
Písecký šplhavec 2007 
Již posedmé se letos konal oblíbený závod Písecký šplhavec, který byl také poslední 
ostrou zkouškou před blížícím se Mistrovstvím ČR. Po nedávném závodě v Lyonu se 
všichni z czech teamu na Šplhavce jistě velice těšili, protože si chtěli zašplhat na 
„normálním českém laně“ s pořádně namaglajzovanejma rukama.  

Závod se jako vždy konal v nově zrekonstruované písecké Sokolovně. Účast na 
letošním Šplhavci byla v mužských kategoriích celkem standardní (18 mužů + 4 
dorostenci), v kategorii dorostenek naopak rekordní. K závodu totiž nastoupilo 
nečekaně 5 dívek , což je pravděpodobně dosavadní rekord Velkých cen. Celý závod 
proběhl bez jakýchkoliv problému, k čemuž jistě přispěli i sponzoři.  

Při neúčasti šternberských závodníků byl v kategorii mužů na 8 m hlavním favoritem 
Štěpán Muchka z Mladé Boleslavi. Svou roli celkem bez problémů potvrdil a za svůj 
nejlepší letošní čas 6,29 si po právu odnesl zlatou medaili. Štěpán se v Písku 
prezentoval ve výborné 
formě, ale bohužel mu 
příliš nevycházeli 
dohmaty. Pokud mu 
v příštích týdnech vyjde 
tréninková příprava a 
formu ještě více vyladí, 
na prosincovém 
Mistrovství ČR by se 
snad mohl konečně 
pokusit prolomit 6ti 
sekundovou  hranici.   

Druhé místo si s velkým 
přehledem pohlídal 
Michal Fejgl  z Palestry, 
který každoročně tento 
závod považuje za jeden 
z vrcholů sezóny. Cílená 
příprava se Michalovi i tentokrát velice vyplatila, čehož důkazem je jeho nový 
osobáček ze 4 kola s hodnotou 6,51 sekund. Také Michal se zhruba 5 týdnů před 
MČR jeví ve vynikající formě a pokud i on dokáže v Olomouci zúročit svou přípravu, 
jeho písecký rekord může být rychle vylepšen.  

Boj o bronzovou medaili mezi sebou svedli příbramák Vašek Kotlan  a palestrák 
Ondra Koš ťák. Jako vítěz po celkem dramatické bitvě odešel Vašek, který si 
podobně jako Michal vylepšil svůj osobní rekord na úžasných 6,94, čímž se mu 
podařilo poprvé dostat po 7 sekund a také konečně překonat zlatý čas 7,2. Ondra se  
tak musel spokojit s nevděčným čtvrtým místem a časem 7,02. Mrzet ho mohou 
především technické chyby v prvních 2 pokusech. 

Pod hranici 8 sekund se vešli ještě 3 závodníci – Jirka Kotlan ze Sokola Příbram a 
Petr Bílý s Jirkou Tlamsou z Palestry. U obou Jirků bylo zejména zajímavé, že jejich 
písecké výkony byly ve srovnání s týden starými časy z Lyonu nesrovnatelně lepší, 
což vypovídá o důležitosti podmínek závodu. U druhého jmenovaného byl písecký 
čas na 8 m (7,87 s) dokonce poloviční, než ten lyonský (15,92 s) na laně pouze o 2 
m delším. Kvalitně připravené lano je prostě základ dobrého výkonu. 



Z dalších závodníků v hlavní kategorii je nutné vyzdvihnout zejména seniora Luboše 
Kopeckého ze Sokola Doubravka Plzeň, který je v současné době opravdu v životní 
formě. Po super výkonu v Lyonu si totiž na Píseckém Šplhavci dokázal zlepšit svůj 
osobní rekord na 13,17 s.  

V kategorii dorostenců celkem 
suverénně kraloval zástupce 
početné skupiny příbramských 
závodníků Vít Hanus , který jako 
jediný dokázal 4,5 m dlouhé 
lano pod 4 vteřiny. Jeho nový 
osobáček 3,75 s ho také 
posunul druhé místo letošního 
žebříčku. Druhý skončil jeho 
klubový kolega Zdeněk Pos  
s časem 4,21 s, cože je též jeho 
nový osobák.  

Obrovský výkonnostní progres 
zaznamenal také velice nadějný 
palestrák Nataniel M ěcháček. 
Nat se po zranění klíční kosti 
dokázal dostat do správného 

tréninkového režimu a svůj čas z posledního závodu (Šplh Schodištěm 07) vylepšil o 
více jak 1 vteřinu. Jeho nový osobáček 4,30 s ale s velkou pravděpodobností vydrží 
pouze do blížícího se MČR, kde se chce Nat určitě poprat o stupně vítězů. Poslední 
místo mezi dorostenci obsadil další příbramák Pavel Fíla s časem 5,71.  

V posledních sezónách byly závody ve šplhu tak trochu ochuzeny o dívčí souboje. 
Většinou přijela pouze jedna závodnice a o výsledku tak bylo vždy předem 
rozhodnuto. Tentokrát se však věci měly poněkud jinak. Na letošním Šplhavci totiž 
nastoupilo 5 odvážných závodnic a do posledních pokusů nikdo nevěděl, jak se kdo 
umístí. Kategorie žen a dorostenek byla svou dramatičností určitě ozdobou závodu.  

