
Nové Město nad Metují 2009 – olympijsko-athénský šplh 

V sobotu 28. 6. 2009 se pod záštitou Nového Města nad Metují a tamního Sokola 
konal již každoroční závod na netradiční délce lana 14ti metrů. Počáteční nepřízeň 
počasí odsunula závod o hodinu později, což mělo nakonec pozitivní vliv a dočkali 
jsme se tak i možnosti opálení se na svítícím sluníčku.  

Již po příchodu a zaprezentování se 
byla zjištěna milá skutečnost, 
protože do hlavní kategorie se 
přihlásilo hned 13 závodníků a 
většina s reálnou šancí zdolání této 
výšky. Při pohledu na konstrukci bylo 
zřejmé, že kluci z Nováče nelení a 
snaží se jí vyšperkovat do 
dokonalosti a tak byla o nějaký ten 
metr rozšířena, aby se nemohlo 
jistící lano zamotat pod ruce 
závodníka, tak jako se to stalo 
čtrnáct dní předtím na 20ti metrovém 
laně v Pelhřimově. Nicméně i tak se jeden problém vyskytl, ale nepředbíhejme. 

S vidinou pokoření vlastního času a získání tak tisíci-korunové prémie, přijel z Mladé 
Boleslavi Štěpán Muchka a také že se mu to podařilo. Již dřívější čas 14,76 s překonal 
o pár setinek a nový světový rekord na 14ti metrovém laně má hodnotu 14,61 s a 
Štěpán byl oprávněně potěšen. O malé netradiční překvapení se postaral, bohužel 
kvůli škole nyní né moc trénující, Aleš Novák a postavil se na stupínek s číslem dvě. 
Nutno dodat, že první pokus za 15,51 s se mu moc nevyvedl a tak do druhého chtěl 
dát maximum a překonat tak Štěpána. Bohužel, již zmíněný problém s jištěním, se stal 
právě u Aleše, kdy obsluha jistícího lana nestíhala závodníkovo nasazení a Aleš se 
nohama prakticky zamotal do lana, což mělo za následek výrazné zpomalení a ztrátu 
všech nadějí na výraznější zlepšení.  

Na bedně po Štěpánově 
levici zaujal místo Martin 
Matěj, který tak potvrdil 
vynikající formu a po 
prvním pokusu se dvěma 
prohmaty zalezl slušný čas 
s hodnotou 16,28 sekund a 
byl tak náležitě spokojen. 
Snad ještě větší vzestup 
zaznamenává Honza Král, 
u kterého se zastavila 
časomíra v prvním pokuse 
v čase 17,25 s. Asi 

největším překvapením zasvěcených, byl vynikající výkon Omera Saada v obou 



pokusech. Lepší, první, čas má hodnotu 18,58 s, s čímž byl Sáďa nad výsost spokojen 
a jeho týmoví kolegové pojali podezření, že tajně trénuje tvrdě každý den. Na šestém 
místě se umístil Jirka Kotlan, jako jediný vyslanec z Příbrami a ukázal tak, že formu 
neztratil a jen těsně se nevešel pod 20 sekund s časem 20,87 s. O necelou sekundu 
horším časem se prezentoval Jirka Tlamsa z Palestry a zúročil tak tvrdý trénink 
v časech 21,60 a 22,28 z čehož byl spokojen.  

