství si po velice napínavém souboji odnesl nakonec člen šternberského Sokola.
Také souboj seniorů vyhrál před Pavolem Niezgodzkym z Palestry domácí šampión a hlavní
organizátor závodu Bojek Šnýdr. Všechny kategorie se tak nakonec staly kořistí domácích
závodníků, kteří proto měli určitě hodně důvodů k pozávodní oslavě.
jt

Výsledková listina – muži 8 m
Jméno přijímení

Organizace

Datum
narození

1. pokus

2. pokus

3. pokus

Nejlepší
čas

Umístění

8,96

9,53

9,65

8,96

5.

Ondřej Košťák

SŠK PALESTRA

1981

Marek Pustaj

SŠK PALESTRA

1983

7,91

7,54

7,25

7,25

2.

Jiří Tlamsa

ŠSK PALESTRA

1979

10,00

11,35

-

10,00

8.

Radim Polák

WWW.INFINIT.CZ

1977

8,38

7,72

7,81

7,72

3.

Vladimír Doležel

SOKOL ŠTERNBERK

1986

9,35

10,00

8,97

8,97

6.

Aleš Kočí

SOKOL ŠTERNBERK

1986

7,09

7,00

6,91

6,91

1.

Jan Kašpárek

Aron Sport Vel.Úpa

1981

8,34

8,31

8,72

8,31

4.

Jaroslav Opavský

UP OLOMOUC

1983

9,78

10,03

9,88

9,78

7.

Výsledková listina – dorostenci 4,5 m
Jméno přijímení

Organizace

Datum
narození

1. pokus

2. pokus

3. pokus

Nejlepší
čas

Umístění

Tomáš Petr

SOU BRNO JÍLOVÁ

1989

3,94

4,28

4,03

3,94

2.

Jan Šnýdr

SOKOL ŠTERNBERK

1988

4,47

3,84

5,09

3,84

1.

Výsledková listina – senioři 8 m
Jméno přijímení

Organizace

Datum
narození

1. pokus

2. pokus

3. pokus

Nejlepší
čas

Umístění

Pavol Niezgodzky

SŠK PALESTRA

1953

19,00

-

-

19,00

2.

Záboj Šnýdr

SOKOL ŠTERNBERK

1961

10,50

10,62

10,81

10,50

1.

