
Písecký Šplhavec 2008 
Poslední velká cena latošní sezony – Písecký 
Šplhavec se uskutečnil 18.10. v písecké 
sokolovně. Od poslední VC uteklo už 5 měsíců a 
tak bylo velkým otazníkem, jak se od té doby 
vyvinula forma našich závodníků.  

V kategorii žen se letos bohužel zúčastnila 
pouze domácí závodnice Gábina Markvartová. 
Zalezla v hezkém čase 7,88. Doufejme, že na 
nadcházejícím Mistrovství se sejde lepší 
konkurence a konečně po dlouhé pauze snad 
uvidíme závod i v této kategorii.  

Kategorie dorostenců slibovala zajímavý souboj favorizovaného Víta Hanuse s 
ambiciózním Natem Měcháčkem z Palestry. Nakonec vše dopadlo úplně jinak. Vít 
bezpečně obhájil prvenství pěkným časem 3,70. Druhé místo překvapivě vybojoval 
brněnský gymnasta Jiří Effenberger. Ještě překvapivější byla třetí pozice, na kterou se 
probojoval úplný nováček Vladimír Kratochvíl ze Sokola České Budějovice s časem 
4,28. Snad je to nadějný příslib pro rozvoj šplhu v Českých Budějovicích. V historii OŠ 
totiž nepamatujeme žádného úspěšného reprezentanta tohoto krajského města – jediný 
dosavadní pokušitel se před sedmi lety v Písku zřítil asi ze sedmimetrové výšky a zcela 
si prodřel dlaně.  

Nebývá zvykem komentovat v kategorii 
dorostenců čtvrté místo, tentoktá ale uděláme 
výjimku. Palestrák Natanael Měcháček se o to 
zasloužil svým naprosto zoufalým výkonem. 
Tohoto talenta čeká za 6 týdnů jeho poslední 
dorostenecké vystoupení na Mistrosvství 
republiky. Nat se po celou sezonu neskrývá 
svými ambicemi na mistrovství vybojovat medaili. 
Přesto ke generálce na Mistrovstí přistoupil 
naprosto laxně. To, že mu v takto slabé 
konkurenci utekla medaile, snad bude 
dostatečnou motivací k serióznímu tréninku. 

V kategorii mužů jsme čekali, že by se mohli objevit noví závodníci toužící po účasti na 
Mistrovství republiky. Nakonec se vlastně objevil jenom jeden, o to byl ale jeho výkon 
zajímavější. 

Mezi devatenácti muži si vítězství suverénně odvezl Štěpán Muchka z Mladé Boleslavi. 
Štěpán se po problémech se zraněním z loňského MR pomalu vypořádal, od března 
začal trénovat a od dubna můžeme sledovat jeho postupné zlepšování. V květnu už 
zalezl za 6,58, dnes předvedl 4 časy mezi 6,30 a 6,36. Štěpán byl trochu zklamaný, že 
se nedostal pod svůj osobák v hodnotě 6,27. Držme mu palce, aby si spravil chuť za 6 
týdnů v Olomouci. 

Obrovský překvapením byla druhá příčka. Michal Fejgl se celé léto věnoval hlavně 
lezení po skalách a vzápětí poté, co týden před závodem začal šplhat, onemocněl 
střevní virózou, takže poslední dny proležel v horečkách. Michal se nechal vyhecovat 



vynikající atmosférou písecké sokolovny a probojoval se k času 6,86 - k výsledku, který 
asi nejvíc překvapil Michala samotného.  

O bronzovou medaili dlouho bojovala trojice 
závodníků, úspěšný byl nakonec Václav Kotlan z 
Příbrami. Vašek se momentálně chystá na ME 
družstev v pódiových skladbách a tak mu na lano 
nezbývalo mnoho času. Přesto se postupně rozlézal 
a probojoval se až k času 7,16. Čtvrtý skončil 
Tomáš Filip z Palestry a opět mohl olitovat, že si 
jako každý rok v létě hazardní jízdou na kole zranil 
prsty a tak musel vynechat důležitou letní přípravu. 
Od začátku září na sobě poctivě zapracoval a 
předvedl moc hezké šplhy s nejlepším časem 7,40.  

Pátý Ondřej Košták si ze slabšího času 7,62 nic 
nedělal. Pro Ondru je podstatné jenom Mistrovství a 
nikdo nepochybujeme o tom, že během následujících šesti týdnu maximálně rozvine 
svůj dynamický talent. Šestý Jirka Tlamsa po jarní stagnaci nastoupil ke svědomitému 
tréninku, prodloužil délku hmatů a dal si nejlepší letošní čas – 7,84. Sedmé místo 
obsadil závodník na jehož vystoupení jsme byli velice zvědaví.  

