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20. 10. se již podvanácté v písecké sokolovně 

konala velká cena Písecký šplhavec. Letos se 

opět potvrdilo, proč je tento závod tak 

oblíben: pro vždy dokonalé závodní podmínky 

a pro přátelskou a motivační atmosféru. Opět 

padlo několik osobních rekordů a průběh 

závodu byl strhující snad i pro absolutně 

nezasvěceného diváka. Snad jen absence 

ženské kategorie a slabší účast mezi 

dorostenci byly drobnými slabinami letošního 

ročníku. 

Kategorii dorostenců podle očekávání ovládl 

Karel Janda z Libčic nad Vltavou. Jeho čas 3,21 

sice zaostal za osobním rekordem, ale je 

pochopitelné, že Karel už svou realizaci vidí 

spíše na osmimetrovém laně, kam příští rok 

přestupuje a již tomu i uzpůsobil trénink.  

Věřme, že do mistrovství se ještě zaměří na 

krátkou trať a že u Karla, jako u prvního 

dorostence na Mistrovství republiky uvidíme 

čas začínající na 2. 

Druhé místo urval po trochu rozpačitých 

výkonech Jirka Hanus z Příbrami. Jirka zkoušel 

nesmyslně dlouhé dohmaty, jen jeden z nich 

mu vyšel a stačilo to na výsledných 3,87. Třetí 

skončil nováček mezi dorostenci Pavel Machaň 

ze Sokolu Čtyři dvory. Na to, že mu vůbec 

nevycházely dohmaty, dosáhl velmi pěkného 

času 4,11. 

 

Na osmimetrové laně se tentokrát odehrály 

velice pěkné souboje mezi 22 muži a jedním 

seniorem. Nebývale krásný souboj se odehrál 

v boji o první místo. Podle očekávání se 

odehrál mezi favorizovaným Štěpánem 

Muchkou, který lezl s tradiční ladností a také 

s tradičně nevycházející délkou dohmatů. Proti 

němu se k lanu posadili palestráci Tomáš Filip 

a Ondra Košťák. Zatímco Tomáš po svém 

selhání v Libčicích nasadil tvrdý trénink a přijel 

připraven, Ondřej nedávno prodělal závažnou 

operaci jedné ze svých dolních končetin a před 

závodem kvůli tomu vynechal několik týdnů 

přípravy. 

Přes velmi rozdílné okolnosti všichni favorité 

předváděli velmi podobné výkony a po 

druhém kole se ve vedení usadil Tomáš 

s časem 6,47 před Ondřejem za 6, 52 a před 

Štěpánem za 6,58. Ve třetím se ale do vedení 

dostal Štěpán, poté, co riskantně natáhl 

dohmat a dosáhl času 6,42. Tomáš po skvělém 

pokusu naopak při dohmatu trochu zaváhal a 

zaostal o 3 setiny: 6,45. Ondřej se skvěle 

popasoval s určitou silovou deficiencí a 

zkrácením délky hmatů dokázal zlepšit svůj 

nejlepší čas závodu na 6,48. Štěpán jen 

zopakoval Ondrův čas a tak Tomáš nastupoval 

ke svému poslednímu pokusu a vlastně 

k úplně poslednímu pokusu závodu. Floskule o 

krájení atmosféry se nedočkáte, protože v tu 

chvíli v písecké sokolovně vládla mimořádná 

pohoda, chvilička, ve které asi úplně všichni 

přítomní, včetně vedoucího Štěpána, 

Tomášovi přáli úspěch. Ve skvělé atmosféře 

Tomáš předvedl uvolněný pokus a již při 

dohmatu bylo všem jasné, že to musel být 

pokus vítězný: čas 6,18 s, o 15 setin zlepšený 

osobní rekord. Není bez zajímavosti, že 

v tomto závodě Tomáš upustil od tahavého 

šplhu na 13 hmatů a přešel k mnohem 

ladnějšímu stylu 14ti hmatů. Věřme, že tento 

styl Tomášovi umožní i překonání další 

významné mety.  

Čtvrté místo obsadil Dan Martinec, Mr. 

osobních rekordů. V závodě sice neměl 

soupeře, o to lépe se ale nechal namotivovat 



svým osobákem. Ten si vylepšil už v prvním 

kole na 7,25. V dalších pokusech tahal dlouhé 

hmaty a nevycházely mu dohmaty, až nakonec 

v posledním kole hmaty nadrobil na 

rovnoměrných 14 a zdánlivě lehce tím pokořil 

olympijský rekord Bedřicha Šupčíka z roku 

1924, časem 7,17. Pátý byl nakonec silně 

namotivovaný Marek Pustaj. Lezl pěkně, ale 

asi se snažil více, než mohl a po mnoha 

chybách se mu povedl jen jeden pokus, jinak 

kupil nedohmaty a výsledkem 7,38 byl silně 

rozčarován. Velmi vyrovnanými pokusy mezi 

7,76 a 7,61 se Omer Saad rozloučil se svým 

úspěšným závoděním na velkých cenách 

v kategorii mužů, přejme mu mnoho 

úspěšných let mezi seniory. 

Hned čtyři závodníci se poprali o sedmou 

příčku. Nejšťastnější byl nakonec Michal Fejgl, 

který po roce absolutní tréninkové absence 

několikrát navštívil Palestru a ač v závodě lezl 

jak ponocný, tak v posledním pokuse vystřihl 

dohmat jako zamlada a tím rozdrtil konkurující 

svalovce Adama Kočiše a Filipa Šmejkala, kteří 

si oba v závodě udělali osobní rekordy 

v totožném čase 7,73. Ambiciózní Nat 

Měcháček doplácel na nevycházející dohmaty 

a s konečným časem 7,77 nebyl spokojen a 

skončil až desátý.  

Z dalších závodníků stojí za zmínku Petr Bílý, 

který se objevil na závodě po dvou letech a 

bez tréninku zalezl za pěkných 8,33. Dále pak 

objev závodu Patrik Valut, vrcholový závodník 

v armwrestlingu (přetlačování pákou). U 

pákaře byste zřejmě očekávali dynamický styl, 

Patrik ale překvapil velmi statickým, téměř 

lenochodím, stylem dlouhých hmatů, kterým 

dosáhl času 8,73 při velmi nepovedeném 

dohmatu. 

Bez zmínky nemůže zůstat také čas Luboše 

Jokela, jediného seniora závodu: 11,34 a nový 

osobní rekord. 

Za závodníky velký dík organizátorům a 

závodníkům mnoho štěstí na nadcházejícím 

mistrovství republiky, které se bude konat 8. 

prosince v OC Galerie Harfa.  

Text: Michal Fejgl 


