
                     ZAJÍMAVÉ KRAJSKÉ KOLO SŠ VE ŠPLHU V BRN Ě 
 
     Ve středu 26.listopadu pořádala SŠ polytechnická, Jílová Brno tradiční okresní 
přebor a JIM krajské finále ve šplhu dorostenců na laně a dorostenek na tyči. Do 
tělocvičny, která je známá jako bašta talentů šplhu, kde začali svou lezeckou kariéru 
Pepa Křivánek, Dušan Bartoš, Marek Kašpar, Tomáš Petr a řada dalších úspěšných 
závodníků, se sjelo 12 chlapeckých a 9 dívčích družstev, aby spolu poměřily své síly 
a zjistily svou aktuální výkonnost.  

Vidina umístění na stupních vítězů a 
možnost se probojovat do jarního 
republikového finále v Holešově pro ně byly 
dostatečně silnou motivací bojovat o 
kvalitní výsledek. Vyzdobená tělocvična 
čekala zajímavé souboje chlapců i dívek, 
kteří vzali vzájemné měření sil s konkurencí 
jako velkou výzvu. Připravená elektrická 
časomíra na lanech i na tyčích slibovala 
naprosto férové podmínky k vzájemnému 
měření sil. Soutěž byla čtyřkolová a 
závodníkům se do konečného výsledku 
sčítaly dva nejlepší časy.  

Proti loňskému velmi silnému startovními poli chyběli některé výrazné individuality ( 
Jaroslav Zbranek ze SŠ Jílová Brno, Vladimír Krejčí  z Gymnázia Matyáše Lercha 
Brno, Martin Sova ze SŠ Jílová Brno  a další výkonnostně výborní jedinci ) a tak měl 
domácí favorizovaný tým snadnější roli na cestě za vytouženým zlatým krajským 
úspěchem, přestože mělo družstvo před soutěží velmi nepříjemný, asi desetidenní 
tréninkový výpadek, způsobený mými zdravotními komplikacemi, kdy jsem byl 
v pracovní neschopnosti. 

I tak ale byly k vidění zajímavé souboje, které potěšily všechny fanoušky šplhu na 
laně a na tyči. Z důvodu nedostatku místa se dnes nebudu zmiňovat o soutěži 
dorostenek, ale svou pozornost věnuji jen soutěži chlapců. Favorizovaný tým 
z Jílové, který si přál v domácích podmínkách vyhrát, měl ještě několika minut před 
zahájením soutěže velké starosti o zdraví Jakuba Schillera, který měl celou noc velké 
zdravotní komplikace s žaludkem a vysokou teplotu. Jen jeho morálka a přání 
nezkazit kamarádům z družstva šanci na postup do republikového finále ho 
přesvědčily o tom, že zkusí závodit a alespoň průměrným výkonem přispět 
k pěknému výsledku družstva. Za svůj srdeční přístup a za bojovnost, s kterou ve 
stavu své zdravotní indispozice do závodu šel, si zaslouží velké uznání a poděkování 
ta statečnost ! 

 
                                                 Výsledky nejlepších družstev :  
 
                            1. SŠ polytechnická, Jílová, Brno                         23,28  
                            2. SPŠ a VOŠ technická, Sokolská, Brno                 29,00 
                            3. SOŠ ochrany osob a majetku, Zoubkova, Brno    29,60 
                            4. SOŠ a SOU Vyškov                                              29,81 
                            5. ISŠ-COP Olomoucká, Brno                                  33,51    
 
 



                                                Výsledky nejlepších jednotlivců : 
 
   Pořadí :                 Ročník nar.                  Škola                       Součet dvou časů     Nejlepší výkon 
 
   1. PETR Tomáš         1989     SŠ polytechnická, Jílová, Brno          6,57                   3,27 
   2. SCHILLER Jakub   1990     SŠ polytechnická, Jílová, Brno           8,00                   3,96 
   3. BÍLEK Pavel          1991     SŠ polytechnická, Jílová, Brno           8,71                   4,29 
   4. VOPÁLKA Filip      1989     SPŠ a VOŠ technická, Brno                8,77                   4,32 
   5. VALENTA Ondřej   1990     SOŠ ochrany osob a majetku, Brno    8,78                   4,32 
   6. KUKLÍK Petr           1989     ISŠ-COP Olomoucká, Brno                9,10                   4,43 
   7. ADÁMEK Jiří          1989     SŠ polytechnická, Jílová, Brno           9,19                   4,56 
   8. NEZDAŘIL Patrik   1989     Gymnázium Bučovice                         9,40                   4,69 
   9. KREJČÍ Jiří            1989     Gymnázium Matyáše Lecha, Brno      9,46                   4,61 
 10. HANÁČEK David    1993     SOŠ a SOU Vyškov                            9,48                   4,71 
 
 
     Nejlepší družstvo dnešního krajského kola  a možná i stříbrný tým postoupí do 
jarního republikového finále, které se koná koncem března v Holešově. Nejlepší 
dorostenci budou nyní mít klidné vánoční svátky, protože mají jistotu účasti ve 
vrcholné akci a mohou si v klidu užívat volných dnů, po kterých se začnou intenzívně 
připravovat na republikový vrchol, kde by si přáli vyšperkovat svou současnou 
výkonnost do ještě lepší podoby, aby přispěli svým dílem k vynikající úrovni 
středoškolského šampionátu, který má rok od roku stále lepší úroveň. Úsilím 
tělocvikářů bude objevit nové talentované jedince, kteří by dokázali rozvinout své 
nadání a mohli by rozšířit lezeckou špičku, která si to zaslouží. Je na mladých 
talentech, jak bude za několik let vypadat budoucnost olympijského šplhu. A právě 
krajská kola a republikové finále mohou objevit takové jedince, kteří jednou budou 
mít šanci se prosadit do absolutní špičky na osmimetrovém laně, což by jistě všichni 
pozitivně přivítali. 

 

     A protože bohužel nebudu ze služebních důvodů ( veletrh středních škol  28. a 
29.11. v Brně na BVV ) přítomný na Mistrovství ČR v olympijském šplhu v Olomouci, 
rád bych využil možnost popřát všem vyznavačům olympijského šplhu klidné a 
okouzlující vánoční svátky a v novém roce přeji pevné zdraví, radost z provozování 
milovaného sportu a také štěstí a pohodu v osobním životě. Bojkovi Šnýdrovi navíc 
přeji úspěšnou organizaci MČR a výsledný kvalitní dojem z něho a všem závodníkům 
skvělé výkony a houšť osobních rekordů, z kterých budou mít úspěšní jedinci velkou 
radost. 

                                                                                                   Miroslav Holomek 
 