Tomáš Kocourek, odchovanec jihlavské šplhačské školy a 
rekordman středoškolských soutěží v silových vícebojích se 
pod lanem objevil po dvou letech. Na MR 2006 přijel jako 
outsider a vybojoval cennou dorosteneckou medaili. V Písku 
od začátku ukázal, jaké silové vybavení v něm je. V prvním 
pokuse vystartoval s úžasnou dynamikou, bohužel už ve 
třetím hmatu prohmátnul, v půlce lana pak ještě jednou, 
zastavil se a nakonec lano dolezl a zastavil časomíru na 
kulatém čase 10,00. Druhé lano vylezl na jistotu ve skvělém 
čase 8,18. Další 2 pokusy se pokusil zase „narvat“, ale opět 
chyboval. Byla radost po dlouhé době vidět nadějného 
nového závodníka. Dá se říct, že co se týče délky hmatů, 
dynamiky, vytrvalosti i dohmatu, projevuje se Tomáš jako 

vyspělý závodník, jen je citelně znát nedostatek zkušeností na dlouhém laně. Věřme, že 
se mu podaří si zajistit vhodné tréninkové podmínky a brzo vyřeší i tento nedostatek. 

Osmý Jirka Kotlan už delší dobu tříští své síly mezi školu, teamgym a šplh. Díky tomu 
dnes zalezl za slabších 8,22. Snad Jirka brzo dostane rozum a začne se plně věnovat 
jenom šplhu. I na další příčkách se šplhalo daleko za osobáky, Omer Saad za 8,42 a 
Marek Pustaj za 8,62 tak mohli být rádi, že je neporazil rekreační šplhač Martin Klejch z 
Liberce, který si zlepšil osobák na 8,92. 

Děkujeme organizátorů ze vynikající sportovní podmínky. 
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Výsledková listina – muži 8 m 

poř. příjmení a jméno ročník oddíl 1. čas 2. čas 3. čas 4. čas Nejlepší 
čas 

1 Muchka Štěpán 1981 TJ Mladá Boleslav 6,36 6,30 6,34 6,36 6,30 

2 Fejgl Michal 1980 ŠSK Palestra 7,52 7,12 6,84 7,88 6,84 

3 Kotlan Václav 1983 Sokol Příbram 7,68 7,40 7,32 7,16 7,16 

4 Filip Tomáš 1984 ŠSK Palestra 7,68 7,54 7,40 7,48 7,40 

5 Košťák Ondřej 1981 ŠSK Palestra 8,14 7,72 7,62 x 7,62 

6 Tlamsa Jiří 1979 ŠSK Palestra 8,40 7,90 7,84 9,82 7,84 

7 Kocourek Tomáš 1988 Rozsochatec 10,00 8,18 9,14 9,12 8,18 

8 Kotlan Jiří 1987 TJ Sokol Příbram 8,70 8,44 8,24 8,22 8,22 

9 Omer Saad 1973 ŠSK Palestra 8,70 8,84 x 8,42 8,42 

10 Pustaj Marek 1983 ŠSK Palestra 9,10 9,00 8,70 8,62 8,62 

11 Klejch Martin 1987 Sokol Liberec I. 9,26 9,08 x 8,92 8,92 

12 Hanus Václav 1988 TJ Sokol Příbram 9,86 9,62 9,40 10,10 9,40 

13 Skaloš Ivan 1985 ŠSK Palestra 10,04 11,84 9,78 10,24 9,78 

14 Trávníček Stanislav 1977 TJ Sokol Písek x 11,44 10,58 12,06 10,58 

15 Trávníček Martin 1974 TJ Sokol Písek 11,60 10,96 11,22 12,24 10,96 

16 Matura Martin 1988 TJ Sokol Písek 11,70 x x x 11,70 

17 Markvart David 1988 TJ Sokol Písek 13,04 x x x 13,04 

18 Pilát Martin 1984 Hasiči Praha 13,94 x 14,80 17,30 13,94 

19 Kopecký Luboš 1934 Doubravka Plzeň 16,69 x 19,08 x 16,69 

 
 

Výsledková listina – ženy 4,5 m 

poř. příjmení a jméno ročník oddíl 1. čas 2. čas 3. čas 4. čas Nejlepší 
čas 

1 Markvartová Gabriela 1986 TJ Sokol Písek 8,54 7,88 x x 7,88 

 
 

Výsledková listina – dorostenci 4,5 m 

poř. příjmení a jméno ročník oddíl 1. čas 2. čas 3. čas 4. čas Nejlepší 
čas 

1 Hanus Vít 1990 Sokol Příbram 3,96 3,86 3,70 4,04 3,70 

2 Effenberger Jiří 1990 TJ Sokol Brno 4,50 4,34 4,12 4,18 4,12 

3 Kratochvíl Vladimír 1991 Sokol České 
Budějovice 

4,64 4,40 4,92 4,28 4,28 

4 Měcháček Natanael 1990 ŠSK Palestra 6,48 4,30 4,44 4,38 4,30 

5 Opluštil Jan 1994 Tj Sokol Brno 8,64 x 8,12 x 8,12 

6 Bouz Lukáš 1992 TJ Sokol Písek 8,60 x 8,38 9,90 8,38 



 


