
Velká cena Varnsdorfu 2007 
Po dvou měsících se nám rozjela nová sezóna a bylo tomu tak, jak jsme již 
v posledních letech zvyklí, ve Varnsdorfu. 10.2.2007 se v tamní sportovní hale mohli 
všichni příznivci našeho sportu na vlastní oči přesvědčit,  kdo ze šplhounů během 
mezi-sezónní pauzy poctivě trénoval v posilovně či na laně a kdo u talíře a televize. 

Někteří závodníci si sebou byli po kvalitní přípravě poměrně jistí. Nejednoho jsem 
zaslechl, jak volá mámě ještě před začátkem závodu a říká, že už vyhrál. Jiní naopak 
znejistěli již doma při pohledu na svou zakulacenou postavu. Část z druhých 
jmenovaných se nejspíš nevešla ani do dopravních prostředků a tak bylo závodnické 
pole zas o něco hubenější.  

Ano, stále častější a pro přítomné závodníky nepříjemný jev v podobě slabší účasti 
soutěžících ale i diváků vystrčil opět růžky. Tedy dav fanynek přítomné soutěžící 
nezahřál a tak se v chladné varnsdorfské hale rozehřívali sami u fotbálku, na kruzích, 
na laně nebo třeba přitisknutí k topení.  

Po důkladném rozcvičení byla první na řadě kategorie 
dorostenců. A nebýt toho, že některý ze závodníků 
vykřikl „Merde, où est le maglajz?“, šplhalo se na 
sucho a čisto, podvodníci mohli použít kalafunu. 
Organizátoři ale tento lyonský vtípek zbytečně 
nehrotili a magnézium neprodleně dodali.  

V dorostenecké kategorii se představilo 5 závodníků. 
Nejsilnější zastoupení měl, jak už to tu bývá, domácí 
klub a to hned 2 celé závodníky. Po jednom pak 
dorazily posily z Příbrami, Liberce a Prahy. 1. místo 
nekompromisně vybojoval Jan Jarý, když ostatním 
soupeřům nadělil téměř vteřinu. Se svým umístěním a 
novým osobním rekordem – 4,93s tak mohl být 
spokojený.  

Umístění dalších závodníků si můžete prostudovat ve výsledkové listině. Slovem 
ještě zmíním statečný výkon pražského závodníka, a to i přesto že jeho čas 7,98s 
ujde leda tak na holku. Ale jestli ono to nebude tím, že Káťa Pilařová je holka. 
Bohužel se této staré známé,  no zas tak staré ne, závodnici nedostalo soupeřek a 
tak si to rozdala s klukama (ale no tak). Káťa nás svou přítomností bude ještě nějaký 
ten závod oblažovat, takže děvčata pusťte se do tréninku, ať si nemusím plést 
copánky a nosit berušky já. 

V hlavní kategorii si to rozdali závodníci ze starých známých klubů - Palestry, Sokolů 
Šternberk a Příbram, domácího Varnsdorfu, ale také nově vznikajícího sedlčanského 
gangu.  

Doufejme že v Sedlčanech bude i nadále šplh vzkvétat a k nynějším dvěma 
závodníkům se zanedlouho přidají další. Časy místních borců zatím nejsou nijak 
zvlášť oslnivé, ale co není, může být a po poctivém tréninku v posilovně i na laně 
také bude. Není pochyb o tom, že na dalším závodě si Ondřej Kadlec i Luděk Dlouhý 
vytvoří nová osobní maxima. 

Z domácích velice příjemně překvapil časem 8,93s i stylem „jsou vidět pouze 
mávající ruce, nohy“ Aleš Kohák, kterého jsme měli možnost vidět na závodech ve 



Varnsdorfu už minulý rok. Jen co Aleš svůj lezecký projev nepatrně doladí, tak se 
širší lano-lezecká špička může začít bát. 

Z pražské Palestry lze za výkon pochválit pouze Ondru Košťáka a Pala 
Niezgodzkého. Ondra zalezl v solidním čase (7,76s) těsně po nemoci a vlastně i před 
nemocí, jelikož mu po návratu domů bylo opět dost zle. Přejeme brzké uzdravení a 
gratulujeme k 2. místu. To Palo ani nelezl, ale předvedl jako vždy bezchybný výkon 
rozhodčího u lana. Omluvit se dá ještě tragický výkon Michala Fejgla, který byl také 
po nepříjemném onemocnění. Co však předvedl zbytek Palestry bylo téměř 
k smíchu.  

Omluvou jim nemůže být ani lano a jeho uchycení. 
Lano se přespříliš rozkmitávalo do stran, takže aby 
se člověk do provazu trefil, docházelo ke 
zkracování nebo zpomalení sáhů. Těžko říct, čím 
byl přesně rozkmit způsoben. Osobně bych to tipl 
na přílišnou tvrdost lana pravděpodobně 
v kombinaci s ukotvením. 

Vymlouvat se na to může zkusit i Aleš Novák, který 
zalezl na své poměry také slabší čas 6,75s a to 
hned v prvním kole. Ve druhém nepříjemně 
prohmátl chvilku po startu a pokus vzdal a ve třetím 
nedohmátl, ale nic moc si z toho nedělal, předvedl 
nám přítah na jedné ruce ve výši kolem osmi metrů 
a na čidlo si dosáhl. Na první místo a věcné ceny 
včetně finanční prémie mu beztak ten jeden pokus 
stačil. 

Chlapci z Příbrami předvedli klasický bratrovražedný souboj, z něhož vítězně vzešel 
ten lepší… tentokrát to byl ten starší.  

A když jsme u těch starších, prvenství v kategorii seniorů po těžkém zápolení 
vybojoval Bojek Šnýdr. 

Organizátorům děkujeme za pěkné rozjetí sezóny a na ostatní se těšíme na dalších 
závodech – Šplh schodištěm už 10.3.2007, tak pořádně trénujte. 
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