
Nové Město nad Metují 2007 
Dne 7.7.2007 se uskutečnil 3. ročník Velké ceny Nového Města nad Metují. Závod se 
jako obvykle konal na Husově náměstí a jako obvykle nebyla nouze o diváky, a to i 
přes nepříliš příznivé počasí. Foukal nám studený větřík a sluníčko se schovávalo za 
mráčky. Tímto bych apeloval na organizátory, ať na příští rok zařídí slunečno a 
teplotu kolem 26˚C. Je to tak, nemám prostě, co jiného bych vytkl. 

Ale k samotnému závodění. První na řadě byly dívky a ženy na 3m laně, mezi které 
se ještě vloudil 7-letý Marek Čejpa. Stejně jako loni si přijely pro medaile dívenky ze 
Sokola Náchod,  stejně jako loni si je také odvezly a stejně jako loni se i ostřílení 
závodníci nestačili divit, jakým způsobem Míša Adamů vymazala soupeřky. Palestra 
ji díky jejím výkonům, ale především neskutečným dohmatům, chtěla verbovat do 
svých řad. Kačenko, roste ti konkurence. Michaela samozřejmě skončila jako 1. 
Druhé místo obsadila její kolegyně ze Sokola Náchod Lucie Havlíčková. Třetí místo 
vyfoukl Martině Bartákové, která tu ale byla hlavně kvůli jištění závodníků na 14m,  
Marek Čejpa. Nutno říct, že si ten špunt za svůj výkon medaili zasloužil. Časy viz. 
výsledovka. 

Jako další na řadě bylo 4,5m dlouhé lano a kategorie dorostenců. Zde se nám 
představilo 5 borců. Popravdě nejsem si jist, jestli jsme měli možnost 3 z nich vůbec 
na nějakém předchozím závodě vidět. Ale minimálně Víta Chauru z Pardubic si pro 
příště budu pamatovat, jelikož porazil i zkušeného Natanaela Měcháčka z Palestry, 
který se ovšem snažil oslnit okolí spíš vysoustruženým břišním svalstvem, než 
výkonem na laně. Nicméně na 3. místo to stačilo, i když jen díky lepšímu druhému 
pokusu. Třetí, druhé místo známe, na první se podíváme. Tramtadadá Honza Jarý 
předvedl svůj standart a do Varnsdorfu se vracel s úsměvem na tváři a další trofejí. 
Umístění dalších závodníků a časy opět ve výsledovce. 

Jeřáb se ještě na chvilku zasekl na 4,5 metrech, protože na řadě byla kategorie 
„příchozích“. V té jsme měli možnost vidět, jak už bývá zvykem, část organizátorů, 
Štefana Bartóka, zahřívajícího se na „čtrnáctku“ a nějaké ty kolemjdoucí. Vítězství 
z loňska obhájil Štefan, ale letos mu nikdo nešlapal tolik na paty jako minulý rok 
Pavel Šubrt, a tak si mohl dovolit i trošku horší čas – 5,53s. 

A konečně se dostáváme k hlavní kategorii – 14m. Po minulých ročnících, kdy půlku 
závodnického pole tvořila pražská palestra, jsem letos neočekával příliš vysokou 
účast, jelikož půlka této půlky byla v daný termín mimo a na fóru světa šplhu se 
objevovaly zprávy, že ten a ten nebude 7.7. moct přijet. Nakonec se na 14m 
přihlásilo 13 závodníků, což bylo číslo určitě povzbuzující. Méně povzbuzující už byl 
pohled na to, jak valná část závodníků odpadá (naštěstí ne doslova) ještě před 
dosažením vysněné cílové mety. Pravda je, že 7 z 13 závodníků zkoušelo 14m lano 
poprvé, další 2 až 3 jeli na závody s tím, že letos asi nedolezou nebo nepolezou. A 
tak 5 borců v cíli snad není až takový neúspěch. 

Ale vezmeme to popořadě. Vít Chaura, Ladislav Kubeček, Nat Měcháček a Luděk 
Dlouhý se mohli doškrábat do cca 8-9m, přičemž poslední dva jmenovaní zaslouží 
pohlavek za flákání tréninku (to píše ten pravej, co kucí?) a díky tomu brzký výtuh. 
Pohlavek zaslouží i Ondra Košťák za stejný prohřešek, i když dolezl o 2m dál. Holt 
motivace v podobě jednoho závodu za druhým (tak nějak se počítalo s Frýdkem 
někdy v červnu) nebyla a podle toho se taky (ne)trénovalo. Ovšem Ondra Kadlec má 
za stejný výkon pochvalu, ještě jemně přiostřit vytrvalostní trénink a příští rok to tam 
je. Na vytrvalost by se pro příště mohl zkusit zaměřit i Štefan Bartók, kterého 



poslední dobou na 8m stejně nevídáme. Štefan zůstal viset opět někde kolem 11-
12m. Honza Jarý si určitě uvědomil, že pohár a ještě k tomu plaketu asi nepobere, 
takže to raději zapíchl zhruba ve 12m a pro plaketu si dojede za rok.  

