
VELKÁ CENA TROUBSKA V OLYMPIJSKÉM ŠPLHU 2004 

TROUBSKO - magické to slovo, rezonujíc v myslích šplhačových s neodolatelnou 
vibrací, svádějíc a nutíc k povinnému aktu-“zúčastnění se”. Tento závod, tolik 
charakteristický svou skvělou úrovní, organizací a snad nejpřátelštějším a 
nejhalasnějším publikem, vynášejíc svým skandováním každého závodníka blíž 
k vytouženému “čidlo-čudlu”, je pro většinu mých přátel tím nejlepším, co může 
kolotoč velkých cen nabídnout. Sám se musím přiznat, že jsem se tetelil v očekávání 
tohoto podniku, jež sliboval neúprosné vertikální souboje těch nejlepších, co může 
naše malá vlast nabídnout. 

Jaké však bylo mé překvapení, měníc se v stíny zoufalství, když první chvatné kapky 
začaly dopadávat na užaslé publikum a zděšené závodníky a svou neúprosnou 
vytrvalostí bičovaly všechny naděje vkládané do tohoto závodu. Posledním hořkým 
poselstvím seslaným z nebes bylo selhání elektroniky-koncového spínače, jež 
znamenal jediné:měření ručními stopkami!! Nálada většiny závodníků poklesla do 
hlubin Orwellovských melancholií a ani “vynikajycy” Petržela nedokázal pozvednout 
skličující atmosféru těchto chvil svými předstíraně-optimistickými výkřiky: “Je to 
dobré, už se to protrhává!” Opak byl pravdou a závod se “dojel” ve spěšném tempu. 

Kupodivu některé z těchto navlhlých výkonů nabývaly mimořádných hodnot. Vlastně 
již avizovaný příjezd Michala Nedomlela sliboval ostré měření sil na předních 
příčkách. 

Závod zvítězil domácí borec Josef Křivánek, který ačkoliv dává přednost v poslední 
době silově-vytrvalostnímu pětiboji /Ocelový muž/, neztratil nic ze své minulé 
suverenity a nenašel vážnějšího konkurenta a časem 6,42 sec. ve 3.kole uhájil tak 
trochu předpokládané zlato.Souboj o další medailová místa byl však poněkud 
interesantnější, neboť 3 závodníci si činili nárok stanout po pravém boku “božského 
Pepy”. 

Nakonec se radoval Aleš Novák, jež uchvátil diváky i ostatní závodníky svým 
překrásným stylem a úžasnou rychlostí, jež nejlépe zúročil ve svém 2.pokuse časem 
6,82 sec. Ve 3.kole bohužel prohmátnul, nicméně si udržel potřebný náskok a 
obsadil konečné 2. místo.Každopádně jeho působení bylo zlatým hřebem celého 
odpoledne a zanechalo ve mne velmi hluboký sportovní dojem.  

Vystoupení bronzového Michala Nedomlela, závodníka, jež dává přednost sbírání 
cenných zkušeností v zahraničí pře souboji pod olymp. lanem, bylo poznamenáno 
jeho krátkou adaptací na nové prostředí, ale zvláště na 8-metrové lano, takže po sérii 
chyb /především v horní pasáži/ a nepřesností, nakonec dosáhl času 7,10 sec., které 
sice stačilo na konečné 3. místo, ale nepřineslo výrazné uspokojení do jeho tváře.  

“Bramborový” Libor Hroza se i přes viditelný silový progres nedokázal posunout na 
stupně vítězů, zřejmě vinou nedostatečné specializace na šplh, způsobené přípravou 
na MS v rychlostním lezení ve skotském Edinburghu. Jeho výkon byl dosti 
neuspořádaný a připomínal spíše souboj s lanem, nežli s časem. Čas 7,32 sec.není 
jistě z těch, o nichž snil před začátkem závodu.  