Že v Pelhřimově nebyla náhoda vynikající výkon mladíka Jana Voborníka, potvrdil i na 
kratším laně časem 28,75 a nepřekročil tak kritickou hranici 30ti sekund. Asi největším 
překvapením v opačném smyslu byl Tomáš Filip, který se sice taktéž nedostal ke 
zmiňované kritické hranici, ale jeho „totální výtuh“, jak šplhouni rádi říkají, který se 
dostavil asi čtyři metry před koncem nenapovídal, že by tento závodník vůbec dolezl. 
To se mu ovšem nakonec podařilo a jeho čas 29,87 s měl za následek téměř kolaps 
jeho organizmu a soucitnou vzpomínku na jeho kolegu Petra Bílého pár let dozadu, 
který se po vyšplhání lana nalézal v podobném stavu. Vše ovšem dopadlo dobře a 
Tomášovi budiž útěchou, že k jeho totálnímu překvapení vyhrál Vyhlídkový let nad 
Novým Městem nad Metují. Toto už je tradice tohoto závodu, že hodnotnou cenu 
nemusí vyhrát závodník na prvním místě, ale na takzvaném bramborovém postu, či 
posledním. Čtyři další přihlášení borci se bohužel do této výšky nedokázali dostat, ale i 
tak, devět závodníků, kteří zdolají olympijsko-athénskou 14ti metrovou metu, asi nikdo 
nečekal. 

Na pořadu dne byly taktéž 
již tradičně další kategorie. 
Vůbec první kategorií byly 
žákyně a dorostenky, která 
byla osazena kvalitními 
závodnicemi a nejspíš tak 
novými talenty a potvrzení 
formy z loňského 
Mistrovství. Nejlépe 
z tohoto boje vyšla 
Michaela Adamů a oběma 
časy se vešla na výšce 
třech metrů pod hranici pěti 
sekund. Její druhý, lepší, 
čas měl hodnotu 4,97 s. O 

druhé místo se popraly závodnice Susan Simonová (6,16s) a Lucie Havlíčková, která 
tento boj prohrála a umístila se s časem 6,30 s na třetím místě. Nutno ještě zmínit 
čtvrtou Zuzku Šilhánovou s časem 6,33 s, kterou dělilo od druhého místa míň jak dvě 
desetiny sekundy. 

Z Prahy taktéž přijela zkušená závodnice Kateřina Pilařová a přihlásila se do kategorie 
dorostenci a starší žáci, právě kvůli tomu, aby si ověřila stávající formu na 4,5 
metrovém laně. Bohužel do této kategorie se přihlásil jen jediný dorostenec Marek 
Čejpa a tak Kateřina suverénně časem 8,85 s zvítězila a nechala za sebou Marka 
s časem 17,00 s daleko za sebou. 



Souboj na dálku tak trochu svedla 
Kateřina s kategorií příchozí (4,5 
m), kde bylo hned 19 závodníků a 
závodnic, kde se stal vítězem Jiří 
David s časem 4,13 s, druhý byl 
tradičně startující příchozí Štefan 
Bartók (4,97s) a třetí se umístil 
Zdeněk Vacek časem 5,18 s. 

Bohužel musíme dodat, že tento 
závod se neměřil elektronickou 
časomírou, ale pouze třemi 
stopkami, takže o odrazy a uznané 

nedohmaty nebyla nouze, což bylo vidět nejvíce v kategorii příchozí. Doufejme tedy, 
že klukům z Příbrami se podaří dotáhnout jejich bezdrátovou časomíru do finální 
podoby a příští rok se bude nejen na 14ti, ale i 20ti metrech startovat právě s touto 
časomírou a odpadne tak problém s nutným kabelem. Nicméně závod měl spád, 
obecenstvo i za nepřízně počasí bylo kvůli místní akci početné a tak byla závodnická 
atmosféra, jak se patří. Děkujeme organizátorům za skvěle zorganizovaný závod a 
budeme se těšit napřesrok. 

tf 

Výsledková listina – muži 14 m 

poř. jméno oddíl ročník 1. kolo 2. kolo Nejlepší čas 

1 Muchka Štěpán TJ Sokol Mladá Boleslav 1981 14,61 15,45 14,61 

2 Novák Aleš Sokol Šternberk 1987 15,51 16,38 15,51 

3 Matěj Martin Sokol Nové Město nad Metují 1986 - 16,28 16,28 

4 Král Jan Sokol Nové Město nad Metují 1988 17,25 19,00 17,25 

5 Saad Omer ŠSk Palestra 1973 18,58 18,9 18,58 

6 Kotlan Jiří Sokol Příbram 1987 20,87 - 20,87 

7 Tlamsa Jiří ŠSk Palestra 1979 21,6 22,28 21,6 

8 Voborník Jan Sokol Nové Město nad Metují 1991 28,75 - 28,75 

9 Filip Tomáš ŠSk Palestra 1984 29,87 - 29,87 

 Beneš Miloš Boxing Hradec králové     

 Bartók Štefan Sokol Náchod     

 Kolář Michal Sokol Vrchoviny     

 Rydlo Jan Sokol Nové Město nad Metují     

 

