MČR v olympijském šplhu - Olomouc 2008
V sobotu 29.11. se v olomouckém nákupním centru Olomouc city uskutečnilo
historicky sedmé Mistrovství České republiky v Olympijském šplhu. Celkem 33
účastníků závodu si po roční pauze mohlo opět vychutnat skvělou atmosféru vrcholu
šplhačské sezóny.
Organizační tým letošního mistrovství v čele s
Bojkem Šnýdrem neponechal nic náhodě,
přípravě vyvrcholení šplhačské sezóny obětoval
mnoho týdnů volného času, což se opravdu
vyplatilo. Organizačně byl závod dokonalý:
krásné
prostředí,
diváci,
profesionální
moderátor, spousta cen pro závodníky, žádné
zbytečné prostoje apod. Jediným problémem
možná bylo pro někoho lano, které bylo velice
specifické: tvrdé, těžké lano s rotací. Řada závodníků
tak měla trochu problém se s jeho vlastnostmi
vyrovnat a diváci tak kromě skvělých výkonů viděli i
řadu technických chyb.
Po loňském úspěchu byl na závod opět organizátory
pozván štáb České televize, který se letos vybavil
dokonce 3 kamerami, což bylo opravdu zárukou
skvělých záběrů z celého závodu. Jelikož televizní
štáb sliboval zhruba 25 minutový sestřih, všichni
závodníci tak měli obrovskou motivaci se předvést
před širokou veřejností prostřednictvím záznamu na
programu ČT4 Sport.
Skvělý souboj o medaile na 4,5 metrovém laně
V kategorii žen byla při absenci závodnic
účastnících se MČR v lezení na stěně jasnou
favoritkou Gábina Markvartová z Písku.
Gábina také potvrdila roli favoritky a v prvním
kole si zajistila vítězství časem 7,94. Druhá
skončila Zuzana Šilhánová ze Sokola Police
s časem 9,60. Třetí Lucie Havlíčková ze
Sokola Náchod v čase 11,00 před čtvrtou
Susan Simonovou z téhož klubu. Všechny
účastnice letošního závodu si za své
nasazení vysloužili skutečně mocný potlesk
publika. Doufejme, že příští rok bude tato kategorie obsazena ještě lépe.

V kategorii
dorostenců
se
podle
očekávání strhla dramatická bitva tří
dlouhodobých závodníků, kteří v příštím
roce přecházejí do kategorie mužů.
V krásném
představení
se
dlouho
přelévalo pořadí, které se naposledy
změnilo až v posledním kole, kdy si ve
svém posledním dorosteneckém pokuse
v životě všichni 3 zlepšili osobáky.
Dorosteneckou kategorii vyhrál Vít Hanus
ze Sokol Příbram za skvělých 3,44 před
druhým Honzou Jarým z HK Varnsdorf,
který si zapsal také velice kvalitní čas 3,65.
Třetí Natanael Měcháček z Palestry si vzhledem k menšímu tréninkovému výpadku
před závodem sice moc nevěřil, ale nakonec se prezentoval téměř v životní formě a
časem 3,81 překvapil klubové kolegy i sám sebe. Pod hranici 4 vteřin se vešel ještě
Jirka Effenberger ze Sokol Brno, který s časem 3,84 zaostal za bronzovou medailí
jen o 3 setinky.
V mužích opět kraloval Aleš Novák s časem těsně za rekordem
V hlavní kategorii mužů na 8 metrovém laně se pro zatraktivnění závodu přistoupilo
k systému dvou kvalifikačních kol, ze kterých postupovali závodníci s časem lepším
jak 8,50 do dalších dvou finálových kol. V prvním kole se tak mnoho závodníků
snažilo hlavně splnit kvalifikační limit a mít klid ve zbývajících třech pokusech.
Na olympijské délce lana podle očekávání
kraloval stávající šampión Aleš Novák ze
Sokola Šternberk. Aleš měl oproti ostatním
možná menší výhodu v tom, že trénoval na
závodním laně a tak mu jeho vlastnosti tolik
nevadily nebo spíše věděl jak se lano chová.
Aleš lezl ve skvělé pohodě, ale nedařilo se mu
naladit délku hmatů. Všechny pokusy zalezl
na 12 hmatů, ale dohmat mu vycházel
poměrně krátký. Nejlepšího času dosáhl ve
třetím kole, kde dohmátl v čase 5,35 a za
svým rekordem zaostal jen za 4 setiny.
V posledním kole pak šel za bouřlivého povzbuzování domácího publika jasně na
osobák, ale bohužel prohmátl.
Druhé místo bez problémů získal Štěpán Muchka ze Sokola Mladá Boleslav. Štěpán
přijel výborně připraven a jak sám řekl, olomoucké lano bylo téměř totožné s tím, na
kterém trénuje v Mladé Boleslavi, takže mu vyhovovalo. Štěpán v prvním kole dal