Dalších 5 borců se seřadilo ve velmi těsných rozestupech okolo hranice 8 vteřin. 
Martin Matěj-výborně disponovaný atlet, jež poněkud doplácí na špatné trén. 
podmínky a technické chyby pramenící z jeho nedostatečné specializované přípravy, 
došplhal časem 7,84 sec. pro konečné 5. místo, těsně stíhán legendou na 
šplhačském nebi, Radimem Polákem, již 27-letým závodníkem, který i přes přechod 
k vrcholovým fitness aktivitám stále dokazuje, že jeho pozice v širší špičce 



startovního pole je neochvějná. Jeho výsledný čas činil 7,90 sec. Celkově 7.místo 
vybojoval závodník ŠSK Palestra Praha, Michal Cejtl, který časem 7,94 sec. potěšil 
nejen sám sebe, ale i své oddílové kolegy, už vzhledem k jeho nedávné nepříjemné 
zkušenosti se zákeřnou Lymskou boreliózou a nuceným obdobím rekonvalescence. 
Tento chlapík je však opravdovým bojovníkem a myslím, že od něj můžeme očekávat 
atak na 7,5 vteřinovou hranici už v jednom z příštích závodů.  

Další příčku obsadil jeho oddílový kamarád Marek Pustaj, který potvrdil svou poctivou 
tréninkovou přípravu časem 8,02 sec. Tento velmi sympatický borec udivující lehkostí 
pohybů na laně však také jistě neřekl své poslední slovo a my se jen můžeme těšit 
na další klání tohoto pohledného sympaťáka. Velmi příjemným zážitkem byl pohled 
na zlepšujícího se Marka Kašpara, který se po dlouhých měsících stagnace s nepříliš 
přesvědčivými výkony, dokázal vrátit do původního lesku a čase 8,09 sec. zazářil na 
konečném 9. místě.Škoda jen, že tento skvělý čas nemůže být brán oficiálně v potaz, 
s ohledem na ruční měření, neboť by znamenal osobní maximum. 

Na konečném 10. místě stanul Aleš Kočí, jehož čas 8,70 sec. byl jistě zklamáním pro 
tohoto dravého borce. 

Ondřej Košťák-další z protřelých mazáků pohybující se v rozmezí 9-10 vteřin, zřejmě 
nedává tréninku přílišnou váhu a důslednost, což je ohromná škoda, neboť je to, 
podle mého názoru, jeden z nejdisponovanějších závodníků vůbec a výsledný čas 
9,42 sec.se na míle nepřibližuje jeho potenciálu. 

Následující 2 příčky obsadili závodníci Sokola Šternberk, 18-letý Vladimír Doležel 
(10,32sec.) a o 25 let starší Záboj Šnýdr (10,45 sec.), vynikající trenér tohoto velmi 
úspěšného gymnasticko-šplhačského oddílu. 

14.místo obsadil Ivan Skaloš s časem 11,29 sec., jež zdaleka nemůže uspokojit jeho 
ambice na časy pod 10 vteřin. hranici, stejně tak jako jeho oddílového kolegy 16. 
Tomáše Filipa (11,42 sec.). Je vidět, že chlapci podlehli vábení prázdninových 
radovánek před intenzivní a soustavnou přípravou, takže nezbývá než doufat, že 
tento ležérní styl změní svůj kurz a tito borci zúročí své kvality na jednom z příštích 
závodů. 

Nováčkem závodu byl celkově 15. Jaroslav Švestka (11,32 sec.), svěřenec Mirka 
Holomka, který udivoval úžasnou frekvencí při relativně krátkých sázích. 17.Honza 
Stoklasa (12,22 sec.), také doplácí na široký repertoár zájmů, zaměřený na silový 
trénink a různé silové hrátky, které ostatně nastínil ve svém doprovodném programu. 

Výkon 18. Honzy Hladíka (14,11 sec.) nebyl ničím vyjímečným a podtrhnul tak 
výkonnostní propad mladých Palestráckých závodníků, v jehož řadách dnes chyběla 
taková jména jako:Jiří Tlams, či Petr Bílý. 

Poslední místo obsadil dnes již 70-letý Luboš Kopecký, vzor většiny šplhačů, 
neuvěřitelně agilní a na svůj věk silově-disponovaný závodník, který časem 14,70 
sec. potvrdil svou legendaritu na tomto poli. 