Výsledková listina – dorostenci, ženy 4,5 m 

poř. jméno oddíl ročník 1. kolo 2. kolo Nejlepší čas 

1 Pilařová Kateřina ŠSK Palestra 1987 8,85 9,0 8,85 

2 Čejpa Marek Dobruška 2000 17,00 - 17,00 



Výsledková listina – p říchozí 4,5 m 

poř. jméno oddíl ročník 1. kolo 2. kolo Nejlepší čas 

1 David Jiří Sokol Police 1990 4,13 4,62 4,13 

2 Bartók Štefan Sokol Náchod 1973 4,97 5,19 4,97 

3 Vacek Zdeněk Sokol Nové Město nad Metují 1987 5,5 5,18 5,18 

4 Petera Lukáš Sokol Nové Město nad Metují 1990 5,59 5,61 5,59 

5 Kavan Antonín Sokol Nové Město nad Metují 1973 6,97 6,05 6,05 

6 Falta Vítězslav Sokol Náchod 1968 6,84 6,35 6,35 

7 David Michal Sokol Police 1994 6,86 6,48 6,48 

8 Janáček Ondřej Sokol Nové Město nad Metují 1990 7,2 6,75 6,75 

9 Horák Martin Sokol Náchod 1977 9,28 8,04 8,04 

10 Balcar Aleš Sokol Nové Město nad Metují 1977 8,39 8,05 8,05 

11 Lucovič Adam Sokol Police 1996 8,37 8,24 8,24 

12 Kruml Martin Hradec králové 1987 9,34 8,27 8,27 

13 Rydlo jan Sokol Nové Město nad Metují 1988 8,33 8,47 8,33 

14 Adamů Michaela Sokol Náchod 1994 9,16 8,75 8,75 

15 Jeitner Berthold Sokol Nové Město nad Metují 1971 10,24 9,96 9,96 

16 Havlíčková Lucie Sokol Náchod 1997 10,66 11,35 10,66 

17 Bega David Sokol Police 2000 13,32 13,94 13,32 

18 Simonová Susan Sokol Náchod 1998 13,5 15,4 13,5 

19 Šilhánová 
Zuzana 

Sokol Police 1988 22,69 15,64 16,64 

 

Výsledková listina – dorostenci, ženy 4,5 m 

poř. jméno oddíl ročník 1. kolo 2. kolo Nejlepší čas 

1 Pilařová Kateřina ŠSK Palestra 1987 8,85 9,0 8,85 

2 Čejpa Marek Dobruška 2000 17,00 - 17,00 

 

Výsledková listina – ženy, žáci 3,0 m 

poř. jméno oddíl ročník 1. kolo 2. kolo Nejlepší čas 

1 Adamů Michaela Sokol Náchod 1994 4,98 4,97 4,97 

2 Simonová Susan Sokol Náchod 1998 6,16 6,64 6,16 

3 Havlíčková Lucie Sokol Náchod 1997 - 6,30 6,30 

4 Šilhánová Zuzana Sokol Police 1988 6,41 6,33 6,33 

5 Bega David Sokol Police 2000 7,47 7,45 7,45 

6 Čejpa Marek Dobruška 2000 8,6 9,42 8,6 

7 Lucovič Michal Sokol Police 1998 11,44 9,53 9,53 

8 Zákravská Adéla Sokol Náchod 1997 - 12,75 12,75 

9 Žibřidová Alena Sokol Náchod 1999 25,71 17,21 17,21 

 


