
                                 ZAJÍMAVÉ REPUBLIKOVÉ FINÁLE VE ŠPLHU  
 
 
        Tak jsme se přece jen dočkali dlouho očekávaného republikového šampionátu 
středoškoláků ve šplhu, které bylo završením okresních a krajských kol v České 
republice. Hlavním městem mladých lezců se na dva dny stalo malé městečko 
v podhůří Hostýnských vrchů Holešov, kde tamní renomovaná Střední policejní škola 
Ministerstva vnitra přijala od Výkonného výboru Asociace školních sportovních klubů 
České republiky pověření  uspořádat tuto významnou sportovní akce zdatných 
chlapců a dívek, kterou nabízí kalendář soutěží AŠSK ČR. 
 
       Dějištěm finále byla překrásná a velmi rozměrná sportovní hala 1. ZŠ ve 
Smetanových sadech v Holešově, kde vévodila horolezecká stěna a hlavně 
stanoviště pro šplh chlapů a dívek, kam se upínala největší pozornost všech hostů ze 
středních škol jako úplně první. Do Holešova se původně přihlásilo kolem patnácti 
družstev chlapců a dívek, ale po zdravotních peripetiích některých členů družstev se 
jejich konečný počet zeštíhlil jak u chlapců, tak i u dívek na konečných 11 družstev. 
Sportovní ředitel soutěže Mgr. Daniel KOLÁŘ ( bývalý skvělý reprezentant ČSSR ve 
vzpírání a mistr světa v kategorii veteránů v USA z doby před několika lety ) se svého 
úkolu připravit se svým dobře fungujícím týmem spolupracovníků z pořádající školy 
kvalitní soutěž zhostil velmi erudovaným způsobem a výsledkem jeho snažení byla 
skutečnost, že během dvou dnů nevznikly žádné problémy, které by všem hostům 
obtěžovaly jejich život a pobyt v centru dění. Soutěž byla skutečně precizní a je jen 
škoda, že především v soutěži chlapců se potvrdila moje nedávná slova, že podle 
dosažených časů chlapců je na první pohled ihned patrné, které školy se šplhu 
věnují jen dva týdny před soutěží a které zařadily šplh do svého celoročního 
programu a pravidelně trénují. 
 
      Ale již k samotné soutěži, na kterou jsem byl sám moc zvědavý především 
z pohledu objevení nových talentů pro soutěže olympijského šplhu. Má prognóza se 
bohužel vyplnila a já jsem moc smutný z toho, že nadaných a výkonných jedinců je 
stále čím dál méně a kdyby se na šplh třeba od zítřka „vykašlali“ tělocvikáři a 
nadšenci lezení v Brně, v Příbrami a ve Frýdku-Místku ( tam se gymnastickým a 
lezeckým aktivitám báječně věnuje vynikající učitelka tělesné výchovy Sylva 
KUBALOVÁ, maminka našeho volejbalového reprezentanta Přemysla Kubaly, která 
v závěru své kantorské kariéry věnuje svým svěřencům obrovské množství volného 
času a současně z nich vychovává i sympatické a slušné kluky -  nedávno u ní 
maturoval třeba Honza Michálek ), tak talenty není kde brát… Je to smutný pohled a 
skutečný obraz reálné skutečnosti dnešní situace ve středních školách ! A opět se 
jen nerad opakuji a směřuji do řad laxních, líných a svým způsobem i lhostejných 
učitelů tělesné výchovy, které nechává klidnými skutečnost, že mají ve svých školách 
pohybové talenty, kterým se ale odmítají věnovat a tím se současně i profanovat vůči 
svému hlavnímu poslání ve škole a vůči své tělocvikářské cti a hrdosti. Až odejdou 
na zasloužený odpočinek takoví nadšenci jako třeba Sylva Kubalová, Zdeněk Olšák, 
Olda Beneš ( SPŠ a VOŠ strojnická, Sokolská Brno ) a další, mám obavu, že nám 
všem ve školách zadýchá šplh naposledy a umře na úbytě ( podobné náznaky již 
několik let panují ve školní sportovní gymnastice, kde stále méně škol jezdí na 
republikové soutěže i na možnost přímé účasti, protože krajská kola se téměř nikde 
již nekonají ). 
 



