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Stejně jako v roce 2012 bylo letošní
mistrovství
republiky
uskutečněno
v atraktivních prostorách Galerie Harfa
v Pražských Vysočanech. Díky pro šplh
příznivým prostorám a podpoře sponzorů
bylo letošní mistrovství opět velice
důstojnou oslavou našeho sportu.
V kategorii dorostenců se očekávala jasná
nadvláda Pavla Macháně ze Sokolu Brno I.
Překvapivě se ale musel tvrdě utkat
s Martinem Trnkou ze Sokolu Čtyři dvory.
Tento závodník byl nezvykle silně
namotivován možností zajistit si medailí
z mistrovství republiky přijetí na III.
lékařskou fakultu a navíc dnes šplhal
v životní formě. Pavel naopak první pokus
technicky pokazil a tak po druhém kole
vedl Martin s časem 3,70 a Pavel za ním
byl v závěsu s časem 3,78. Jejich souboj
tedy rozhodlo až poslední kolo závodu, kdy
Martin dal 3,79 a Pavel vyrovnal Martinův
nejlepší výkon 3,70. Při shodě nejlepšího
času se tak mistrem republiky stal Pavel

Macháň díky rozhodujícímu druhému
nejlepšímu pokusu, který se lišil jen o
jednu setinu vteřiny. Těsnější vítězství
historie mistrovství republiky nepamatuje.
Třetí místo vybojoval Tomáš Králík
ze SŠ Polytechnická Jílová Brno s časem
3,94.
V kategorii žen se o titul očekával velký
souboj. V dosavadní historii platilo, že když
se zúčastnila Kateřina Pilařová, vždy si
odnesla titul. Kateřina se ale během
letošní sezóny trápila se zraněními a tak
bylo zřejmé, že po ohromné tréninkové
absenci je boj o titul otevřen i pro její
věčnou soupeřku Moniku Böhmovou.
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Těsně před závodem se ale přihlásila ještě
jedna závodnice, osmnáctiletá Veronika
Szabóová z Poděbrad, gymnastka, která
získala nominaci na mistrovství díky
žádosti o divokou kartu, ke které přiložila
video svého tréninkového pokusu.

závodníků. Vítězství si s převahou odvezl
Ladislav Kubeček s časem 8,81. Zato o
druhé místo se odehrál velice pěkný
souboj mezi Lubošem Šikulou z Pardubic a
Lubošem Jokelem z Pražské Palestry. Po
druhém kole vedl Luboš Jokel s časem
12,18, ale Luboš Šikula ho svým posledním
pokusem za 12,02 odsunul na třetí příčku.
Zdálo se být rozhodnuto, vzhledem
k tomu, že Luboš Jokel obvykle mívá
poslední pokusy závodu slabé.
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Udělení divoké karty bylo schváleno, a jak
se ukázalo, bylo to dobře pro Veroniku i
pro samotné mistrovství, protože tato
závodnice šla od začátku závodu za
vítězstvím. Hned v prvním kole, kdy ještě
lezla trochu rozpačitě, dosáhla času 7,18 a
získala velký náskok před soupeřkami.
V dalších kolech přidala i celkem dlouhý
dohmat a tak nakonec suverénně získala
mistrovský titul s časem 6,70 s. Pochválit
je ale třeba i Kateřinu Pilařovou, ačkoliv na
ní byla silová deficience jasně patrná a
přestože není zvyklá v závodě dotahovat
náskok soupeřek, tak zabojovala opravdu
statečně a od prvního pokusu za 8,01 se
postupně zlepšovala a v posledním
pokuse, hlavně díky skvělému dohmatu,
dosáhla nakonec pěkného času 7,18. Třetí
tak skončila Monika Böhmová za 8,14
s celkem malým odstupem před čtvrtou
Evou Bláhovou za 8,46. Věřme, že nová
tvář v této kategorii vlije i do žil ostatních
závodnic novou sílu a snad se v příští
sezóně budeme moct těšit na vyrovnané
souboje.
V kategorii veteránů na osmimetrovém
laně se tentokrát představilo celkem 5
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A Luboš také podle očekávání nelezl tak
dobře, jako v předchozích kolech, ale svůj
poslední pokus zachránil svojí největší
slabinou – nečekaně dlouhým dohmatem
zastavil časomíru na hodnotě 11,82 a
vybojoval tím stříbrnou medaili.
Nelze nezmínit ani osobní rekord čtvrtého
závodníka, Jaroslava Nováka z Libčic –
13,30. A pak také pěkný výkon ředitele
dnešního závodu, Pavla Niezgodzkého,
který dal po letech výkonnostního úpadku
pěkný čas 15,51.

rozhodnuto o vítězi. Tentokrát přijel a
vyhrál s časem 5,13 s. Jeho plavný styl, při
kterém doplachtil k dohmatovému čidlu
na pouhých 11 hmatů opět okouzlil
obecenstvo a Aleš si již podeváté v řadě
odvezl do Olomouce mistrovský pohár.
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Vyvrcholením závodu měla být kategorie
mužů na osmimetrovém laně a v tomhle
směru se nekonalo žádné překvapení.
Naopak, tato kategorie byla nadmíru
kvalitním představením našeho sportu a
naprosto beze zbytku byla naplněna
skutečnost, že mistrovství republiky má
být vyvrcholením sezóny. Ze závodnické
špičky chyběl jediný, Ondřej Košťák,
několikanásobný medailista z předchozích
mistrovství musel vynechat pro vleklé
zdravotní problémy a tak se dnes
představil
pouze
v roli
hlavního
organizátora závodu, a asi hlavně jemu
mohou ostatní závodníci děkovat za
opravdu špičkové podmínky pro závodění.
A těchto podmínek dokázala většina
závodníků naplno využít a díky tomu diváci
viděli závod s historicky nejkvalitnějšími
výsledky.
Aleš Novák je držitelem světového rekordu
na osmimetrovém laně. Od roku 2006
platí, že když přijede, je dopředu

