
Mistrovství České republiky v Olympijském šplhu 2006 
  
V sobotu 9.12. 2006 se ve sportovní hale DDM Modřany konalo již 5. Mistrovství České 
republiky v olympijském šplhu. Oproti předešlým ročníkům se letos kvůli poměrně malé 
účasti závodníků na jednotlivých Velkých cenách zrušily kvalifikační limity u všech 
věkových kategoriích. Obavy o prořídlou startovní listinu vrcholného závodu sezóny se 
naštěstí nepotvrdily a do prostor závodu se dostavilo téměř 40 závodníků. 
  
Po nástupu a představení všech účastníků závodu byl předán pohár Štěpánovi Muchkovi, 
který letos díky zisku 40 bodů s přehledem vybojoval prvenství v Bodovacím poháru 
Velkých cen, před palestrákem Markem Pustajem (29) a Olomouckým Jaroslavem 
Opavským (27). Před nastoupené současné šplhačské borce také předstoupil šampión 
z dob nedávno minulých Josef Křivánek, jenž obdržel repliku putovního poháru pro Mistra 
ČR, kterým se stal v letech 2002 – 2004. Před závodem se Pepa také svěřil, že začátkem 
podzimu měl dokonce v plánu se na Velké ceně v Písku vrátit k závodnímu šplhu. Kvůli 
zranění z motokrosu se však jeho plány poněkud změnily a v sobotu místo boje o 
mistrovský titul všem několikrát  pouze exhibičně ukázal, že ze svého šplhačského umění 
příliš věcí nezapomněl - jeho časy se pohybovaly někde kolem 6,5 – 6,8 s. Kromě Pepy 
všechny svojí přítomností potěšila další šplhačská celebrita Karel Tunzer, který si také 
v průběhu závodu zavzpomínal na své šplhačské umění a na konci závodu obdržel od 
Bédy Lováka upomínku na jeho famózní výkon ze závodu na 14-ti metrovém laně.  
          
Do hlavní kategorie se přihlásilo celkem 20 závodníků. Ze šplhačské špičky chyběli pouze 
Michal Fejgl s Ondřejem Košťákem z Palestry (oba zahraniční pobyt) a Jaroslav Opavský 
z Olomouce, který se závodu bohužel nemohl zúčastnil kvůli zraněnému zápěstí. Podle 
nominačních časů a výsledků posledních závodů se dalo očekávat, že si to o mistrovský 
titul rozdají loňský vítěz Aleš Novák a Štěpán Muchka, držitel nejlepšího kvalifikačního 
času. První dvě kola závodu byl souboj o šplhačský trůn celkem vyrovnaný a napínavý – 
oba závodníci své pokusy technicky příliš nezvládli a stále se čekalo na nějaký opravdu 
povedený šplh. Vše rozhodl Aleš, který ve třetím kole konečně 8 metrů lana zdolal bez 
výrazných chyb a dohmatem v čase 6,06 s vše vyřešil. Závěrečným pokusem pak svůj 
nový osobáček ještě vylepšil o 4 setinky. Štěpán se naopak již nezlepšil a svým nejlepším 
výkonem 6,53 tak trochu zaostal za očekáváním.   
  
O bronzovou medaili se svedl velice napínavý boj mezi Alešem Kočím, Martinem Matějem 
a Liborem Hrozou. Všichni borci si své časy v průběhu závodu neustále zlepšovali a 
rozhodnutí tak přišlo až v posledním kole. Cenný kov nakonec vybojoval těsně Aleš Kočí 
s časem 6,86. Těsně za ním skončil Libor Hroza, který se letos na Velké ceně sice 
neobjevil, ale díky zranění mu byla udělena jedna z divokých karet. Se svým časem 6,90 a 
zejména nevděčným čtvrtým místem byl Libor poněkud nespokojen a nechal se slyšet, že 
takhle už to teda dál nejde a příští sezónu neponechá nic náhodě. Martin Matěj určitě chtěl 
také zašplhat o něco rychleji a obsadit lepší než pátou příčku, ale smůla v podobě nemoci 
a nasazených antibiotik mu poněkud znesnadnila jeho cíle.  
  
