
Krajské kolo středních škol ve šplhu na laně 
 
Dnes jsem pořádal ve škole na Jílové v Brně JIM krajské kolo středních škol ve šplhu 
na laně ( dorostenci ) a na tyči ( dorostenky ). Účast družstev byla docela solidní ( 12 
chlapeckých a 12 dívčích družstev ). Vzhledem k tomu, že nebyl čas dokončit 
kompletní výsledkovou listinu přeboru Brna a finále JIM kraje, pošlu alespoň pár 
informací o chlapecké soutěži. Poprvé jsme mohli využít elektrickou časomíru a 
musím říct, že je to skvělá záležitost, bez které bych si již nikdy závody nedokázal 
představit ! Soutěž měla výbornou sportovní kvalitu a skvělou závodní atmosféru, 
kterou si užívali nejen závodníci, ale i vedoucí družstev a přítomní diváci. Obrovské 
nasazení, velká bojovnost až zarputilost a neuvěřitelně krásné emoce při vyhlášení 
výsledků, taková by mohla být základní charakteristika závodu, jaký v Brně v historii 
pořádání soutěží ve šplhu nikdo nepamatuje…Je to dobrá zpráva pro všechny 
nadšence lezeckého sportu a já věřím, že šplh na středních školách nemůže zemřít 
na úbytě ! 
 
Stručné výsledky JIM krajského kola  : 
 
Družstva – chlapci  : 
 
1.   SŠ polytechnická, Jílová, Brno                               21,43 vteřin 
2.   SPŠ a VOŠ technická, Sokolská, Brno                   27,85 
3.   Gymnázium Bu čovice                                              30,32 
 
 Jednotlivci : 
 
1.   PETR Tomáš            1989   SŠ polytechnická, Jílová, Brno   6,20 ( 3,08 a 3,12 ) 
2.   ZBRANEK Jaromír  1988 SŠ polytechnická, Jílová,  Brno  7,54 ( 3,69 a 3,85 ) 
3.   SCHILLER Jakub    1990  SŠ polytechnická, Jílová,  Brno  7,69 ( 3,76 a 3,93 ) 
 
Největším objevem soutěže je výkon nového lezeckého talentu ve škole na Jílové, 
Jaromíra ZBRANKA  , který vyšplhal v prvním pokusu za 3,48 vte řin , ale pro mírný 
odraz jednou nohou mu nebyl jeho famózní pokus správně uznán. Je škoda, že se 
do mé lezecké party začlenil až na podzim, protože je ročník narození 1988… Věřím, 
že na MČR v Olomouci by jinak bral možná i stříbro…V každém případě se bude od 
ledna připravovat s Tomášem Petrem na osmimetrové lano. Je to přírodní talent 
s famózními fyzickými předpoklady pro dynamické silové disciplíny a bude-li mu 
sloužit zdraví a nepoleví-li ve svém entuziasmu, může v budoucnu rozšířit českou 
lezeckou špičku. Navíc je to pohodový kluk, který to má v hlavě dobře srovnané. Je 
pro mne velkou radostí pracovat s takovou partou kluků, kteří chtějí mít svou nejlepší 
top formu koncem března, kdy se koná republikové finále středních škol ve šplhu 
v Olomouci. O Tomáši Petrovi se nemá cenu příliš rozepisovat, protože se nyní 
připravuje tak intenzívně, jako nikdy před tím ! Jeho dnešní nejlepší elektrický čas na 
Bojkově časomíře 3,08 mluví za všechno. ( kdyby se v Olomouci 1.12. šplhalo na 5 
m dlouhém laně, mohli bychom očekávat zajímavé časy ). Sám nejlépe ví, že 
olomoucký šampionát je jeho posledním v dorostenecké kategorii a že od ledna ho již 
čeká jen „osmička“ a supertěžká konkurence nejlepších mužů. Moc dobře také ví, že 
musí ještě hodně potrénovat, aby se nejlepším alespoň přiblížil. Čas je možná jeho 
přítelem, protože jeho doba je nachystaná tak za dva roky, kdy by měl sklízet zralé 
ovoce v podobě skvělých časů. Zatím na absolutní špičku ještě nemá, ale je dobře, 



že to sám ví. Skromnost a reálný odhad je podmínkou postupného zlepšování 
sportovní výkonnosti. Moc bych mu přál, aby se mu jeho sen o zdolání hranice 7 
vteřin jednou splnil… 
 