Boj o první místo se měl vést 
především mezi domácí závodnicí 
Gábinou Markvartovou  a 
palestračkou Katkou Pilařovou. 
Obě závodnice se momentálně 
bohužel nenacházejí v ideální 
formě a jejich dosažené časy proto 
byly relativně horší. Šťastnější 
nakonec byla Gábina, která zlatou 
medaili získala za čas 7,25. Katka 
se po tréninkové pauze musela 
spokojit druhým místem a časem 
7,95. Náladu si Katka Pila řová  
trochu spravila v exhibičním šplhu 
na 8 m laně, které s vypětí všech 
sil dokázala úspěšně zdolat.  

Také bronzová medaile čekala na svou majitelku až do posledního kola. O tom, že 
poputuje do Příbrami rozhodla svým druhým pokusem Aneta Procházková , která si 



v Písku letos odbyla svou šplhačskou premiéru – čas 9,07. Teprve svůj druhý závod 
absolvovala Lucka Hrozová , startující za pražskou Palestru. Jestli si v Písku někdo 
výrazně vylepšil svůj osobáček, tak to byla právě Lucka. Před 4 lety totiž ve 
Varnsdorfu zalezla za úctyhodných 33 sekund, letos v Písku to bylo o něco lepší - za 
9,18. Statečný boj s lanem svedla také třetí zástupkyně Palestry Pavla Vitáková . 
K cílové metě ve 4,5 metrech se sice nedostala, ale rozhodně se snažila ze všech sil. 

Letošní Písecký Šplhavec byl jako vždy velice vydařený a před blížícím se 
Mistrovstvím ČR řada závodníků a závodnic ukázala, že je opravdu na co se těšit.  

JT 

Výsledková listina - muži 8 m 

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Škola, oddíl 1.čas 2. čas 3.čas 4.čas 
Nejlepší 
čas 

1. Muchka Štěpán 1981 TJ Sokol M.Boleslav 6,29 x 6,41 6,69 6,29 

2. Michal Fejgl 1980 SŠK Palestra 6,83 6,59 6,68 6,51 6,51 

3. Kotlan Václav 1983 Sokol Příbram 7,09 6,94 7,16 x 6,94 

4. Košťák Ondřej 1981 SŠK Palestra 7,70 7,99 7,07 7,02 7,02 

5. Bílý Petr 1981 SŠK Palestra 7,91 7,74 x 8,23 7,74 

6. Kotlan Jiří 1987 Sokol Příbram 7,92 10,41 7,81 9,21 7,81 

7. Tlamsa Jiří 1979 Palestra Praha 7,87 10,93 7,87 8,09 7,87 

8. Pustaj Marek 1983 Palestra Praha 8,54 8,50 x 8,11 8,11 

9. Kašpárek Jan 1981 Aron sport Velká Úpa 8,29 8,30 8,35 8,18 8,18 

10. Skaloš Ivan 1985 Palestra Praha 9,34 8,54 8,48 9,73 8,48 

11. Filip Tomáš 1984 SŠK Palestra 9,15 8,61 8,50 8,66 8,50 

12. Trávníček Stanislav 1977 Sokol Písek 10,42 9,89 x 9,77 9,77 

13. Trávníček Martin 1974 Sokol Písek x 11,34 11,00 10,23 10,23 

14. Ježek Tomáš 1988 Sokol Příbram 10,79 11,39 x 11,16 10,79 

15. Kadlec Ondřej 1982 Ski-klub Tatran Sedlčany 12,88 17,39 x 14,55 12,88 

16. Kopecký Luboš - S 1934 Sokol Doubravka Plzeň 13,17 13,59 x x 13,17 

17. Niezgodzky Pavol - S 1953 Palestra Praha 16,64 15,64 x 16,06 15,64 

18. Dlouhý Luděk 1980 Ski-klub Tatran Sedlčany 17,02 17,02 23,88 x 17,02 
 

Výsledková listina - dorostenci 4,5 m 

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Škola, oddíl 1.čas 2. čas 3.čas 4. čas 
Nejlepší 
čas 

1. Hanus Vít 1990 Sokol Příbram 4,02 3,96 4,02 3,75 3,75 

2. Pos Zdeněk 1989 Sokol Příbram 4,75 4,44 4,21 5,49 4,21 

3. Natanael Měcháček 1990 SŠK Palestra 4,55 5,86 4,48 4,30 4,30 

4. Fíla  Pavel 1989 Sokol Příbram 6,73 6,01 5,71 5,79 5,71 
 

Výsledková listina - dorostenky + ženy 4,5 m 

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Škola, oddíl 1.čas 2. čas 3.čas 4.čas 
Nejlepší 
čas 

1. Markvartová Gabriela 1986 Sokol Písek 8,39 7,25 7,68 x 7,25 

2. Pilářová Kateřina 1987 SŠK Palestra 7,95 8,64 x 8,25 7,95 

3. Procházková Aneta 1990 Sokol Příbram 9,16 9,07 x x 9,07 

4. Hrozová Lucie 1988 SŠK Palestra 9,29 x 9,18 13,41 9,18 

5. Vitáková Pavla 1987 SŠK Palestra x x x x x 
 