Stejně jako o bronz se svedl napínavý boj a také trochu bratrovražedný souboj mezi trojicí 
domácích Palestráků. Navzdory papírovým předpokladům a výsledkům několika 
posledních závodů jako vítěz odešel Jirka Tlamsa, který v tréninku neponechal nic náhodě 
a svým novým osobáčkem 7,45 se konečně dostal ze své dlouhotrvající krize. Při neúčasti 
Michala Fejgla a Ondry Košťáka také dočasně obsadil post klubové jedničky. Marek se 
v úvodních pokusech trochu hledal a nějak mu to nešplhalo. Až v kole závěrečném byl se 



svým šplhem celkem spokojen a říkal, že kdyby závod ještě pokračoval, svůj čas by jistě 
zlepšil. Za čas 7,58 tak pro Marka zbyla pouze sedmá příčka. Petr Bílý za svými klubovými 
kolegy zaostal skutečně o pár setinek. Vzhledem k tomu, že Petr již tradičně na závod 
téměř netrénoval a svou přípravu zaměřil pouze na kvalitní stravu, nemohl čekat příliš lepší 
výsledek než čas 7,61. Na klubovém vedení bude v příští sezóně ležet přetěžký úkol tohoto 
závodníka s nejrychlejší frekvencí sáhů konečně přinutit k tréninku.  
  
Další a tentokrát již skutečně bratrovražedný souboj spolu svedli dva bratři Kotlanové ze 
Sokola Příbram. Před závodem měl Jirka i Vašek naprosto stejný osobní rekord 9,05 
vteřiny. Po závodě tato skutečnost zůstala pravdou již jen z poloviny, protože jejich rekordy 
sice zůstaly naprosto stejné, ale jejich hodnota se zlepšila na podstatně lepších 8,50. Ivan 
Skaloš z Palestry se na závodě prezentoval velice vyrovnanými pokusy pod hranicí 9 
vteřin. V posledním tréninku před závodem se sice Ivan prezentoval v celkem slušné 
formě, ale v den D mu to příliš nešplhalo a jeho nejlepší čas 8,57 ho asi příliš nepotěšil. 
Žádný velký úspěch určitě nečekal Tomáš Filip, který toho za poslední měsíce kvůli 
zlomené ruce a virózám příliš nenatrénoval a k závodu šel spíše jen kvůli účasti a více se 
věnoval organizaci. Také poslední palestrák Saad Omer neměl v předzávodním období 
příliš velké štěstí na bacilům podobné živočichy a jeho tréninková příprava tak byla 
poněkud nedostatečná. Kdyby Sáďa ve svém třetím kole, kde dosáhl nejlepšího času 9,49, 
risknul dlouhý dohmat, mohl si možná zlepšit svůj osobáček.  
  
Organizátory závodu velice potěšila dvojice závodníků ze Sokola Písek Standa a Martin 
Trávníčkové, kteří se i přes řadu odšplhaných sezón na vrcholném závodě objevili vůbec 
poprvé. Standa se s časem 9,74 celkem v pohodě dostal pod magickou hranici deseti 
vteřin, Martin pak potvrdil formu z posledního závodu a zapsal si celkem kvalitní čas 10,06. 
Velkou nadějí šplhu je jistě Jaroslav Konečný ze Sokola Šternberk, kterému byla udělena 
další divoká karta. Jarda již při rozcvičování ukázal, že šternberskému klubu jistě nebude 
dělat ostudu a časem bude jistě soupeřit s jeho nejlepšími členy. Hned na prvním závodě 
se dostal pod desetisekundovou hranici a časem 9,86 si zapsal svůj první osobáček, který 
však bude mít trvanlivost asi jen do další Velké ceny. Pod deset vteřinek se těsně vešel i 
Vladimír Doležel ze stejného klubu. Jeho čas 9,94 by mohl však být mnohem a mnohem 
lepší, kdyby se Vláďa více věnoval tréninku a to zejména technice nohou.  
  
Na závod přijeli také oba mužští zástupci ze Sokola Dobříš Jirka Klikar s Ondrou Jánským, 
kteří se prezentovali v celkem podobné formě. Jirka si zapsal svůj nejlepší čas 12,45, 
Ondra pak 12,90. Přestože nikdo jistě není vděčný za poslední místo, Luděk Dlouhý 
startující za  Fitness Centrum Tomass No. 1 Sedlčany si s posledním místem jistě hlavu 
nelámal. Naopak musel být se svým výkonem určitě spokojen, protože si hned dvakrát 
vylepšil svůj písecký osobáček. Prvním pokusem dohmátl v čase 14,62, v kole druhém ho 
ještě zlepšil na 14,37. Jeho výkony tak stále strmě stoupají a doufejme, že mu jeho 
nadšení podpořené neustálým se zlepšováním vydrží co nejdéle.   
  