krásný zajišťovák na 13 sáhů a byl z toho osobní rekord znějící 6,10. V dalších
kolech šel za jasným cílem: pod 6. Druhé i třetí kolo bylo jak přes kopírák: riskantní
vpád, nadrobené hmaty a těsně nedotažený dohmat. V posledním kole už jel trochu
na jistotu a připsal si jeho standardních 6,30.
O pořadí prvních dvou závodníků dopředu celkem rozhodnuto. V případě bronzové
medaile se však i při absenci Aleše Kočího ze Šternberka a Martina Matěje z Nového
města nad Metují dal očekávat velice zajímavý souboj a nikdo skutečně moc netušil,
kdo se postaví na nejnižší stupínek vítězů.
Do bitvy o cenné třetí místo nakonec
vstoupili čtyři závodníci: Martin
Kubánek ze Sokola Šternberk, Ondra
Košťák, Michal Fejgl a Tomáš Filip
z pražské Palestry. První 3 jmenovaní
měli celkem vyrovnanou výkonnost,
ale prali se trochu s lanem a
chybovali. Tomášovi lano naopak
dobře sedlo a tak se snažil naplno
zúročit svou velice solidní formu. Po
napínavém souboji z boje vyšel
nakonec vítězně Michal Fejgl. Závod
se mu sice příliš nepovedl, ale měl ohromné štěstí, protože na medaili tentokrát stačil
vyloženě slabý čas 7,03. Smůlu měl Martin Kubánek, kterému na medaili těsně
nestačil ani vylepšený osobák 7,07. Smutný byl i Tomáš Filip s časem 7,10 a ještě
smutnější loňský vicemistr Ondra Košťák, který nakupil asi nejvíc chyb a skončil
s časem 7,12 až šestý. V posledním kole Ondra pravděpodobně dohmatával
v bronzovém čase, ale časové čidlo jen těsně minul konečky prstů. Je neuvěřitelné,
že do devíti setinek se vmáčkli 4 závodníci.
Největším překvapením závodu byl jistě výsledek sedmého Jana Krále, jehož čas
7,25 byl pro mnohé celkem šokující. Honza momentálně trénuje na vyloženě
špatném laně v Sokole Dejvice a zdálo se, že mu olomoucké lano celkem sedlo. V
závodě lezl nádherným stylem s krásnou technikou nohou a i přes nepříliš intenzivní
tréninkovou přípravu zlepšil svůj osobák o celých 7 desetin.
Osmé místo obsadil Václav Kotlan ze Sokola Příbram. V prvním kole Vašek zalezl na
jistotu v čase 7,44 a zdálo se, že další pokusy budou vzhledem k nominačnímu času
pod hranicí 7 vteřin o mnoho lepší. Všichni ale byli tak trochu překvapení, jelikož se
Vašek v dalších pokusech již nezlepšil a do bojů o přední příčky tak nezasáhl. Devátý
Jirka Tlamsa z Palestry byl se svým výkonem a umístěním vzhledem k rekordní váze
celkem spokojen. V prvním kole si časem pod 8,5 vteřin zajistil klid do dalších
pokusů, které tak již mohl pořádně narvat. Svým nejlepším časem 7,50 se těsně
přiblížil svému dva roky starému osobáku. Smůlu na těsné nedohmaty měl Jirka
Kotlan ze Sokola Příbram. V druhém kole Jirka časem 7,66 vylepšil své letošní

maximum o 1 setinku. Poslední dva pokusy sice byly možná o trochu rychlejší, ale
špatně odhadnutý dohmat v obou případech znamenal nezlepšení času.
Pod hranici 8 vteřin se vešel ještě Tomáš
Petr z Brna. Jelikož jsme Tomáše letos
mohli vidět na závodech pouze v jednom
případě, nikdo moc netušil, v jaké přijede
formě. Závodní abstinence se nakonec
projevila ve výsledném čase 7,87. Tomáš
Kocourek závodící za oddíl Rozsochatec,
který se na osmičce objevil poprvé na
nedávném závodě v Písku, potvrdil svůj
talent a silový potenciál. Přestože Tomáš
poněkud drobil sáhy, svůj osobáček
dokázal díky dlouhým dohmatům posunout
na kulatých 8,00.
Do dvou finálových kol se dostali ještě
Marek Pustaj a Omer Saad z Palestry, kteří
si opět užívali svůj tradiční souboj.
Přestože to měl Marek tentokrát díky
Sáádově zranění a vynucené 3 týdenní tréninkové pauze poněkud usnadněné,
dokázal svého věčného rivala porazit s časem 8,22 jen o 6 setinek. Zde je nutno ale
podotknout, že Marek solidárně také vynechal pár předzávodních tréninků, aby byly
šance trochu vyrovnané. Smolařem závodu byl tak trochu Martin Klejch ze Sokola
Liberec, kterému i přes zlepšený osobáček 8,88 těsně uteklo finále.
V kategorii seniorů se letos bohužel objevil pouze jediný závodník. Hlavní organizátor
závodu Záboj Šnýdr ze Sokol Šternberk dokázal i přes organizační zaneprázdněnost
natrénovat solidní formu a posunout svůj letošní nejlepší výkon na 9,22. Přestože si
Bojek kvůli nevyhlášení své kategorie příliš neužil potlesk diváků za předvedený
šplhačský výkon, vzhledem k dokonale zorganizovanému Mistrovství a spokojenosti
snad všech zúčastněných závodníků i diváků byl nakonec možná nejspokojenějším
šplhačem právě on. Za své odhodlání a snahu si skutečně zaslouží velké
poděkování všech příznivců šplhu na laně.
Letošní Mistrovství České republiky v Olympijském šplhu bylo snad ještě vydařenější
než to rok staré. Diváci mohli v atraktivním prostředí nákupního centra Olomouc City
shlédnout krásný závod plný dramatických soubojů i skvělých výkonů ve všech
kategoriích. Díky 25 minutovému záznamu na programu ČT4 Sport byl šplh ve své
vrcholné podobě prezentován široké veřejnosti, což lze považovat za obrovský
úspěch. Doufejme, že za rok budeme moci na vlastní oči i na televizní obrazovce
opět přihlížet minimálně stejně skvělému šplhu na laně.
jt, mf