       Ale konec pesimismu a já se raději vrátím k samotnému finále ve šplhu. Tři 
nejlepší družstva se prezentovala velmi kvalitním výkonem a potvrdila své 
výkonnostní a výsledkové ambice. Příjemným zjištěním byla skutečnost, že mezi 
závodníky panovala družná atmosféra, plná přátelské komunikace a výměny 
zkušeností, která byla hodně podobná té, kterou známe z atletických stadiónů hlavně 
u desetibojařů. Kluci, kteří se znají ze soutěží olympijského šplhu sice chtěli získat to 
nejlepší umístění, ale vůbec jim nebránilo v tom, aby se k sobě chovali kamarádsky a 
vzájemně si přáli jen to nejlepší. A i takové vjemy patří k tomu nejhezčímu, co se dá 
na velkých soutěžích prožít ! Již od prvních pokusů ve čtvrtek po příjezdu bylo 
patrné, že závodníci jsou hodně unaveni z cestování a své první dva pokusy 
zaměřovali spíše na jistotu udělat měřený výkon, aby se nemuseli v pátek nervovat 
z případných dalších možných nezdarů. Potvrdilo se to, že až páteční pokusy budou 
ty rozhodující, což se také stalo. Závodníci si nechávali své nejlepší výkony až na 
závěr soutěže, kde se lámal výsledkový chléb a drama boje o medaile v soutěži 
družstev a jednotlivců vrcholilo. Kdyby chtěl někdo vidět skutečně jen to nejlepší ze 
soutěže, stačilo by mu přijet až v pátek a přijít na čtvrté a páté pokusy závodníků, 
které měly nejlepší úroveň a kvalitu hodnou velké soutěže. Například klukům 
z Příbrami hrozilo, že je předběhnou závodníci z Frýdku-Místku, kteří se od druhého 
pokusu neustále zlepšovali a doslova je stíhali. Ti si ale nenechali nic líbit a jako 
zkušení matadoři opět zabojovali a na chvíli svým největším soupeřům opět o kousek 
utekli. Samotné rozuzlení závodu bylo velmi dramatické a zajímavé až do konce 
soutěže. Kluci z Brna si již od prvního pokusu udržovali dost velký odstup, který byl 
téměř jeden a půl vteřiny a ten si udrželi až do svého finiše. Právem získali zlatý 
pohár vítězů a mohli se z něj radovat, protože si ho vybojovali solidními výkony i bez 
svého druhého nejlepšího člena, který z důvodu zdravotní indispozice letos 
absentoval. Jakub Schiller tak bude mít v příštím roce poslední šanci naplnit své 
osobní ambice a pokusit se získat zlato v soutěži jednotlivců. Ale nebude to mít 
vůbec lehké, protože ho budou stíhat velmi šikovní a nadaní mladíčci Ondřej 
Pavelka, Matouš Turek- oba z Frýdku-Místku a snad i kamarád z družstva Pavel 
Bílek ( ten ale v dnešním závodě zůstal dost dlužný svým možnostem, protože měsíc 
vůbec netrénoval po zranění tricepsu v oddílu karate, který ho stále citelně trápí ) a 
další zatím bezejmenní kluci, kteří do středních škol teprve nastoupí v září dalšího 
školního roku a mají pro šplh předpoklady a vlohy. 
 