A už nám tu zbývají jen ti borečci, co zvládli celých 14m. Na 5. místě skončil Jirka 
Tlamsa, když s vypětím všech sil plácl po dohmatu. Dle vlastních slov by dohmat 
neriskl, nemít za zády perfektní jištění. Jirka by se tak, jak už se mu asi 2x stalo, 
podíval na dohmatové čidlo z 13,90m. 4. místo – Marek Pustaj. Kdyby byla možnost 
si na tohle vsadit, tak si vsadím. Opravdu jsem zvědavý, jaké místo obsadí tento 
závodník, zralý už po prvním laně na kapačku, příští rok. 3. místo – Honza Král, který 
určitě nejen mě překvapil až monstrózní vytrvalostí. Oproti ostatním závodníkům to 
vypadalo jako by Honza snad ani netuhnul a nezkracoval sáhy (samozřejmě tuhnul a 
zkracoval, ale kamufloval to opravdu kvalitně). Jako jediný se dokonce v druhém kole 
zlepšil. 2. a 1. místo také nebylo žádné překvapení. Martin Matěj byl jistě poměrně 
znavený organizací a přípravami závodu a tak nepodal 100% výkon a za svým 
osobním rekordem zaostal dokonce o 2s. Štěpán zaostal za osobáčkem o sekundu, 
ale zklamaný snad nebyl, vždyť vitrínka je zase o zlatý pohár plnější a Štěpánův 
obličej zase mediálně známější. 

Organizátorům děkuji za skvělou organizaci a těším se na viděnou zase za rok... 
Snad ve vhodnější datum i pro ostatní. 
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OLYMPIJSKO-ATHÉNSKÝ ŠPLH NA 14m  

Pořadí Jméno ročník oddíl 1. kolo 2. kolo nejlepší čas 

1. Štěpán Muchka 1981 TJ Sokol Mladá Boleslav 15,8 15,83 15,8 

2. Martin Matěj 1986 Tj Sokol N.M.n.M. 17,65 18,54 17,65 
3. Jan Král 1988 Tj Sokol N.M.n.M. 19,16 18,71 18,71 
4. Marek Pustaj 1983 ŠSK Palestra 22,56 24,66 22,56 
5. Jiří Tlamsa 1979 ŠSK Palestra Nelezl 32,35 32,35 
6. Natanael Měcháček 1990 ŠSK Palestra Nelezl -  

7. Ladislav Kubeček 1962 Maratonstav Úpice - -  

8. Luděk Dlouhý 1980 Sedlčany - -  

9. Ondřej Kadlec 1982 Tatran Sedlčany - Nelezl  

10. Štefan Bartók 1973 Bezděkov nad Met. - -  

11. Jan Jarý 1990 HK Varnsdorf - Nelezl  

12. Vít Chaura 1991 Tj Sokol Pardubice - -  
13. Ondřej Košťák 1981 ŠSK Palestra -   

 

ŠPLH NA 4,5m - dorost 

Pořadí Jméno ročník oddíl 1. kolo 2. kolo nejlepší čas 
1. Jan Jarý 1990 HK Varnsdorf 4,9 5,06 4,9 
2. Vít Chaura 1991 TJ Sokol Pardubice 5,36 5,47 5,36 
3. Lukáš Petera 1990 TJ Sokol N.M.n.M. 6,7 7,2 6,7 
4.  Natanael Měcháček 1990 ŠSK Palestra 6,7 7 6,7 
5. Filip Šikula 1991 Sokol Pardubice 7,26 6,75 6,75 



 

ŠPLHU NA 3m – ženy a dorostenky  

Pořadí Jméno ročník oddíl 1. kolo 2. kolo nejlepší čas 

1. Michaela Adamů 1994 TJ Sokol Náchod 3,91 4,65 3,91 

2. Lucie Havlíčková 1997 TJ Sokol Náchod 8 7,3 7,3 

3. Marek Čejpa 2000 Dobruška 10,9 12,21 10,9 

4. Martina Bartáková 1979 AO Vrchoviny 14,5  14,5 
 


