
  
Písecký šplhavec 2005  

15. října se v písecké Sokolovně konal další ročník, pro někoho již kultovního závodu 
v olympijském šplhu. Jestliže se organizátoři závodu obávali malé účasti z důvodu 
posunutého termínu o týden dopředu, jejich obavy byly naprosto zbytečné. Na 
startovní listině hlavní kategorie se totiž objevilo celkem 25 závodníků. Toto je sice 
pěkné číslo, co se účasti týká, ale mnohem důležitější byly samozřejmě výkony na 
laně. V roce 2001 vyhrál Píseckého šplhavce Honza Neubert v čase 9,98. Letos by 
ale s tímto časem skončil hluboko v poli poražených, protože tentokrát byl písecký 
závod opravdu kvalitní. Pod magickou hranici 10 vteřin se dokázalo dostat naprosto 
neuvěřitelných 16 závodníků, což je historický rekord všech dosavadních Velkých 
cen. A že se čtyřem závodníkům podařilo překonat Šupčíkův zlatý čas kvalitu závodu 
jen potvrzuje.  

Co se týka organizace celého závodu i pozávodního společenského posezení nelze 
jako vždy nic vytknout. Závodníci se tak mohli celou dobu soustředěně věnovat 
pouze šplhu a jejich výkony tak nebyly ovlivněny žádnými zbytečnými prostoji či 
chybující časomírou. Příjemné rozptýlení přišlo až na konci závodu jednotlivých 
kategorií, kdy se o velice pěkný sportovní zážitek postaraly dívčí skupiny sportovního 
aerobiku. Pro první tři nejlepší byly připraveny medaile, pro všechny pak byly 
připraveny tradiční věcné ceny od sponzorů závodu. 

Mezi veterány si to již tradičně rozdali Záboj Šnýdr ze Šternberka, Pavol Niezgodzký 
z Prahy a Luboš Kopecký z Plzně. Tradičně také vyhrál Záboj s trochu smolným 
časem těsně nad deset vteřin 10,05. Také Pavol za celkem solidní čas 15,22. Luboš 
si dal první kolo na rychlost za 16,67, druhé pak na krásu pro diváky. Dorostenecká a 
ženská kategorie byla bohužel slaběji obsazena. Mezi ženami měla snadnou úlohu 
Gábina Markvartová, která na závodě nenašla přemožitelku, bohužel ale také ani 
soupeřku. Mezi dorostenci s velkým přehledem vyhrál domácí David Markvart 
v novém osobním maximu 4,39 vteřiny před Tomášem Géczim 5,38 a Jaroslavem 
Řehákem 5,66.  

V hlavní kategorii na 8 metrech se podle papírových předpokladů mělo rozhodnou 
mezi trojicí závodníků Muchka, Novák, Matěj. Na stupně vítězů se ale nakonec 
možná trochu překvapivě postavili pouze dva z této trojice. Medaili nejcennější si do 
Šternberka odvezl Aleš Novák, pro kterého byl Písecký Šplhavec letos také jediným 
nominačním závodem na Mistrovství ČR. Aleš si na jaře při gymnastice nešťastně 
zranil zápěstí a proto se nemohl ukázat na žádné z následujících Velkých cen. 
Zranění si naštěstí stihnul dostatečně vyléčit, aby byl schopen si v Písku splnit 
alespoň jednu povinnou účast a případně tento závod i vyhrát. Oboje se mu tedy 
nakonec podařilo. V prvním kole sice hned na začátku lana smolně prohmátnul, ale 
další dva pokusy mu již na vítězství stačily. V druhém kole Aleš zašplhal vzhledem 
k ne zcela doléčenému zápěstí za solidních 7,03. Čeho je tento mladý závodník 
schopen ukázal až v kole posledním. Jeho závěrečný šplh měl rychlost zhruba 
stejnou jako ten předchozí a když všichni závodníci viděli, jak Alešové v závěrečných 
metrech nevychází dohmat, řekli si, že to asi rychlejší nebude. To samé si asi řekl 
také Aleš a proto nepřistoupil k nějakému zbytečnému zkrácení závěrečných dvou 
sáhů. Namísto toho předvedl naprosto famózní dohmat, jistě jeden z nejdelších 
v historii novodobého šplhu. Svým super dohmatem si tak šáhnul po novém osobním 
rekordu a první zlaté medaili z Velké ceny.  



