
                          Sport Life 2015 

6. - 8. listopadu 2015 

První listopadový víkend patřil v Brně sportovnímu veletrhu Sport Life 2015, a my jsme moc rádi, že 

součástí tohoto sportovního svátku byl i olympijský šplh na laně. 

Program byl zahájen již v pátek, kdy proběhl premiérový ročník soutěže základních a středních škol 

Šplh na výstavišti. Závod probíhal ve třech věkových kategoriích. Děti z prvního stupně šplhaly na laně délky 

3 metry. Účast v této kategorii nebyla podle očekávání příliš velká, protože jen velmi málo dětí tohoto věku 

dokáže vyšplhat lano podle pravidel olympijského šplhu, to znamená ze sedu a bez pomoci nohou. Přesto se 

do soutěže zapojilo 8 chlapců a děvčat, kteří svým výkonem sklidili obdiv všech přihlížejících. Na žáky 

druhého stupně základních škol již čekalo lano o délce 4,5 metru. Zde byla účast početnější, do soutěže se 

přihlásily i celé týmy. Vítězství si nakonec vybojovali žáci ZŠ Habrmanova Česká Třebová, a to jak v kategorii 

jednotlivců, tak družstev. Největší boje pak probíhaly v kategorii středních škol. Své síly poměřilo 25 chlapců, 

3 dívky a 6 družstev, a úroveň závodu byla na nejvyšší dorostenecké úrovni. Bojovalo se o každou setinu 

sekundy, o úrovni soutěže mluví i to, že k umístění na stupni vítězů byl potřeba čas pod hranicí 4 sekund, což 

bývá čas medailistů Mistrovství České republiky. V soutěži jednotlivců ukázal skvělou formu Matěj Cigl ze 

sportovního gymnázia Botanická Brno, další medailové příčky obsadili závodníci SPŠ MV Holešov, kteří si 

vybojovali nejvyšší příčku i v soutěži družstev. Vyrovnanost soutěže dokazuje i skutečnost, že součty časů 

družstev na druhém až čtvrtém místě byly v rozmezí 0,2 sekundy.  

Vrcholem třídenního klání v olympijském šplhu na výstavišti byl závod sobotní, kdy se konal 2. ročník 

Memoriálu Ladislava Váchy. Závod byl v tomto roce zařazen do seriálu Velkých cen v olympijském šplhu a byl 

poslední možností nominace na prosincové Mistrovství České republiky. Letošního ročníku se v mužské 

kategorii zúčastnila prakticky kompletní špička tohoto sportu u nás. Závod byl zahájen soutěžením na laně 

délky 4,5 metru. V kategorii žáků zvítězil Vilém Chaura ze Sokola Pardubice (čas 4,66 sekund), vítězství 

v kategorii dorostenců si nenechal utéct brněnský Matěj Cigl (čas 3,32 sekund) a mezi ženami kralovala 

úřadující Mistryně ČR Petra Růžičková ze Sokola Brno I (čas 5,97 sekund). V hlavní soutěži na laně délky 8 

metrů se prezentovalo 24 mužů a 4 senioři z celé republiky. Vítězství v kategorii seniorů (závodníci starší 40 

let) si vybojoval Milan Krejčí ze Sokola Brno I (čas 12,24 sekund). Jednoznačným vítězem závodu mužů se stal 

druhý muž loňského Mistrovství ČR Štěpán Muchka ze Sokola Mladá Boleslav ve skvělém čase 6,08 sekund. O 

druhou příčku se sváděl boj až do posledního pokusu, úspěšnější byl nakonec Pavel Macháň ze Sokola Brno I 

(čas 6,78 sekund) před Martinem Kubánkem ze Sokola Šternberk (čas 6,81 sekund). Časy těchto závodníků na 

prvních třech místech potvrzují skvělou úroveň soutěže. 

Neděle pak byla na brněnském výstavišti ve znamení závodu pro veřejnost. Šplh na laně si zde přišlo 

vyzkoušet více než dvě stovky lidí, 70 z nich dokázalo pokořit lano předepsaným způsobem, tedy ze sedu a 

bez pomoci nohou. Řada z nich ukázala skvělé dispozice pro tento sport a věříme, že se s některými z nich 

budeme potkávat i na oficiálních soutěžích v olympijském šplhu. 

