
Přebor české obce sokolské 2005 - Šternberk 

Letošní Přebor České obce sokolské se měl podle termínové listiny závodů konat ve 
Šternberku a tentokrát mělo jít o otevřený závod pro všechny zájemce o klání na laně. 
Vzhledem ke geografické poloze se dalo čekat, že zejména hlavní kategorie nebude příliš 
početná. Na druhou stranu bylo jisté, že ostatní kategorie budou naopak s velkým 
zastoupením - celkem se nakonec divákům představilo neuvěřitelných 44 závodníků. Z 
hlediska organizačního a technického zajištění závodu bylo vše podle očekávání naprosto 
v pořádku. Díky nucené změně se místo v Sokolovně šplhalo v prostorech již dobře 
známého obchodního domu U Pavla, které jsou pro závody ve šplhu jako stvořené. Celému 
klání přihlíželo nezvykle početné publikum, pauzy mezi jednotlivými kategoriemi vyplnilo 
vystoupení taneční skupiny a živá muzika.  

Přestože bylo ve startovní listině hlavní kategorie pouze devět závodníků, diváci mohli být 
svědky nádherného a velice dramatického souboje o první místo. Josef Křivánek byl jistě 
hlavním favoritem závodu, ale poslední dobou se mu několik závodníků stále svými výkony 
více přibližuje. Jen připomínáme, že na letošní první Velké ceně za Pepou zaostal druhý 
Martin Matěj pouze o 25 setin sekundy. A právě tento mladý závodník z Nového Města nad 
Metují svedl s živou legendou současného Olympijského šplhu nezapomenutelný souboj.  

V prvním kole zahájil Martin z hlediska svého stylu na pohled nepříliš rychlým šplhem. Ale 
opravdu jen na pohled, protože časomíra ukázala skvělých 7,28. Všichni si hned pomysleli, 
že pokud tohle vypadalo pomalu, jaký bude čas pokusu, který bude vypadat rychle. Když 
Pepa v prvním kole usedl pod lano, diváci si jistě řekli, že nenechá nic náhodě a Matějův 
první čas lehce překoná. Co se ale nestalo, časomíra ukázala čas horší - 7,28. Drama tedy 
mohlo začít. Do druhého pokusu šel Martin jako vedoucí závodník a do šplhu měl proto 
obrovskou chuť. Oproti prvnímu kolu hned od startu začal svojí neuvěřitelnou frekvencí 
kratších sáhů a bylo jisté, že tentokrát je to opravdu rychlejší. Bohužel zhruba v pěti 
metrech se dostavila technická chyba a jeho čas tak činil dnes bezvýznamných 7,59. 
Přesto byl i po svém druhém pokusu stále první a čekal čím odpoví Pepa. Ten nebyl 
opravdu s vývojem závodu spokojen a v druhém kole nechtěl nechat nic náhodě. Jeho 
motivace byla asi až příliš velká a proto si musel zopakovat pokažený start. Nicméně jeho 
čas ho jistě uklidnil - 7,09 a posun do čela závodu. Jeho klid však trval pouze několik málo 
minut. Martin Matěj totiž ve svém závěrečném šplhu překonává svůj rekord a do 
výsledkové listiny si zapisuje neuvěřitelných 7,03. Mezi závodníky a diváky ihned propukly 
debaty o tom, jestli to již dnes přijde a jméno Josef Křivánek bude spojeno po dlouhých 
letech pouze se stříbrnou příčkou. Dokáže Pepa, který byl v tuto chvíli pod obrovským 
tlakem, dohmátnout v čase lepším než Martin? Všichni netrpělivě čekali, jak to dopadne a 
jestli je dnes ten zlomový závod. Pepa sedá pod lano, všude je naprosté ticho, které je 
narušeno až třemi krátkými signály. Ten třetí pak rozpoutává ohlušující fandění, které opět 
končí dalším signálem elektronické časomíry. Nastává opět klid a všichni čekají na výrok 
startéra - 6,68 a první místo. Nezvykle dramatický souboj o zlatou příčku tedy skončil opět 
vítězstvím Josefa Křivánka, který všem svým soupeřům posledním pokusem jasně vzkázal 
- "dneska ještě ne, musíte se ještě hodně snažit". Druhý Martin Matěj na druhou stranu 
ukázal, že snažit se musí i Pepa, jinak se mu může brzy stát, že ruku bude vítězi podávat 
právě on.  