Místo druhé si časem 7,06 vybojoval boleslavský Štěpán Muchka. Všechny tři pokusy 
měl Štěpán celkem vyrovnané, nejlepší zdolání osmi metrového lana předvedl v kole 
posledním. Přestože neměl pravděpodobně v tomto závodě Štěpán ideální formu, 
mnohé soupeře opět uchvacoval svým uhlazeným a krásně plynulým šplhem. 
V posledním letošním klaní, kterým je Mistrovství ČR v Praze, se Štěpán jako jeden 
z hlavních favoritů závodu, jistě bude prát o minimálně stejnou příčku jako v Písku. 
Shodně jako minulý rok se i letos na bronzový stupeň vítězů postavil Michal Fejgl 
z pražské Palestry. Tento závodník se každoročně na Píseckého Šplhavce připravuje 
jako na vrchol sezóny a také se mu zde proto skoro vždy velice daří. V prvním kole 
Michal zalezl v slušném zajišťovacím čase 7,72. Vzhledem k přípravě a oblíbenosti 
závodu Michal ale jistě pomýšlet na zcela odlišné časy, nejlépe pod hranicí svého 
osobního rekordu. Jeho druhý pokus již byl nepoměrně lepší a za čas 7,33 by se 
možná ani tak nezlobil. Kdo zná ale Michala ví, že jeho výkonnost zpravidla v závodě 
úměrně stoupá s pořadím pokusu. Proto bylo více než pravděpodobné, že 
v závěrečném šplhu by mohla padnout nějaká ta hranice. Všichni kteří to tušili, měli 
pravdu. V třetím soutěžním kole se Michalovi podařilo vylepšit nejen svůj osobní 
rekord, ale také pokořit bájnou hranici 7,2 vteřiny. Jeho nový oficiální osobáček má 
po posledním závodě proto hodnotu 7,10. K tomuto závodníkové se váže ještě jedna 
pověst. V jeho oblíbených pozávodních pokusech si rád vylepšuje svůj několik minut 
starý osobáček. A podařilo se mu to i tentokrát. V druhém pozávodním šplhu časem 
7,00 zaklepal na dveře, které vedou do společnosti současné špičky - pokořitele 
sedmisekundové hranice.  

Určitým zklamáním bylo umístění Martina Matěje ze Sokola Nové Město nad Metují, 
který ale svou neformu avizoval již před závodem. Pochopitelně mu to moc nikdo 
nevěřil a každý to bral spíš jako klasické předzávodní řeči a tom, jak má každý 
špatnou formu a že to dnes nebude nic moc. Martin tentokrát ale působil opravdu 
trochu jiným dojmem než obvykle a chybělo mu takové správné nabuzení do závodu. 
Svého nejlepšího času dosáhl v závěrečném kole, kdy se mu podařilo dohmátnout 
v čase 7,12, tedy těsně za třetím Michalem. Martin šplhal sice s obrovskou frekvencí 
sáhů, ale ty byly chvílemi opravdu příliš krátké na lepší výsledek a umístění. Na 
druhou stranu mu jistě relativní neúspěch v Písku dodá motivaci a potřebné nabuzení 
na vrchol sezóny, kde by se třeba mohl konečně dočkat svého prvního vítězství 
v závodě na 8 metrovém laně. Své osobní maximum si na Píseckém šplhavci rad 
vylepšuje také další Palestrák Petr Bílý. Rok starý osobáček ze stejného závodu ho 
už asi příliš nebavil a proto si hned v prvním kole své maximum vylepšil na pěkných 
7,34. Smůla ale je, že Petrovi vůbec nevyšel dohmat v kolech následujících, kdy měl 
velice blízko k mnohem kvalitnějšímu času. Až tento závodník začne na šplh opravdu 
pořadně trénovat, je velice pravděpodobné, že časy začínající číslem 7 pro něj 
budou neúspěchem. I pro něj je proto letošní Mistrovství velká výzva a jisti zdroje 
dokonce prozradili, že si Petr již opatřil osmi metrové lano pro trénink a že by to 
skutečně začal brat vážně?  

Následující čtyři místa obsadili další závodníci z modřanské Palestry. Nejlépe pak 
dopadl Marek Pustaj, který ve svém druhém kole dohmátl v poněkud slabším 
čase7,78. Kdo byl začátkem září ve Šternberku, mohl tam Marka vidět v rozhodně 
lepší formě, než v jaké se prezentoval zde v Písku. Marek měl vždy začátek lana 
poměrně rychlý, ale někde kolem 5 metru začal trochu tuhnout a zpomalovat. Opět 
se tak přesvědčil, že přehnaná regenerace před závodem příliš ku prospěchu není. 
V podobných časech se podařilo vyšplhat Jirkovi Tlamsovi 8,22 a Ondrovi Košťákovi 
8,34. Jelikož se oba tito závodníci dlouhodobě soustředí až na Mistrovství ČR a na 



Písek příliš neladili formu, jejich časy proto nebyly určitě nikterak famózní. Oba 
můžou jen doufat, že se jim cílena příprava na poslední závod sezóny vydaří a 
minimálně si vylepší osobáčky. V relativně dobré formě se ukázal nejmladší závodník 
z Palestry Ivan Skaloš, kterému se již na druhém závodě podařilo zašplhat pod 9 
vteřin. Nejlepší čas z jeho vyrovnaných pokusů byl 8,81 sekund.  

