
Memoriál Bed řicha Šup číka 2010 – XVI. ročník 
Třetím závodem letošní sezóny byl již tradičně 
Memoriál Bedřicha Šupčíka, pořádaný Sokolem 
Příbram. Tento závod bývá v posledních letech 
velmi oblíbený a může se těšit početnému 
zástupu závodníků všech kategorií (krom žen, 
kterých je stále nedostatek, nemůžeme se ovšem 
divit). Ani v jeho XVI. ročníku tomu nebylo jinak. 
Pro závodníky byly připraveny originální skleněné 
medaile, tradiční trička, občerstvení a 
pochopitelně také velké množství dalších 
atraktivních cen.  

Celkem přijelo 32 závodníků hlavní kategorie 
mužů na 8 m laně, 12 závodníků kategorie 
dorostenců na 4,5 m laně a 2 senioři, taktéž na 8 
m laně. Závod byl opět rozdělen na 3 kola, přičemž 3. kolo bylo finálové a zúčastnilo se ho 
pouze 10 nejrychlejších závodníků v hlavní kategorii a 8 závodníků v kategorii dorostenců. 
Jako bonus navíc byl před samotným vyhlášením vložen sprint závod na 4,5 m laně pro 7 
nejrychlejších mužů a nejrychlejšího dorostence. Pojďme tedy na to, co všechny zajímá 
nejvíce a to samotný komentář o výkonech a výsledcích závodníků. 

Ať se Aleš Novák zúčastní jakéhokoli závodu ve šplhu, je předem jasné, že ho s přehledem 
vyhraje. Otázkou vždy je, jak moc „potupí“ ostatní závodníky za ním. Sekundu? Sekundu a 
půl? Ani tentokrát nedal Aleš závodníkům na dalších příčkách velikou šanci a s časem 5,40 s 
si s více jak sekundovým náskokem zajistil v druhém pokuse vítězství. Třetí finálové kolo 
bylo pro většinu finalistů hlavní kategorie kolem smůly, jelikož jsme mohli být svědky celkem 
velkého množství nedohmatů a technických chyb. Ani Aleš nebyl tentokrát výjimkou, ale i 
s časem 6,41 s by se přesto umístil na prvním místě. 

Jak jsem již naznačil, závodník na druhém místě byl od Aleše vzdálen o více jak sekundu. 
Svým druhým pokusem překonal Štěpán Muchka o pouhou 0,01 s Martina Matěje. Štěpánovi 
také nevyšel finálový třetí pokus, kterým by si možná zlepšil prozatím letošní maximum – 

6,44 s. Třetí pozici tak smolně obsadil Martin 
Matěj, který šplhal ve dvojici proti Alešovi a 
mohli jsme tedy vidět naprosto rozdílné 
způsoby šplhu. Martin leze frekvenčně 
s relativně vysokým množstvím sáhů, 
zatímco Aleš leze (také velmi frekvenčně) 
sáhy dlouhými. Martin si přesto zalezl osobní 
rekord. Ten má prozatím hodnotu 6,45 s. 
Jelikož se nám Martin od začátku sezóny 
představuje ve výborné formě, můžeme 
očekávat, že jeho nový osobní rekord vydrží 
pouze krátce.  

Tím jsme opustili medailové pozice a také 
časy pod 7,00 s. Na bramborové pozici, tedy 
na čtvrtém místě, skončil Tomáš Filip 
z pražské Palestry. Tomáš se netajil s tím, 

že na tento závod jede hlavně pro překonání času 7,20 s, kterým si právě Bedřich Šupčík 
zajistil zlatou medaili. Tímto výkonem by se Tomáš zapsal do Klubu Bedřicha Šupčíka a 
obdržel hranol, který dostane pouze závodník, kterému se na tomto závodě podaří čas 7,20 
překonat. Tomášovi se tento cíl povedl. Jeho nejlepší čas měl hodnotu 7,16 s. Páté místo si 
zajistil domácí závodník Jiří Kotlan s časem 7,23 s. Jirka je již členem Klubu Bedřicha 
Šupčíka z minulých let a proto se kromě samotného výkonu mohl plně věnovat také 
organizaci závodu, což je někdy těžší než samotný šplh. Šesté místo obsadil Ondřej Košťák, 
který momentálně studuje ve Velké Británii. Ondra dříve šplhal časy kolem 6 sekund. Jelikož 



dlouho netrénoval, velmi podcenil svou formu a věřil si maximálně na časy kolem 9 sekund. 
Ondra překonal čas 9 sekund hned v prvním pokuse. Ten měl hodnotu 7,67 s. To ovšem 
Ondrovi nestačilo a dále se zlepšoval. Nejlepší čas zalezl ve finále a měl hodnotu 7,28 s.  