Ve stínu souboje o první místo trochu zůstala menší bitva o příčku bronzovou. Jejími aktéry 
byli domácí Aleš Kočí a dva závodníci z pražské Palestry Ondřej Košťák a Jirka Tlamsa. 
Zástupci Palestry vzhledem k tříkolovému systému zvolili taktiku prvního zajišťujícího 



pokusu, který jim oběma vyšel nad míru dobře. Jirka Tlamsa si zapsal 8,19, Ondřej Košťák 
pak 8,25. Do dalších pokusů šli pak s tím, že pokud dají do pokusu opravdu vše i přes 
riziko technických chyb, čas bude jistě výrazně lepší. Nakonec se však ukázalo, že 
paradoxně první pokus lezený na jistotu bude ten nejlepší. Na stupně vítězů se nakonec 
proto postavil Aleš Kočí, který sice technicky pokazil první kolo, ale v druhém šplhu 
dohmátl v čase 8,07. Šesté místo vybojoval s časem 9,34 Jaroslav Opavský. Vzhledem k 
tomu, že se tento závodním pravděpodobně na závodech objevil prvně, jeho čas je velice 
zajímavý a doufejme, že jsme ho neviděli naposledy. Nesmírně spokojený pak musel být 
Tomáš Filip z Palestry, který po několika letech konečně prolomil magickou hranici deseti 
vteřin. Je jen otázkou, jestli ho toto zlepšení nabudí do intenzivnějšího tréninku a pokusí se 
letos přiblížit další hranici devíti vteřin. Osmou příčku obsadil s časem 12,50 doufejme, že 
také další nový pravidelný závodník ze Sokola Ústí nad Orlicí. Poněkud zklamaný byl 
poslední Jan Hladík z Palestry. Přestože tento mladý závodník poctivě trénuje a jeho 
osobní maximum je na hranici 11 vteřin, dnes se mu vůbec nevedlo a na čas 13,16 bude 
chtít jistě rychle zapomenout. Lepší výkony jsou v tomto případě pouze otázkou času a 
správnému načasování formy.  

V kategorii veteránů si to tentokrát rozdali pouze Luboš Kopecký z Plzně a Jarda Chyba z 
Kolína. První místo obsadil nakonec téměř o 30 let mladší Jarda s časem 12,94, Luboš se 
musel dnes sice spokojit pouze s 17,91, přesto byl opět ozdobou závodu. V kategorii 
dorostenek zvítězila Gábina Markvartová z Písku, která tak nějak stále postrádá soupeřky. 
Její výsledný čas byl 7,22.  

Závod dorostenců měl již předem díky posunu věkových kategorií předem známého vítěze. 
Stal se jím domácí šplhačská hvězda Aleš Novák, u kterého se opět jen čekalo, jaké budou 
jeho časy. V jeho posledním oficiálním závodě na 4,5 metrovém laně se mu sice nepodařilo 
překonat svůj dorostenecký rekord, ale výkon 3,15 byl jistě ozdobou závodu. Je jen škoda, 
že Aleš nemohl startovat v hlavní kategorii, protože pak by byl již skvělý souboj o první 
místo ještě dramatičtější. Přestávky mezi jednotlivými koly hlavní kategorii totiž byly 
vyplněny exhibičními pokusy Aleše, jehož časy se pohybovaly těsně nad hranicí sedmi 
sekund. Druhé místo obsadil taktéž domácí Jan Šnýdr s časem 4,44. Tento stále se 
zlepšující závodník zaujal starší konkurenci zejména skvělou dynamikou. Je také otázkou, 
zda využije letos možnosti postaršení mezi muže nebo se pokusí získat mistrovský titul 
mezi dorostenci. Třetí a čtvrté místo obsadili zástupci Sokola Brno I Vladimír Krejčí a 
Vladimír Jánský. Jejich téměř shodné časy 4,56 a 4,57 jsou jistě nadějí do budoucna. Pod 
hranici pěti vteřin se pak dokázali dostat ještě David Markvatr z Písku - 4,62 a Jiří Klikar z 
Dobříše 4,88.  

jt 

Muži - 8 m ze sedu bez p řírazu  

Pořadí Jméno a příjmení Organizace Datum 
narození 

1. pokus 2. pokus 3. pokus Nejlepší 
čas 

1 Josef Křivánek SOKOL BRNO 1 1979 7,28 7,09 6,68 6,68 

2 Martin Matěj SOKOL NOVÉ MĚSTO n.M. 1986 7,22 7,59 7,03 7,03 

3 Aleš Kočí SOKOL ŠTERNBERK 1986 9,19 8,07 8,19 8,07 

4 Jiří Tlamsa ŠSK PALESTRA PRAHA 1979 8,19 10,34 9,53 8,19 

5 Ondřej Košťák ŠSK PALESTRA PRAHA 1981 8,25 8,37 8,65 8,25 

6 Jaroslav Opavský UNIVERZITA PALACKÉHO 1983 9,37 9,34 9,75 9,34 



7 Tomáš Filip ŠSK PALESTRA PRAHA 1984 9,94 9,63 10,29 9,63 

8 Jiří Pospíšil SOKOL ÚSTÍ N. ORLICÍ 1985 13,06 12,50 0,00 12,50 

9 Jan Hladík ŠSK PALESTRA PRAHA 1984 13,25 13,16 14,94 13,16 

 

