
Memoriál Bed řicha Šup číka 2006 
  
Tuto sobotu proběhl v příbramské sokolovně již 12. ročník Memoriálu Bedřicha 
Šupčíka, československého olympijského vítěze z OH v Paříži v roce 1924. Dlouhá 
tradice tohoto závodu a zkušenost s organizací se bohužel jakoby do letošního 
ročníku nepromítla. Kritiku si zaslouží několik věcí, které jistě výkonům závodníků 
neprospěly. Poněkud nešťastný se jeví start závodu v odpoledních hodinách. Zázemí 
závodu neumožnilo dostatečné rozcvičení, menší sál byl obsazen hráči stolního 
tenisu a náhradní rozcvičovací místnost byla zpřístupněna až těsně před startem 
dorostenecké kategorie. Dalším problémem bylo umístění dohmatových čidel u 
dorostenců ve výšce 4 (!) metrů, což bylo zjištěno až po odlezení celého prvního 
kola. Díky tomu nastala delší prodleva a pokusy se musely opakovat. To se doposud 
na VC nestalo. 
  
Z pozice kvality dosažených výkonů je třeba říci, že největším problémem byla nová 
lana, která nebyla na závod dostatečně připravena. Aby dosahovala parametrů lan 
určených pro závodění, je nutno lana olézt, případně vyvěsit, zatěžovat, prosypat 
magnésiem atd. Možná kvůli nedostatečné komunikaci se závodníky se lana pouze 
posypala magnésiem a úplně nová zavěsila k závodění. Identická lana, ovšem 
dostatečně olezená a připravená, organizátorům před závodem nabídla pražská 
Palestra, z technicko-organizačních důvodů však byla odmítnuta. Dá se říci, že právě 
díky tomu jsme mohli vidět místo rekordů rekordní počet technických chyb a 
prohmatů. Tradičním neduhem Velkých cen pořádaných v hale je malá divácká 
účast, ovšem na nízký počet závodníků jsme na MBŠ zvyklí nebyli. Věřme, že příště 
bude startovní listina minimálně dvakrát tak dlouhá. 
  
Ke kladům závodu bezesporu patřily tradičně krásné ceny, občerstvení a částečné 
proplacení dopravy. Zejména nádherné skleněné hranoly pro pokořitelé šupčíkova 
času jsou snem mnoha závodníků. Do budoucích ročníků si jen lze přát lepší dialog 
pořadatele se závodnickou komunitou pro co možná nejlepší podmínky šplhu, které 
si jistě takto prestižní závod zaslouží. 
  
O vítězi letošního Memoriálu v kategorii mužů bylo vlastně rozhodnuto již v závěru 
prvního kola. Ze souboje Muchka – Opavský vyšel znatelně lépe mladoboleslavský 
Štěpán Muchka, který přesto, že prohmátl, dosáhl času 6,58s. Jeho další dva pokusy 
poznamenala opět série prohmatů, pro Štěpána velmi netypických, které jakoby 
potvrzovaly špatně připravená lana pro závod. V posledním pokuse šel na jistotu a 
vyšplhal nejlepší čas letošního MBŠ – 6,46 sekundy. Jinak skromný Štěpán po 
závodě mezi řečí prohlásil, že na příštím závodě, Modřanském Tarzanovi v květnu, 
by rád pokořil 6-ti sekundovou hranici. 
  
Druhý Jaroslav Opavský, závodící za Universitu Palackého v Olomouci, potvrdil svůj 
výkonnostní vzestup a svůj dosavadní osobák překonal v posledním kole o 7 setinek, 
což mu ovšem bohužel nepřineslo vytoužené členství v prestižním Klubu Bedřicha 
Šupčíka, do nějž mu chyběla pouhá 1 desetina vteřiny. Výsledný čas, 7,30, ukázal, 
že i u něj se na Tarzanovi máme na co těšit. Na rozdíl od prvních dvou medailových 
pozic nebylo o třetí příčce do čtvrtého kola rozhodnuto. Marek Pustaj z pražské 
Palestry v prvním kole zalezl za solidních 7,86s, a přestože lezl na jistotu, dalšími 
pokusy se už pod 8 vteřin nedostal, což přičítal hlavně kmitajícímu se lanu. V souboji 
s ním o třetí příčku zaostával Michal Fejgl ze stejného oddílu, který v prvních dvou 



kolech nadělal technické chyby a časomíra tak ukazovala tragických 9,5 vteřiny. Ve 
třetím kole mu svitla naděje a v posledním těsně uzmul bronzovou medaili 
neštastnému Markovi, ovšem s časem, se kterým rozhodně nemohl být spokojen – 
7,79s. Marka Pustaje tak odstunul na bramborou pozici s časem 7,86s. 
  
