
Velká cena Varnsdorfu 2006 - zahájení sezóny 
Neuplynuly ještě ani 2 měsíce od Mistrovství republiky a už se konal první závod 
nové sezóny. Ve varnsdorfské sportovní hale se tentokrát sešli hlavně závodníci 
domácího oddílu, z přespolních si do tohoto pohraničního města našli cestu pouze 
závodníci ze Šternberku, Prahy a Nového Města nad Metují. 

Ozdobou dorostenecké kategorie byla účast úřadujícího mistra republiky, domácího 
Jakuba Kittla. Ten loni získal titul celkem lacino časem 4,04 a nyní chtěl ukázat, že to 
s letošní obhajobou bude myslet vážně. Podařilo se mu zúročit silový pokrok a vyhrát 
v novém osobáku s hezkou hodnotou 3,95. Druhé místo získal Tomáš Gézci 
z Nového města nad Metují časem 5,31, třetí byl další domácí borec Jan Jarý za 
5,57. 

I v kategorii mužů se představil úřadující mistr republiky - Aleš Novák ze Šternberka. 
Ten to měl s obhajobou titulu těžší. Vůbec mu nesedělo lano a tak ve všech kolech 
chyboval. První 2 pokusy pokazil úplně. Ve třetím i čtvrtém kole sice také lehce 
prohmátl, ale i přesto dokázal dohmátnou v časech pod 7 vteřin. Jeho nejlepší a 
vítězný měl nakonec hodnotu 6,76. Druhé místo vybojoval jeho tréninkový kolega 
Aleš Kočí. I ten opakovaně chyboval a na konečný čas 6,95 se hodně nadřel. Až třetí 
místo tak zbylo na Martina Matěje z Nového Města nad Metují. Jeho lezeckému stylu 
lano celkem vyhovovalo. Lezl sice krásně, ale na lepší čas než 7,03 to nestačilo. Zdá 
se, že Martinův frekvenční styl je již možná trochu přežitý a odsouzený k porážce 
stylem dlouhých hmatů. Podlehl-li tento frekvenční styl na varnsdorfském kmitavém 
laně, pravděpodobně bude podléhat i na stabilních lanech, která obecně dlouhým 
hmatům více přejí. Vše ale uvidíme v dalším průběhu sezóny a možná nás Martin 
překvapí mnohem lepšími časy či prodloužením sáhů. 

Čtvrtý Michal Fejgl z Prahy zopakoval svůj solidní čas z Mistrovství republiky 7,19. 
S obrovským odstupem za ním skončili jeho kolegové Ivan Skaloš, Tomáš Filip a Jiří 
Tlamsa se slabými časy 9,06, 9,43 a 9,54. Osmé místo obsadil Záboj Šnýdr časem 
10,23 a získal tak ocenění pro nejlepšího seniora. Devátý byl domácí Aleš Kohák. 
Tento obrovitý horolezec se sveřepým image překvapil ohromnou dynamikou, díky 
které přes naprosto nevyrovnaný styl dokázal zalézt v čase 11,18. Aleš má určitě 
obrovský rychlostní potenciál a prostor pro další zlepšování. Desáté místo obsadil již 
padesátiletý Jiří Poes ze Sokola Pražského časem12,63. 

Na závěr ještě musíme zatruchlit nad stále častějšími problémy s elektronickou 
časomírou. I tentokrát selhala a jen díky pohotovosti organizátorů se ji podařilo 
rozchodit. 

Organizátorům děkujeme za skvělou práci a těšíme se na setkání se všemi 
závodníky na druhém letošním závodě-na tradičně skvělém Šplhu schodištěm. 
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