Desátou příčku obsadil domácí závodník a organizátor závodu Tomáš Cendelín. 
Jelikož se poměrně dlouho na závodech Tomáš neobjevil, jeho opětovné zařazení 
mezi aktivní šplhavce jistě všichni rádi uvítali. A co víc, Tomáš se hlavně ukázal ve 
své zatím nejlepší formě. Osobní maximum ve třetím kole vylepšil na 9,08, což také 
s ostatními večer patřičně oslavil v klubu RW. Někteří závodníci dokonce mluvili o 
tom, že na předzávodním tréninku v Sokole Pražském Tomáš šplhal ještě rychleji. Je 
proto velice pravděpodobné, že na Mistrovství se mu podaří překonat 
devítisekundovou hranici. Ze zbylého startovního pole pak nelze zapomenout 
zejména na Standu Trávníčka ze Sokola Písek, který po mnoha letech ohlásil 
comeback do světa olympijského šplhu. Na laně předvedl velice podařené pokusy 
s nejlepším časem 9,22. Kromě těchto závodníků zaslouží jistě i všichni ostatní slova 
chvály a uznaní za předvedené výkony i poděkovaní za samotnou účast v závodě.  

Letošní ročník Píseckého šplhavce byl opravdu po všech stránkách nadmíru 
vydařený a rekordním počtem závodníků s časem pod 10 sekund se zapsal do 
historie novodobého šplhu. Je také velice pěkné si představit, že na vrcholu sezóny 
Mistrovství ČR by tento rekord mohl být třeba překonán.  

 jt 

Výsledková listina - muži 8 m  

Pořadí Jméno Ročník Klub I. čas II. čas III. čas Nejlepší 
čas 

1 Novák Aleš 1987 Sokol Šternberk 9,62 7,03 6,61 6,61 
2 Muchka Štěpán 1981 TJ Sokol M. Boleslav 7,12 7,29 7,06 7,06 
3 Fejgl Michal 1980 SK Palestra 7,72 7,33 7,10 7,10 
4 Matěj Martin 1986 Sokol Nové Město n M. 7,48 7,26 7,12 7,12 
5 Bílý Petr 1981 SK Palestra 7,34 7,60 X 7,34 
6 Pustaj Marek 1983 SK Palestra 7,98 7,78 7,93 7,78 
7 Tlamsa Jiří 1979 SK Palestra 8,83 8,22 8,31 8,22 
8 Košťák Ondřej 1981 SK Palestra 9,67 8,39 8,38 8,38 
9 Skaloš Ivan 1985 SK Palestra 8,81 8,93 9,15 8,81 
10 Cendelín Tomáš 1982 Sokol Písek 11,19 9,44 9,08 9,08 
11 Doležel Vladimír 1986 Sokol Šternberk 9,39 9,50 9,19 9,19 
12 Trávníček Stanislav  1977 Sokol Písek 9,39 9,45 9,22 9,22 
13 Ševčík David 1981 Praha 8 9,82 9,63 9,41 9,41 
14 Filip Tomáš 1984 SK Palestra 10,02 9,73 10,01 9,73 
15 Kotlan Václav 1983 Sokol Příbram 10,21 9,84 9,92 9,84 
16 Kotlan Jiří 1987 Sokol Příbram 9,89 X 10,00 9,89 
17 Záboj Šnýdr 1961 Sokol Šternberk 10,37 10,05 10,27 10,05 
18 Štefan Bártok 1973 Bezděkov nad Metují 10,47 10,24 10,63 10,24 
19 Trávníček Martin 1974 Sokol Písek X X 10,87 10,87 
20 Janský Ondřej 1987 Sokol Dobříš 12,79 15,30 X 12,79 
21 Klikar Jiří 1987 Sokol Dobříš 12,93 14,32 X 12,93 
22 Stoklasa Jan 1976 TJ Čimelice 13,71 13,37 X 13,37 
23 Novák Leoš 1977 SK Palestra 14,42 X 14,50 14,42 
24 Niezgodzký Pavol 1953 SK Palestra 15,40 15,22 15,33 15,22 
25 Kopecký Luboš 1934 Sokol Doubravka Plzeň 16,67 17,92 X 16,67 

  



  

Výsledková listina - dorostenci 4,5 m  

Pořadí Jméno Ročník Klub I. čas II. čas III. čas 
Nejlepší 
čas 

1 Markvart David 1988 Sokol Písek 4,44 4,46 4,39 4,39 
2 Géczi Tomáš 1989 Sokol Nové Město n. Metují 5,72 5,38 5,49 5,38 
3 Řečík Jaroslav 1990 TJ Sokol Dobříš 5,66 5,96 6,31 5,66 
4 Kořínek Jan 1990 Sokol Příbram 7,75 7,72 9,96 7,72 

  
  

Výsledková listina - ženy 4,5 m  

Pořadí Jméno 
Roční
k 

Klub I. čas II. čas III. čas 
Nejlepší 
čas 

1 Markvartová Gabriela 1986 Sokol Písek 8,27 8,53 X 8,27 

  
  
  