   V závěru svého zamyšlení chci vyslovit velké pod ěkování odcházejícím 
osobnostem  středoškolského šplhu , které budou maturovat a které se velkým 
dílem přičinili o to, že středoškolský šampionát v nich měl své šampióny. Toto mé 
poděkování patří Tomáši  PETROVI, Vítu HANUSOVI a Zde ňkovi POSOVI , kteří 
patřili k největším stálicím v posledních letech a živí v sobě naději, že by své ambice 
a vlohy mohli uplatnit v příštích letech mezi muži na dlouhém laně, kde by měli 
doplnit skupinu spolehlivých a výkonnostně mimořádně kvalitních závodníků, kteří na 
sobě pracují přece jen o něco více let, než oni. Pro český olympijský šplh by to bylo 
nanejvýš potřebné, aby se rozšířila výkonnostní špička top závodníků o další 
mladíky, kteří by svým přínosem přispěli k oživení soutěží. A je jen na nich, jak se 
s touto možností vypořádají. Na tuto náročnou cestu jim přeji, aby vytrvali a i nadále 
měli rádi svou oblíbenou disciplínu a věnovali jí tolik svého času, aby se neustále 
zlepšovali a naplnili tak své cíle a přání, aby se jim stal šplh součástí jejich života. 
 
 
 



                                                    Výsledky družstev chlapc ů : 
 
              Škola                                                                              Celkový čas 
 
           1. SŠ polytechnická, Jílová, BRNO                               23,92  vteřin 
           2. SPŠ a VOŠ PŘÍBRAM                                                       25,27 
           3. Gymnázium P. Bezru če FRÝDEK-MÍSTEK                   25,62 
           4. Gymnázium JESENÍK                                                       28,78 
           5. SPŠ a VOŠ technická, BRNO                                           30,53 
           6. VPŠ a SPŠ MV HOLEŠOV                                               30,92    
           7. SPŠ TRUTNOV                                                                 31,85 
           8. Obchodní akademie CHOCEŇ                                           33,71 
           9. ISŠ TE SOKOLOV                                                             34,09 
         10. Smíchovská SPŠ PRAHA                                                 35,74 
         11. COP T KROMĚŘÍŽ                                                            36,08    
 
 
                                                  Výsledky nejlepších jednotlivc ů  : 
 
        Závodník                         Škola                             Hodnocené časy     Celkový čas / Nejlepší čas  
 
   1.  PETR Tomáš   SŠP Jílová, Brno      3,27    3,38    6,65     3,27 
   2.  HANUS Vít         SPŠ a VOŠ Příbram    3,64    3,68    7,32     3,64   
   3.  PAVELKA O.     Gymnázium F. –M.     3,90     3,92     7,82    3,90 
   4.  POS Zdeněk        SPŠ a VOŠ Příbram       3,92    3,98     7,93    3,92  
   5.  TUREK M.          Gymnázium F. – M.       4,04    4,13      8,17    4,04 
   6.  ADÁMEK Jiří       SŠP Jílová, Brno             4,19    4,27    8,46     4,19 
   7.  BÍLEK Pavel        SŠP Jílová, Brno             4,33     4,48     8,81  4,33 
   8.  ČERNOCH Pavel VPŠ a SPŠ Holešov        4,41    4,58      8,99    4,41 
   9.  KINDLMAN Jan   Smíchovská SPŠ Praha  4,51     4,55     9,06     4,51 
 10.  MACHÁČEK V.  Gymnázium Jeseník       4,42    4,72      9,14    4,42    
 
 
  Jako poslední bych chtěl naznačit, že by bylo potřebné, aby nové objevy (O.Pavelka 
a M.Turek) začali jezdit na Velké ceny v olympijském šplhu, protože u těchto chlapců 
je naděje, že se budou neustále zlepšovat a mohli by doplnit poměrně výkonnostně 
chudou dorosteneckou kategorii. V každém případě by se těmto adeptům již dnes 
mělo naznačit, že se s nimi počítá na MČR v olympijském šplhu, aby i nadále 
věnovali své úsilí vlastnímu zdokonalování a kvalitní přípravě na vrchol sezóny 
v závěru kalendářního roku. Tento úkol si vezmu na starost sám a předám informace 
paní Sylvě Kubalové, která tyto hochy připravuje především na gymnastické soutěže 
středních škol. 
 
 
V Brně dne 27. března 2009                                                              Miroslav Holomek 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