Celý třídenní maratón olympijského šplhu na výstavišti je možné hodnotit jako nadmíru úspěšný, 

velice pozitivní byly jak reakce zúčastněných škol, tak i závodníků Memoriálu Ladislava Váchy. Nad závody 

převzala záštitu 1. náměstkyně primátora města Brna Ing. Klára Liptáková a hejtman Jihomoravského kraje 

JUDr. Michal Hašek. Velké poděkování patří BVV a.s. a sportovnímu veletrhu Sport Life, kteří nám umožnili 

uspořádat tento závod na divácky velice atraktivním místě, a také všem sponzorům, kteří nám pomohli 

zajistit ceny pro naše závodníky. Sponzory celé akce byly: Statutární město Brno, Kart Aréna Brno, 

DRAGONFLY trading s.r.o, TRX hard core, Regina Coeli - Vinařství Trpělka & Oulehla, Vinotéka U Kocoura, 

AED s.r.o., JUMP Park Brno, Bílá REALITA s.r.o., Fizz s.r.o., ZZM s.r.o., JURA Czech s.r.o. a Regenerační 

centrum 4p3. 

 



KOMENTÁŘ ÚČASTNÍKŮ MEMORIÁLU LADISLAVA VÁCHY: 

Sport Life 2015 

Velké poděkování patří Sokolu Brno I za organizaci třídenní 

akce zaměřené na podporu olympijského šplhu. Soutěžili zde žáci 

základních a středních škol a síly mohli změřit i návštěvníci veletrhu 

SportLife. V rámci této akce proběhl 2. ročník Memoriálu Ladislava 

Váchy, který je posledním závodem Velkých cen v olympijském šplhu 

a dává tak poslední šanci kvalifikovat se na MČR ve šplhu.  TJ Sokol 

Mladá Boleslav se zúčastnil i loňského ročníku a může tak s radostí 

říct, že připravenost a zodpovědná práce organizátoru neměla 

chybu. Jako závodníci si chválíme nově ukotvené lano, které 

napomohlo k dosažení lepších výsledků, než tomu bylo loni, i celkové 

zázemí, kde jsme se mohli připravovat. Naplněná hala diváků 

vytvořila podporující atmosféru pro závodníky, kteří tak dostávali 

mnoho pozornosti a motivace. Celé závody proběhly bez problému a 

měly hladký průběh. Velké poděkování patří sponzorům této akce, 

bez kterých by pořadatelé nemohli vytvořit tak kvalitní prostřední 

pro velký počet závodníků, kteří se akce zúčastnili. Je nám 

potěšením, že můžeme prezentovat tento sport v rámci tak velké 

akce jako je SportLife na výstavišti Brno. Těšíme se na příští ročník 

VC ve  šplhu v Brně. Děkujeme všem, kteří pomáhají sportu. 

(Štěpán Muchka, Sokol Mladá Boleslav - stříbrný medailista Mistrovství ČR 2014 a vítěz letošního ročníku 

Memoriálu Ladislava Váchy) 

 Memoriál Ladislava Váchy pohledem závodníka 

Závod, který se koná v rámci 

sportovního veletrhu Sport Life, patří mezi 

nejzajímavější závody sezóny. Sokol Brno I se již 

stal synonymem pro vynikajícího organizátora 

závodů ve šplhu a na letošním ročníku závodu, 

který se opět konal na brněnském výstavišti, to 

potvrdil. K organizaci závodu nelze mít 

závažnější výtky. Od minulého ročníku se 

zlepšilo zavěšení lana a celkově byl průběh 

závodu bezproblémový. Velký počet diváků 

povzbuzoval závodníky k dobrým výkonům a 

z reakce přihlížejících bylo vidět, že se jim 

předvedené výkony líbily. Je důležité 

připomenout, že hlavní závod, který se konal v sobotu 7. 11. 2015, byl jen jednou částí celé třídenní akce. 

V pátek změřily ve šplhu své síly střední a základní školy a v neděli byl prostor otevřen pro širokou veřejnost. 

Prezentace šplhu v rámci Sport Life je určitě tou nejlepší reklamou této krásné, ale tak trochu zapomenuté 

sportovní disciplíně. Nezbývá než poděkovat organizátorům za velké úsilí, které celé akci věnovali a těšit se 

na další ročník. 

(Jiří Kotlan, Sokol Příbram - člen výkonného výboru olympijského šplhu ČGF) 



Záštitu nad závody převzali: 

1.náměstkyně primátora statutárního města Brna  hejtman Jihomoravského kraje 

Ing. Klára Liptáková      JUDr. Milan Hašek 

                                                                                                                  

 

Partneři závodů: 

 

 

 

 

 

 