Páté místo a průměrný čas 8,13s patřil Jiřímu Tlamsovi z Palestry. Při rozcvičování 
před závodem ostatní překvapil obrovskou dynamikou šplhu, kterou bohužel do 
závodu nedokázal promítnout. Tento závodník je znám svým zodpovědným 
přístupem k tréninku a je nasnadě, že po zvládnutí nové techniky lezení, kterou si 
právě osvojuje, brzy pokoří svůj rok starý osobák a snad i Šupčíkův čas. Šesté místo 
obsadil Ondřej Košťák z téhož oddílu. S výsledným časem 8,40s byl kvůli 
nedostatečné přípravě na závod nakonec spokojen. Jeho výkonnostní stagnace je 
jistě zapříčiněna špatnou technikou dolních končetin, ale v doplňkových pokusech po 
závodě snad již nalezl účinné řešení tohoto problému. 
  
Stabilní výkon na hranici svého osobního rekordu předvedl Jiří Kotlan, bohužel pouze 
jediný zástupce kategorie mužů z domácího Sokola Příbram. Je smutné, že 
organizace, která pořádá Velkou cenu a nese odkaz slavného olympionika, nemá 
širší závodnickou základnu. Sérií technických chyb nedokázal osmý Ivan Skaloš 
zúročit svou připravu, ale s výsledným časem 9,22s byl nakonec spokojen. Za 
zmínku ještě stojí z dorostenců přestoupivší Ondřej Jánský z TJ Sokol Dobříš 
(14,42s) a Květoslav Bártek z Olomouce (14,67s). 
  
V kategorii seniorů spolu zápolili pouze dva borci – příbramský Jiří Češka s o dvě 
desetiletí starším veteránem Lubošem Kopeckým ze Sokola Doubravka Plzeň. 
Zvítězil dle očekávání příbramský závodník se slušným časem 10,33s, 
jedenasedmdesátiletý Luboš se však za svůj čas – 14,47s – opravdu stydět nemusí. 
  
Mezi dorostenci zvítězil Jakub Kittl z Varnsdorfu. Jakub se každým kolem zlepšoval, 
asi si zvykal na lano, k svému již oblíbenému času 4,00. Toto vítězství je již jeho 4 
v řadě zatím se čeká, jestli ho letos někdo porazí. Druhé místo obsadil David 
Markvart ze Sokola Písek, který si časem 4,36 zlepšil svůj osobáček. Dorostenecký 
bronz ukořistil další zástupce severočeského klubu Jan Jarý. Nejlepší čas si stejně 
jako David připsal v závěrečném kole – potvrdil vzrůstající formu a poprvé pokořil 5-ti 
sekundovou hranici.  

ok 
  

Výsledková listina – muži 8 m  

poř. jméno příjmení ročník organizace čas 1 čas 2 čas 3 čas 4 
Výsledný 
čas 

1. Štěpán Muchka 1981 TJ Sokol Mladá Boleslav 6,58 n 7,63 6,46 6,46 
2. Jaroslav Opavský 1983 Universita Palackého Olomouc 7,71 7,97 n 7,30 7,30 
3. Michal Fejgl 1980 ŠSK Palestra Praha 9,51 9,52 7,92 7,79 7,79 
4. Marek Pustaj 1983 ŠSK Palestra Praha 7,86 8,82 8,89 8,08 7,86 
5. Jiří Tlamsa 1979 ŠSK Palestra Praha 9,57 8,85 8,16 8,13 8,13 
6. Ondřej Košťák 1981 ŠSK Palestra Praha 8,87 n 8,40 8,65 8,40 
7. Jiří Kotlan 1987 Sokol Příbram 9,17 9,29 9,88 9,42 9,17 
8. Ivan Skaloš 1985 ŠSK Palestra Praha 10,27 10,75 9,22 9,34 9,22 
9. Ondřej Jánský 1987 TJ Sokol Dobříš 14,42 n 16,10 n 14,42 
10. Květoslav Bártek 1978 Universita Palackého Olomouc 14,67 19,87 n n 14,67 



Výsledková listina – senio ři 8 m  

poř. jméno příjmení ročník organizace čas 1 čas 2 čas 3 čas 4 
Výsledný 
čas 

1. Jiří Češka 1955 Sokol Příbram 10,33 n 11,03 n 10,33 
2. Luboš Kopecký 1934 Sokol Doubravka Plzeň 14,47 n 17,44 n 14,47 

  

Výsledková listina – dorostenci 4,5 m  

poř. jméno příjmení ročník organizace čas 1 čas 2 čas 3 čas 4 
Výsledný 
čas 

1. Jakub Kittl 1988 HK Varnsdorf 4,72 4,31 4,22 4,00 4,00 

2. David Markvart 1988 Sokol Písek 4,62 5,71 4,44 4,36 4,36 

3. Jan Jarý 1990 HK Varnsdorf 5,07 5,04 n 4,94 4,94 

4. Jaroslav Řehák 1990 Dobříš 6,13 5,77 6,14 6,40 5,77 

5. Jan Kořínek 1990 Sokol Příbram 6,25 5,97 5,88 5,97 5,88 

6. Tomáš Ježek 1988 Sokol Příbram 6,32 5,95 5,94 5,97 5,94 

7. Martin Matura 1988 Sokol Písek 8,11 7,13 11,21 n 7,13 
  