Do paralelního závodu na 4,5 metru nastoupilo 16 nejlepších borců a bojovalo se 
obvyklým vyřazovacím způsobem. Závod byl již notně nahlodán celkovou skepsí a 
rezignovaností většiny závodníků, umocňovaný velmi patrnou navlhlosti závodních 
lan.1.příčku nakonec uhájil domácí borec Josef Křivánek před velmi těsně dotírajícím 
Michalem Nedomlelem. 3.místo vybojoval v podobně napínavém duelu Libor Hroza, 
před Alešem Novákem. 

mike 



Výsledková listina I. kategorie - muži 8 m 
Pořadí Příjmení a jméno Ročník Příslušnost l.čas 2.čas 3.čas Nejlepší čas 

1. Křivánek Josef 1979 Sokol Brno I. 6,82 6,73 6,42 6,42 

2. Novák Aleš 1987 Sokol Šternberk 6,95 6,82 x 6,82 

3. Nedomlel Michal 1977 Rádio Prácheň 7,23 9,16 7,1 7,1 

4. Hroza Libor 1987 ACALI Děčín 7,39 7,32 7,54 7,32 

5. Matěj Martin 1986 SK Nové Město nad Metují 10,03 7,82 7,86 7,82 

6. Polák Radim 1977 SG Sokol Poděbrady 8,54 7,9 8,3 7,9 

7. Feigl Michal 1980 ŠSK Palestra Praha 8,7 8,09 7,94 7,94 

8. Pustaj Marek 1983 ŠSK Palestra Praha 9,51 8,25 8,02 8,02 

9. Kašpar Marek 1975 SOS, SOU a U Jílová 
Brno 

8,81 8,09 8,7 8,09 

10. Kočí Aleš 1986 Sokol Šternberk 10,23 8,95 8,7 8,7 

11. Košťák Ondřej 1981 ŠSK Palestra Praha 10,04 9,42 x 9,42 

12. Doležel Vladimír 1986 Sokol Šternberk 10,82 10,32 x 10,32 

13. Šnýdr Záboj 1961 Sokol Šternberk 10,45 10,89 x 10,45 

14. Skaloš Ivan 1985 ŠSK Palestra Praha 12,13 11,29 x 11,29 

15. Švestka Jaroslav 1982 SOS, SOU a U Jílová 
Brno 

11,32 13,22 x 11,32 

16. Filip Tomáš 1984 ŠSK Palestra Praha 11,98 11,42 x 11,42 

17. Stoklasa Jan 1976 TJ Čimelice 13,22 12,22 x 12,22 

18. Hladík Jan 1984 ŠSK Palestra Praha 14,11 15,36 x 14,11 

19. Kopecký Luboš 1934 Sokol Doubravka Plzeň 14,7 18,09 x 14,7 

 

Výsledková listina II. kategorie - dorostenci 4,5 m  
Pořadí Příjmení a jméno Ročník Příslušnost 1.čas 2.čas Nejlepší čas 

1. Novák Aleš 1987 Sokol Šternberk 3,46 3,31 3,31 

2. Hroza Libor 1987 Děčín 3,71 3,43 3,43 

3. Kočí Aleš 1986 Sokol Šternberk 4,25 4,04 4,04 

4. Doležel Vladimír 1986 Sokol Šternberk 4,56 4,37 4,37 

5. Štroubl Michal 1986 SOŠ, SOU a U Jílová Brno x 5,08 5,08 

6. Koblížek Vítězslav 1988 SOŠ, SOU a U Jílová Brno 7,19 6,77 6,77 

 

 

 

 

 



Výsledky paralelního závodu: 

 

OSMIFINÁLE 

Křivánek  - Filip 

Kašpar  - Pustaj 

Polák - Koš ťák 

Hroza  - Šnýdr 

Nedomlel  - Skaloš 

Matěj - Doležel 

Fejgl  - Kočí 

Novák  - Švestka 

  

ČTVRTFINÁLE 

Křivánek  - Kašpar 

Košťák - Hroza 

Nedomlel  - Matěj 

Fejgl - Novák 

  

SEMIFINÁLE 

Křivánek  - Hroza 

Nedomlel  - Novák 

  

FINÁLE 

Křivánek  - Nedomlel 

  

O 3.MÍSTO 

Hroza  - Novák 


