
Písecký šplhavec 2006  

V sobotu 14. 10. se v Písecké Sokolovně konal již 6. ročník oblíbeného závodu 
Písecký Šplhavec. Jelikož to byl poslední letošní nominační závod, dala se očekávat 
poměrně solidní účast. Nakonec však řada kvalitních závodníků na poslední chvíli 
z různých důvodů účast musela oželet, nebo dala přednost Memoriálu Miloše 
Homoly ve Šternberku, který se ke smůle letos konal v naprosto stejný termín. 
Startovní listina se i přes nepříznivé okolnosti zaplnila celkem 19 závodníky. 
Bezchybná organizace i tradiční a oblíbené ceny byly i letos samozřejmostí. Výborné 
závodní podmínky ještě zlepšilo osvědčené palestrácké lano.  

V hlavní kategorii mužů bylo o vítězi závodu při pohledu na startovní listinu celkem 
jasno. Štěpán Muchka to měl se ziskem zlaté medaile při neúčasti konkurence 
opravdu lehké a ve všech pokusech mohl lézt skutečně s ledovým klidem. Před 
blížícím se Mistrovstvím Štěpán ukázal svojí výbornou formu, kterou doložil třemi 
téměř shodnými časy na hranici 6,50 vteřiny. Nejlepšího výkonu dosáhl shodně ve II. 
a III. kole, kdy dohmátl v čase 6,47.  

Druhé místo nakonec bez velkých starostí získal Marek Pustaj z Palestry, který však 
za prvním Štěpánem zaostal o neskutečných 1,5 vteřiny. Jelikož Marek před 
závodem téměř 3 týdny kvůli zdravotním problémům netrénoval, jeho výsledný čas je 
celkem solidní. Po prvních dvou kolech Marek zkusil zkrátit sáhy a rychlou frekvencí 
dohmátl těsně nad hranicí 8 vteřin v čase 8,05. Relativně malé konkurence využil 
Jirka Tlamsa, který na letošním Šplhavci poprvé vystoupil na stupně vítězů a získal 
tak svou první medaili bronzové barvy. Jeho výsledný čas 8,80 však není nikterak 
oslnivý a zejména díky zkracování sáhů před dohmatem nemohl pomýšlet na příliš 
lepší. 

O čtvrtou příčku svedli souboj palestrácký Ivan Skaloš a Tomáš Cendelín, tentokráte 
startující za Sokol Pražský. O těsné 3 setinky nakonec vyhrál Tomáš, který se svojí 
novou „image“ zalezl za celkem solidních 9,19. Ivan předvedl tři téměř shodné 
pokusy, kdy nejrychleji dohmátl za 9,22. Opravdu těsně utekla desetisekundová 
hranice domácímu Standovi Trávníčkovi, který i jako skvělý moderátor a hlavní 
organizátor závodu zašplhal za nevděčných 10,01. 

Svou povinnou 1 účast si až v Písku splnil Václav Kotlan z Příbrami. Nestandardních 
10,24 je pro Vaška opravdu asi jen povinnost jednoho závodu pro kvalifikaci na MČR, 
kde jistě zaleze o pár sekund rychleji. Velice pěkně zašplhal jeden ze sponzorů 
závodů Martin Trávníček, který dynamickým stylem zalezl za skvělých 10,60.  

Po kratší pauze se na Velké ceně ukázali borci z Dobříše a ohlásili tak návrat na 
šplhačskou scénu. Zejména Jirka Klikar pak velice příjemně překvapil svým druhým 
výkonem, kdy dohmátl za 11,94 a ukázal, že se s ním do budoucna musí počítat. 
Klubový kolega Ondra Jánský již tak spokojený s časem asi nebyl a svých 14,06 si 
jistě na prosincovém Mistrovství o několik sekund zlepší.  

Velice sympatický výkon prezentoval Luděk Dlouhý ze Sedlčan, který po 2 
neúspěšných závodech (Schodiště, Tarzan) konečně dohmátl na cílovou metu v 8 
metrech a to v celkem solidní osobáku 16,80. Tento čas pro něj jistě bude už jen 
historií a v minimálně v několika příštích závodech bude pro něj platit - co závod, to 
osobák.  

Jediným zástupcem seniorské kategorie byl v Písku bohužel Pavol Niezgodzký. Ten 
tak nesoupeřil s ostatními závodníky, ale pouze s lanem a gravitací. Přes prvotní 
obavy nakonec zalezl v letošním maximu 16,85.   