Mezi seniory se tentokrát souboje příliš nekonaly. První místo obsadil podle očekávání 
Záboj Šnýdr ze Sokola Šternberk, který si připsal nevděčný čas, těsně nad hranicí deseti 
vteřin 10,13. Bojek se v rámci šplhu v poslední době kromě samotného tréninku věnoval 
také propagaci Mistrovství a zejména vývoji nové časomíry, která je konečně na světě a za 
což mu všichni musíme být nesmírně vděční. Všichni přítomní se jistě nesmírně těšili na 
vystoupení nejstaršího šplhouna Luboše Kopeckého z Plzně, který je známý mimo jiné 
svým ukázkovým stylem. Více než stylem však Luboš zaujal svým famózním časem 14,02, 
kterým pouze o 0,17 s zaostal za svým 3 roky starým osobním rekordem. Třetím seniorem 



byl hlavní organizátor závodu Pavol Niezgodzký, jehož hlavním cíle bylo kromě 
bezproblémového průběhu Mistrovství zdolání 8 metrového lana – oboje se mu nakonec 
zdárně povedlo.  
  
Všichni okolo šplhu v poslední době jistě slyšeli o nešťastném zranění Jirky Poese, který 
tak musel zaujmout pouze roli rozhodčího. Jirka ale ze závodu nakonec neodešel bez 
medaile, jelikož mu po vyhlášení seniorské kategorie vítěz Bojek Šnýdr věnoval právě 
získanou medaili zlaté barvy. Tento okamžik lze kromě vítězných pokusů Aleše Nováka 
považovat za nejhezčí moment celého Mistrovství.  
  
Také v kategorii dorostenců bylo z početné startovní listiny zřejmé, že závod bude 
nesmírně zajímavý a vyrovnaný. Podle kvalifikačních časů a výsledků posledních závodů 
se celkem očekávalo, že se vítězem stane Tomáš Petr z Brna. Někdo možná po 
neuvěřitelném výsledku z posledního závodu Přeboru středních škol očekával, že Tomáš 
bude atakovat hranici 3 vteřin. Nakonec se ale ukázalo, že Tomáš do Prahy přijel 
s poněkud horší formou a musel se spokojit s časem 3,58. I tak si ale celkem s přehledem 
zajistil zlatou dorosteneckou medaili.   
  
O druhý a třetí kov se svedl nevídaný boj mezi cca 7 dalšími závodníky, který svou 
vyrovnaností a dramatičností asi předčil i hlavní kategorii. Stříbrnou pozici nakonec obsadil 
Honza Michálek z Frýdku-Místku s časem 3,94. Pod hranici 4 vteřin se těsně vešel také 
jihlavský Tomáš Kocourek s časem 3,97. Jak je patrné z výsledkové listiny, nejlepší časy 
závodníků na dalších pozicích jsou nesmírně vyrovnané a o výsledku závodu zde kromě 
samotné formy rozhodovalo technické povedení pokusů, rychlé starty a riskantní dohmaty, 
což ke šplhu jistě patří. 
  
Letošní Mistrovství lze jistě považovat zatím za jedno z nejlepších. Sportovní kvalita byla 
zajištěna hojnou účastí, dramatickými souboji a skvělými časy. Na závodě se ukázaly 
téměř všechny šplhačské celebrity, organizačně se vše i díky nové časomíře 
bezproblémově zvládlo. O krásnou tečku za uplynulou šplhačskou sezónou se postaral 
Bojek Šnýdr věnováním své zlaté medaile zraněnému Jirkovi Poesovi.  
  
Nezbývá než se těšit na další krásné souboje na laně. A jelikož Béda Lovák po závodě 
oznámil, že se v příští sezóně na Velkých cenách konečně snad ukáže i Martin Masár, 
máme se na co těšit, snad i na souboje pod hranicí 6 vteřin. 
  