Veteráni - 8 m ze sedu bez p řírazu  

Pořadí Jméno a příjmení Organizace Datum 
narození 

1. pokus 2. pokus 3. pokus Nejlepší 
čas 

1 Jaroslav Chyba SOKOL KOLÍN 1962 12,94 0,00 13,35 12,94 

2 Luboš Kopecký SOKOL DOUBRAVKA 
PLZEŇ 

1934 17,91 0,00 0,00 17,91 

  

Ženy - 4,5 m ze sedu bez p řírazu  

Pořadí Jméno a příjmení Organizace Datum 
narození 

1. pokus 2. pokus Nejlepší 
čas 

1 Gabriela 
Markvartová 

SOKOL PÍSEK 1986 7,22 8,15 7,22 

  

Dorostenci - 4,5 m ze sedu bez p řírazu  

Pořadí Jméno a příjmení Organizace Datum 
narození 

1. pokus 2. pokus Nejlepší 
čas 

1 Aleš Novák SOKOL ŠTERNBERK 1987 3,31 3,15 3,15 

2 Jan Šnýdr SOKOL ŠTERNBERK 1988 5,25 4,44 4,44 

3 Vladimír Krejčí SOKOL BRNO 1 1989 5,22 4,56 4,56 

4 Vladimír Jánský SOKOL BRNO 1 1988 4,60 4,57 4,57 

5 David Markvart SOKOL PÍSEK 1988 4,62 4,62 4,62 

6 Jiří Klikar SOKOL DOBŘÍŠ 1987 4,88 4,91 4,88 

7 Pavel Šubrt SOKOL NOVÉ MĚSTO n. M. 1987 5,06 5,00 5,00 

8 Ondřej Jánský SOKOL DOBŘÍŠ 1987 5,66 5,15 5,15 

9 Jiří Krejčí SOKOL BRNO 1 1989 6,04 6,06 6,04 

10 Martin Matura SOKOL PÍSEK 1988 7,91 6,09 6,09 

11 Petr Látal SOKOL ŠTERNBERK 1987 6,53 6,59 6,53 

  

Starší žáci - 4,5 m ze stoje bez p řírazu  

Pořadí Jméno a 
příjmení 

Organizace Datum 
narození 

1. pokus 2. pokus Nejlepší 
čas 



1 Jaroslav Řehák SOKOL DOBŘÍŠ 1990 4,57 3,88 3,88 

2 Petr Senohrábek SOKOL LOMNIČKA 1991 4,53 4,34 4,34 

3 Tomáš Gross SOKOL BRNO 1 1990 4,47 4,41 4,41 

4 Pavel Hrabec SOKOL LOMNIČKA 1991 5,06 4,44 4,44 

5 Daniel Grygar SOKOL ŠTERNBERK 1993 5,65 5,38 5,38 

6 Tomáš Hrabec SOKOL LOMNIČKA 1993 5,62 5,59 5,59 

7 Pavel Šedý SOKOL LOMNIČKA 1992 6,63 5,75 5,75 

8 Jan Aberle SOKOL ŠTERNBERK 1993 6,28 6,22 6,22 

  

Starší žákyn ě - 4,5 m ze stoje s p řírazem  

Pořadí Jméno a 
příjmení 

Organizace Datum 
narození 

1. pokus 2. pokus Nejlepší 
čas 

1 Hana 
Odehnalová 

SOKOL KUŘIM 1991 6,47 6,31 6,31 

2 Soňa 
Rozsypalová 

SOKOL LOMNIČKA 1992 8,84 7,50 7,50 

  

Mladší žáci - 4,5 m ze stoje s p řírazem  

Pořadí Jméno a 
příjmení 

Organizace Datum 
narození 

1. pokus 2. pokus Nejlepší 
čas 

1 Ondřej Kryl SOKOL ŠTERNBERK 1994 5,10 5,06 5,06 

2 Jan Opluštil SOKOL BRNO 1 1994 6,56 5,90 5,90 

3 Daniel Bureš SOKOL ŠTERNBERK 1994 6,22 6,03 6,03 

4 Jiří Aberle SOKOL ŠTERNBERK 1995 6,25 6,06 6,06 

5 Štěpán Brázdil SOKOL ŠTERNBERK 1995 7,22 6,90 6,90 

6 Jiří Zacpálek SOKOL ČEBÍN 1994 8,34 7,10 7,10 

7 Filip Prokop SOKOL ŠTERNBERK 1998 15,60 17,38 15,60 

  

Mladší žákyn ě - 4,5 m ze stoje s p řírazem  

Pořadí Jméno a příjmení Organizace Datum 
narození 

1. pokus 2. pokus Nejlepší 
čas 

1 Nikola Hénarová SOKOL ŠTERNBERK 1996 14,03 14,47 14,03 

2 Kateřina Veselá SOKOL ŠTERNBERK 1998 19,50 15,34 15,34 

3 Lucie Brablecová SOKOL ŠTERNBERK 1996 15,90 17,28 15,90 

4 Silvie Sehnalová SOKOL ŠTERNBERK 1997 24,13 25,63 24,13 

 