Tentokrát se ale děly velké věci i na dalších
příčkách. Po celou sezónu 2013 se o první
místa na velkých cenách prali Štěpán
Muchka z Mladé Boleslavi s Tomášem
Filipem z Pražské Palestry. Na posledním
závodě v Písku vyhrál Štěpán za 6,12
oproti Tomášovým 6,15 a bylo jasné, že
oba se na vyvrcholení sezóny a jejich
největší souboj připraví nejlépe, jak
dovedou.
Tomáš využil domácího prostředí a
fantasticky se mu povedl zajišťovací pokus:
nový osobní rekord v čase 5,87 pro něho
znamenal překonání hnedka několika
historických met najednou. Ovšem
zajišťovací pokus Štěpána potvrdil, že o
stříbro se dnes bude bojovat: 5,90 s! Ve
druhém kole Tomáš šplhal opravdu
naplno, ale délka hmatů mu nevyšla
optimálně, přesto po nadrobeném
dohmatu na 14 hmatů zlepšil svůj osobní
rekord na 5,82. Štěpánovi se druhý pokus
povedl skvěle, vyšel mu i dohmat a
zlepšením na 5,88 vyrovnal svůj osobní
rekord.

to byl vyrovnaný, gradující a krásný.
Šťastnější byl nakonec Martin, který
novým osobákem získal nejen 4. pozici
v závodě, ale také překonal historické
osobní rekordy svého tréninkového
parťáka Aleše Kočího (6,44), a zároveň i
rekordy Michala Fejgla a právě Adama
Kočiše (6,34). Hodně velká odměna za
jeden excelentně povedený pokus.
Autor fotografie: Martin Kozák

Ve třetím kole oba neúspěšně zariskovali
extra dlouhý dohmat a tak se mělo
rozhodnout až v posledním kole. Štěpán
opět předvedl skvěle povedený pokus a
tentokrát se mu sice povedl nový osobní
rekord 5,84, ale na Tomáše to nestačilo.
Ten tak mohl k poslednímu pokusu
nastoupit v klidu, beze stresu. Usedl pod
lano s odhodláním drobit hmaty tak, aby
mu vyšly na 14. Přebytek síly mu to ale
bohužel neumožnil a tak mu zase žalostně
nevyšel dohmat, výsledný čas byl přesto
těsně za osobákem: 5,86 s. I tak dnes
Tomáš naplnil svůj ohromný sen. V letech
2000 až 2004 kraloval závodům ve šplhu
Josef Křivánek z Brna, v roce 2003 stanovil
hodnotu českého rekordu na 5,84 s a
během své éry se jevil jako neporazitelný.
Během tohoto období se v roce 2001
přišel přihlásit do Palestry právě Tomáš
Filip, tehdy jako malý, obtloustlý a
obrýlený chlapec, který neudělal snad
jediný shyb. A přestože po půlročním
tréninku již vyšplhal osmimetrové lano
v čase 30,40 s, tenkrát by určitě nikdo
neodhadoval, že Tomáš bude jedním ze
dvou závodníků, co v následujících
dvanácti letech dokáže rekord Pepy
Křivánka překonat.
Bramborová medaile bývá obvykle velmi
nepopulární, nicméně na dnešním závodě
měla ohromnou hodnotu a v lítém boji se
o ni poprali Adam Kočiš z Mladé Boleslavi
s Martinem Kubánkem ze Šternberka a boj

Ovšem Adam také zalezl skvěle a jeho čas
6,36 jen potvrzuje stabilně vysokou
výkonnost. Velmi rozpačité výkony
předváděli další dva závodníci, domácí
Daniel Martinec a Karel Janda z Libčic. Bylo
zjevné, že oba nemají svůj den, přesto
v posledním kole oba alespoň formálně
pokořili hranici 7 sekund shodným časem
6,91, čímž jejich vystoupení nelze
považovat za neúspěšné.
Již čtyřicetiletý Omer Saad se dnes již
definitivně rozloučil se svým působením
v kategorii mužů a rozloučil se velmi
pěkným časem 7,35, jen 6 setin za
osobním rekordem.
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Devátý Natanael Měcháček trochu kazil
pokusy
zkracováním
hmatů
a
nevycházejícími dohmaty, přesto skončil
s časem 7,45 dokonce jen 2 setiny za
osobním rekordem. Naopak desátý
v pořadí, armwrestler Patrik Valut s časem
7,46 mohl slavit zlepšení osobáku skoro o
3 desetiny.

Z dalších závodníků určitě stojí za zmínku
ohromné zlepšení Jana Hladíka z Palestry,
který se po několikaletém výpadku vrátil a
dnes šplhal v osobáku 8,20. Překvapivě
dobře zašplhal i Václav Kraus z Libčic, který
časem 8,92 zaznamenal zlepšení o více,
než o vteřinu.

Děkujeme sponzorům, organizátorům i
divákům za skvělé mistrovství republiky a
těšme se na další pěknou sezónu,
zakončenou opět mistrovstvím republiky
v Galerii Harfa.
Mf