Mezi dorostenci opět kraloval v současné době neporazitelný Tomáš Petr. Ve svém 
druhém pokuse dohmátl ve standardním čase 3,52. Je jen škoda, že stejně jako 
Štěpán na 8 metrech neměl soupeře, protože by ho jistě konkurence dotlačila k ještě 
lepším výkonům. Svůj osobní rekord si v domácím závodě hned dvakrát zlepšil David 
Markvart. První pokus Davidovi sice příliš nevyšel, ale v druhém a třetím kole to již 
bylo o poznání lepší. Svůj nový osobáček 4,17 si bude chtít tento nadějný závodník 
jistě na Mistrovství (svém posledním dorosteneckém závodě) ještě vylepšit a třeba i 
okusit pocit překonání 4 sekundové hranice. Třetí místo se stalo kořistí další borce ze 
Sokola Dobříš Jaroslava Řeháka. Jarda se prezentoval v celkem slušné formě a 
zalezl za 5,22.   

Velice dobře v Písku zašplhal také Martin Matura, který si časem 5,41 výrazně 
vylepšil své letošní osobní maximu, což jistě dokazuje poctivou přípravu na MČR. 
Honza Kořínek z Příbrami v Písku potvrdil svou letošní stabilní formu a předvedl 
téměř shodné časy kolem 5 a půl vteřiny – ten nejlepší měl hodnotu 5,61. 
Neskutečný boj s lanem předvedl ve dvou pokusech písecký Tomáš David, který si 
připsal na 4,5 m laně dva téměř shodné a skutečně neskutečné časy těsně pod 20 
vteřin – ten lepší byl 19,33. Jestli se někdo vydal v Písku z posledních sil, tak to byl 
právě Tomáš .  

Kategorii žen vyhrála podle očekávání domácí Gábina Markvartová, která se těsně 
nevešla pod hranici 7 vteřin. I tato závodnice si jistě ztěžovala na nulovou 
konkurenci. Zde ale vše nepotrvá věčně, protože v tréninkovém centru pražské 
Palestry se pod dohledem zkušených závodníků na příští sezónu usilovně připravuje 
nová palestrácká šplhačská naděje Pavla. Příští sezónu tak snad po mnoha letech 
opět budeme moci sledovat skutečné závody i v ženské kategorii. 

jt 

  
Muži – 8 m  

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

1 Muchka Štěpán Sokol M. Boleslav 1981 6,58 6,47 6,47 6,47 
2 Pustaj Marek ŠSK Palestra 1983 8,57 8,30 8,05 8,05 
3 Tlamsa Jiří ŠSK Palestra 1979 8,86 9,02 8,80 8,80 
4 Cendelín Tomáš Sokol Pražský 1982 9,19 14,24 11,67 9,19 
5 Skaloš Ivan ŠSK Palestra 1985 9,28 9,22 9,23 9,22 
6 Trávníček Stanislav Sokol Písek 1977 10,36 x 10,01 10,01 
7 Kotlan Václav Sokol Příbram 1983 10,25 10,24 11,55 10,24 
8 Trávníček Martin Sokol Písek 1974 10,76 x 10,60 10,60 
9 Klikar Jiří Sokol Dobříš 1987 12,17 x 11,94 11,94 
10 Jánský Ondřej Sokol Dobříš 1987 14,47 x 14,06 14,06 
11 Dlouhý Luděk Sedlčany 1980 16,96 x 16,80 16,80 
12 Niezgodzký Pavol ŠSK Palestra 1953 16,85 x 17,17 16,85 

   
Dorostenci 8 m – mimo sout ěž 

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

1 Petr Tomáš Jílová Brno 1989 8,93 x 10,42 8,93 
2 Markvart David Sokol Písek 1988 11,55 x 12,12 11,55 
3 Matura Martin Sokol Písek 1988 15,84 x x 15,84 
4 Kořínek Jan Sokol Příbram 1990 15,98 x x 15,98 

  



Dorostenci 4,5 m  
Pořadí Jméno Klub Ročník I. čas II. čas III. čas Nejlepší 

čas 

1 Petr Tomáš Jílová Brno 1989 3,75 3,52 3,65 3,52 
2 Markvart David Sokol Písek 1988 5,21 4,31 4,17 4,17 
3 Řehák Jaroslav Sokol Dobříš 1990 5,22 5,76 5,91 5,22 
4 Matura Martin Sokol Písek 1988 5,79 5,76 5,41 5,41 
5 Kořínek Jan Sokol Příbram 1990 5,70 5,61 5,63 5,61 
6 David Tomáš Sokol Písek 1990 19,87 x 19,33 19,33 

  
  