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OLYMPIJSKÉM ŠPLHU 2008
Kategorie:
Poř.

Příjmení a jméno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Novák Aleš
Muchka Štěpán
Fejgl Michal
Kubánek Martin
Filip Tomáš
Košťák Ondřej
Král Jan
Kotlan Václav
Tlamsa Jiří
Kotlan Jiří
Petr Tomáš
Kocourek Tomáš
Pustaj Marek
Saad Omer
Klejch Martin
Trávníček Stanislav
Krátký Karel
Hanus Václav
Trávníček Martin
Skaloš Ivan
Kadlec Ondřej

Kategorie:
Poř.
1

Příjmení a jméno
Šnýdr Záboj

muži 8m
Oddíl
TJ Sokol Šternberk
Sokol Mladá Boleslav
ŠSK Palestra
TJ Sokol Šternberk
ŠSK Palestra
ŠSK Palestra
Sokol Nové Město nad Metují

Sokol Příbram
ŠSK Palestra
Sokol Příbram
Jílová Brno
Rozsochatec
ŠSK Palestra
ŠSK Palestra
Sokol Liberec I.
Sokol Písek
Stadion Ústí nad Labem
Sokol Příbram
Sokol Písek
ŠSK Palestra
Tatran Sedlčany

1.pokus 2.pokus 3.pokus
5,53
6,10
7,66
7,22
7,56
7,25
7,35
7,44
7,82
7,81
7,88
8,35
8,28
8,72
8,88
10,13
10,78
10,65
10,00
10,22
12,97

5,44
7,03
7,07
7,16
7,12
8,12
7,72
7,50
7,66
7,97
8,19
8,22
8,28
9,03
9,66
9,68
9,97
10,25
10,09
14,00

5,35
7,25
7,25
7,59
7,16
7,25
7,25
7,78
7,93
8,38
8,00
8,31
8,31
-

4.pokus

Výsledný
čas

5,63
6,31
7,03
7,66
7,10
8,25
7,31
8,62
7,87
8,60
7,87
8,13
8,31
8,28
-

5,35
6,10
7,03
7,07
7,10
7,12
7,25
7,44
7,50
7,66
7,87
8,00
8,22
8,28
8,88
9,66
9,68
9,97
10,00
10,09
12,97

4.pokus

Výsledný
čas

-

9,22

senioři 8 m
Oddíl
TJ Sokol Šternberk

1.pokus 2.pokus 3.pokus
9,44

9,22

9,32

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OLYMPIJSKÉM ŠPLHU 2008
Kategorie:
Poř.

Příjmení a jméno

1
2
3
4
5
6
7

Hanus Vít
Jarý Jan
Měcháček Natanael
Effenberger Jiří
Bílek Pavel
Havelka Vít
Šindelář Jan

dorostenci 4,5m
Oddíl
Sokol Příbram
HK Vansdorf
ŠSK Palestra
Sokol Brno 2
SŠ Polytechnická Brno
Sokol Příbram
Sokol Příbram

1.pokus 2.pokus 3.pokus 4.pokus
4,00
3,78
4,00
4,22
4,50
5,12
5,50

3,78
3,87
4,16
5,38
4,18
5,62
6,00

3,72
3,84
3,81
3,88
5,38
5,53
5,72

3,44
3,65
3,81
3,84
4,37
5,28
5,44

Výsledný
čas
3,44
3,65
3,81
3,84
4,18
5,12
5,44

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OLYMPIJSKÉM ŠPLHU 2008
Kategorie:
Poř.
1
2
3
4

Příjmení a jméno
Markvartová
Gabriela
Šilhánová Zuzana
Havlíčková Lucie
Simonová Susan

ženy 4,5m
Oddíl

1.pokus 2.pokus 3.pokus 4.pokus

Sokol Písek

7,94

Sokol Police
Sokol Náchod
Sokol Náchod

9,60
11,00
16,15

8,56
-

10,88
11,75
14,50

8,59
13,47
11,65
14,34

Výsledný
čas
7,94
9,60
11,00
14,34