Sedmé místo si výborným zlepšením a ziskem nového osobního rekordu vyšplhal 
talentovaný bývalý dorostenec, dlouhoruký Vladimír Kratochvíl. Vladimírovi se v prvním 
pokuse podařilo vyšplhat lano na pouhých 12 sáhů, ale rozhodčí usoudili, že se po startu 
dotkl nohou země a byl tudíž diskvalifikován. Škoda, že nám pořadatelé nesdělili čas, jelikož 
první pokus byl asi Vladimírův nejrychlejší. Vladimír si z toho ale moc nedělal a v dalších 
pokusech lezl sice na 13 sáhů, ale přesto velmi rychle. Jeho nejrychlejší pokus a tudíž i jeho 
nový osobní rekord má hodnotu 7,40 s. Jelikož se Vladimír zlepšuje každým závodem, jsem 
velmi zvědav, jak rychle poleze na dalším závodě (pokud se ho zúčastní). Závod mohl být 
trochu zklamáním pro Jiřího Tlamsu, který by se také rád stal členem Klubu Bedřicha 
Šupčíka. Jirkovi se podařil poslední závod Šplh Schodištěm, ale tentokrát se mu nepodařilo 
dostat pod 7,45 s a tento čas mu musel být tedy nejlepším. Doufejme, že příští rok se Jirkovi 
cíl 7,20 s podaří překonat. 

Tímto jsme skončili s časy pod 8,00 s, ale stále jsme v „elitní“ finálové desítce nejrychlejších 
závodníků. Deváté místo se podařilo vyšplhat Martinu Klejchovi s časem 8,05 s. Tento čas je 
pouhou 0,05 s za jeho osobním rekordem a sám Martin nevěřil tomu, že takto rychle 
vyšplhal, jelikož přípravě na závod moc nedal. Posledním závodníkem ve finále byl Natanael 
Měcháček. Natanael se na závod velmi těšil a chtěl překonat svůj osobní rekord. To se mu 
povedlo a jeho nový osobní rekord má hodnotu 8,15 s. 

Natanael nám uzavřel desítku nejlepších závodníků letošního ročníku Memoriálu Bedřicha 
Šupčíka. Jelikož se závodu zúčastnilo skutečně velké množství závodníků, zmíním výkony 
seniorů a následovat budou dorostenci. 

V kategorii seniorů vyhrál domácí Jiří Češka s časem 12,58 s před Lubošem Kopeckým, 
kterého nejlepší čas měl hodnotu 18,41 s. Nemohu nezmínit, že Luboš je ročník 1934, tak si 
všichni spočítejte kolik zim a lét má již za sebou a následně smekněme klobouk. Pro 
zajímavost ještě uvádíme, že pro Luboše byl letošní Memoriál již jeho 50 závodem 
v olympijském šplhu. 

Boj o první místo mezi 
dorostenci byl velmi napjatý. 
Přestože dorostenci závodili 
díky technickému problému 
pouze na jednom laně, dočkali 
jsme se velice zajímavých 
soubojů. Ondřej Vaner nám 
převedl obdobný kousek jako 
Štěpán Muchka. Tím myslím, 
že překonal druhého Jana 
Šindeláře o pouhou 0,01 s. 
Nejlepší Ondrův pokus trval 
4,10 s a vyšplhal ho až ve 
finálovém kole. Druhý tedy 

smutně skončil zmíněný Jan Šindelář s časem 4,11 s, taktéž z finálového kola. Třetí místo 
vyšplhal Karel Janda s časem 4,51 s. Doufejme, že všichni přítomní dorostenci budou více 
trénovat a zlepší své časy na hodnoty pod 4,00 s a na konci sezóny budeme svědky 
zajímavých bojů o medaile. 

Paralelní závod na 4,5 m laně vyhrál podle očekávání Aleš Novák s exhibičním časem 3,47 
s. Jeho nejlepší pokus na tomto závodě měl ovšem hodnotu pouhých 2,68 s! 

Závěrem si dovolím pochválit pořadatele ze Sokola Příbram za skvěle připravený závod a 
závodní prostředí. Věříme, že v příští sezóně se bude již XVII. ročník Memoriálu Bedřicha 
Šupčíka konat v podobné atmosféře a opět budeme svědky zajímavých soubojů na 2 lanech. 
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