Šplhu zdar !!! 
  

jt 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výsledková listina – muži 8 m  
Poř. Příjmení  a jméno Ročník Klub čas I. čas II. čas III. čas IV. Nejlepší čas 
1. Novák Aleš 1987 Sokol Šternberk 6,25 6,37 6,06 6,02 6,02 
2. Muchka Štěpán 1981 Sokol Mladá Boleslav 6,66 6,53 7,13 6,78 6,53 
3. Kočí Aleš 1986 Sokol Šternberk n 7,20 7,05 6,86 6,86 
4. Hroza Libor 1987 HO ACALI 7,02 n 6,93 6,90 6,90 
5. Matěj Martin 1986 Sokol Nové Město n. M n 7,57 7,06 7,18 7,06 
6. Tlamsa Jiří 1979 ŠSK Palestra  7,97 7,70 7,45 7,62 7,45 
7. Pustaj Marek 1983 ŠSK Palestra  8,34 7,78 7,93 7,58 7,58 
8. Bílý Petr 1981 ŠSK Palestra  7,89 7,61 7,65 7,78 7,61 
9. Kotlan Václav 1981 Sokol Příbram 8,94 8,89 8,50 8,74 8,50 
10. Kotlan Jiří 1987 Sokol Příbram 8,50 8,81 q 10,98 8,50 
11. Skaloš Ivan 1985 ŠSK Palestra  8,89 8,98 9,17 8,57 8,57 
12. Filip Tomáš 1984 ŠSK Palestra  9,65 9,41 q q 9,41 
13. Omer Saad 1975 ŠSK Palestra  10,02 q 9,49 9,65 9,49 
14. Trávníček Stanislav 1977 Sokol Písek 10,26 q 9,85 9,74 9,74 
15. Konečný Jaroslav 1985 Sokol Šternberk n n 10,38 9,86 9,86 
16. Doležel Vladimír 1986 Sokol Šternberk 10,18 10,09 q 9,94 9,94 
17. Trávníček Martin 1974 Sokol Písek 10,61 10,26 q 10,06 10,06 
18. Klikar Jiří 1987 Sokol Dobříš 12,45 13,06 q q 12,45 
19. Jánský Ondřej 1987 Sokol Dobříš 12,90 13,53 q 13,93 12,90 
20. Dlouhý Luděk 1980 Sedlčany 14,62 14,37 q 17,46 14,37 
  

Výsledková listina – senio ři 8 m  
Poř. Příjmení  a jméno Ročník Klub čas I. čas II. čas III. čas IV. Nejlepší čas 
1. Šnýdr Záboj 1961 Sokol Šternberk 10,13 10,13 10,85 10,90 10,13 
2. Kopecký Luboš 1934 Sokol Doubravka Plzeň 14,02 15,13 q 17,25 14,02 
3. Niezgodzký Pavol 1953 ŠSK Palestra  19,11 q q q 19,11 
  

Výsledková listina – dorostenci 4,5 m  
Poř. Příjmení  a jméno Ročník klub čas I. čas II. čas III. čas IV. Nejlepší čas  
1. Petr Tomáš 0 SŠ Polytechnická Brno 4,14 3,58 3,65 4,26 3,58  
2. Michálek Jan 0 GPB Frýdek-Místek 4,02 3,94 4,06 4,09 3,94  
3. Kocourek Tomáš 0 SŠS Jihlava 4,14 4,14 4,98 3,97 3,97  
4. Jánský Vladimír 0 Sokol Brno 1 4,62 4,15 4,02 4,17 4,02  
5. Drobný Dominik 0 GPB Frýdek-Místek 4,52 4,26 4,17 4,02 4,02  
6. Kittl Jakub 0 HK Varnsdorf n 4,30 4,13 5,46 4,13  
7. Sova Martin 0 SŠ Polytechnická Brno n 4,22 4,78 4,29 4,22  
8. Markvart David 0 Sokol Písek 4,89 4,62 4,30 4,41 4,30  
9. Krejčí Vladimír 0 Sokol Brno 1 4,76 4,49 4,46 4,66 4,46  
10. Haluska Lukáš 0 GPB Frýdek-Místek 4,62 4,67 4,54 4,61 4,54  
11. Nečas Miloslav 0 Hvězda Pardubice n 4,98 4,66 5,05 4,66  
12. Ježek Tomáš 0 Sokol Příbram n 5,14 5,38 4,94 4,94  
13. Krejčí Jiří 0 Sokol Brno 1 5,07 4,94 5,74 5,09 4,94  
14. Jarý Jan 0 HK Varnsdorf 5,72 5,37 6,66 5,02 5,02  
15. Kořínek Jan 0 Sokol Příbram 5,65 5,86 5,26 5,50 5,26  
16. Řehák Jaroslav 0 Sokol Dobříš n 5,30 5,54 5,50 5,30  
  
 


