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Velká Cena Varnsdorfu 2013 
Po zimní přestávce se miliony natěšených 

diváků konečně dočkaly, když se znovu 

rozběhla jedna z nejpopulárnějších soutěží 

světa, ale to se stalo až v úterý 12. 2. a tak si 

do té doby mohly krátit čas např. ve sportovní 

hale ve Varnsdorfu, kde se 10. 2. 2013 

tradičně odehrálo zahájení šplhounské sezóny 

pod záštitou místního horolezeckého klubu a 

za přispění nám dobře známých sponzorů1.  

Jak už si asi mnozí zvykli, tak nakonec značná 

část zmiňovaných diváků (a bohužel i 

závodníků) někde po cestě zabloudila, a tak 

jsme měli opět šanci užít si rodinné 

varnsdorfské atmosféry. V té se pod lano jako 

první posadila kategorie dorostenců, kterých 

sem dorazilo na 4 jednotky. Čtvrté místo 

potom ukořistil Radek Lánský z HK Varnsdorf, 

který se oproti loňsku zlepšil téměř o sekundu, 

když se jeho nejlepší letošní čas zastavil na 

6,71s. Na stupních vítězů se potom umístili 

Jakub Pálek ze Sokola Příbram s časem 5,05s, 

Matouš Havrlík z téhož oddílu s časem 4,51s a 

Tomáš Stránský ze Sokola Mladá Boleslav, 

který nikoho nenechával pochybovat o vítězi 

dorostenecké kategorie už od prvního pokusu. 

Ale nejlepší čas – 4,19s si pro jistotu šetřil až 

na poslední kolo. Tomáše jsme měli možnost 

vidět na závodech poprvé, ale stylem i časy 

nám hned vyjasnil, že patří do líhně talentů, 

jakou je Mladá Boleslav. Vzpomeňme na 

sezónu 2011, kdy právě nováček z Mladé 

Boleslavi Adam Kočiš vyhrál své dva jediné 

dorostenecké závody vůbec (jedním z nich 

bylo i MČR). Můžeme tedy spekulovat, jak si 

povede tento závodník v letošní sezóně. 

                                                             
1 Karel Hofman – střechy na klíč, ořezy a kácení 
stromů bez plošin; Jan Jarý – projekty staveb; 
Safety Master – Jaromír Lánský – zabezpečovací 
systémy a elektroinstalace; Cyklosport Bartys – 
cyklistické a sportovní vybavení; Miroslav Vohnout 
– výroba a prodej masa a uzenin 

Další kategorií, jež se za poslední dobu 

poměrně rozrostla, a obšťastňuje nejednoho 

diváka už jen svou přítomností, jsou ženy a 

dorostenky. Naneštěstí se však potvrdily 

obavy o ženský orientační smysl, když si cestu 

do Varnsdorfu nakonec žádná žena nenašla. 

Čidlo se tudíž hned po dorostencích posunulo 

do výšky 8 m, na které soupeřilo 12 mužů a 1 

senior. Kategorii seniorů si pro sebe uloupil 

Luboš Jokel, který dosáhl nejlepšího času ve 

druhém kole, kdy zalezl za slušných 12,74s. 

V hlavní kategorii si zde lano poprvé vyzkoušel 

Tomáš Kindermann z Varnsdorfu, který se 

v jeho prvním a zároveň posledním pokusu 

dostal až do 8 m a to v čase 18,97s. Druhý od 

konce skončil Honza Jarý (12,73s), který již léta 

vídá lano jen na místním závodě, když už se 

zde tedy jakožto jeden z organizátorů 

vyskytne. Věřme jeho slovům, že to letos 

změní. 

Další dvě místa obsadili mladší borci z Příbrami 

– Tadeáš Holý (12,19s) a Marek Vočka 

(10,38s), kteří za svými osobními rekordy 

krapet zaostali, ale to bylo zajisté způsobeno 

jen tím, že nestihli náležitě zregenerovat po 

náročné zimní přípravě. Na 8. místě skončil 

Marek Pustaj (9,55s), který došel 

k úchvatnému zjištění, že v jeho věku se forma 

při trénování velice pomalu nabírá a naopak 

při netrénování velice rychle ztrácí. Na dalších 

dvou místech se umístili Martin Klejch a Vašek 

Kotlan se shodnými nejlepšími časy 8,47s, na 

dalších dvou zase Dan Martinec a Jirka Kotlan 

opět se shodnými nejlepšími časy – 8,42s. 

Martin přitom musel být určitě spokojený, 

protože po roce, kdy na šplh netrénoval, si už 

jen stěží vybavuje, jak se to vlastně dělá.  

Naopak Dan mohl být mírně zklamaný, jelikož 

mu řádně nevyšel ani jeden pokus a jeho 

úchvatná série osobních rekordů tak může 
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znovu započít až na Schodišti (naposled jich 

bylo 9 v řadě). Bratři Kotlani zase ladí až na 

domácí závod, takže jsme se od nich dočkali 

takového toho „nememoriálového“ 

standardu. Tím se nám vyčerpalo závodnické 

pole, jež nedosáhlo na stupně vítězů. 

O ty bojovali Tomáš Filip, Ondra Košťák a 

zástupce Mladé Boleslavi, kterým překvapivě 

nebyl Štěpán Muchka. Další překvapení nás 

čekalo, když jsme sledovali, jak si jednotlivé 

stupínky kluci rozebrali. Na třetím místě 

skončil Ondřej, kterému se po zajišťovacím 

prvním a zpackaném druhém a třetím kole 

povedl aspoň trochu čtvrtý pokus, kde dosáhl 

času 7,10s. Druhé místo obsadil Adam Kočiš, 

který od mistrovství ČR očividně nelenil a 

oplácal se dalšími kilogramy svalů. Ty mu 

dopomohly k novému osobnímu rekordu ze 

třetího pokusu s hodnotou 6,94s, což ho na 

chvilku poslalo i do vedoucího postavení v 

závodu, protože Tomáš Filip měl nejlepší čas 

z druhého pokusu pouze za 6,96s. Ale Tomáš 

očividně potřeboval pouze trochu vyhecovat a 

ve třetím kole si vedení vzal zpět, když dosáhl 

času 6,84s. Tento čas potom ještě vylepšil 

v pokusu čtvrtém, kdy dohmátl na čidlo za 

6,75s. 

Časy celkově možná trošku horší oproti 

vrcholům sezóny, o to více by však měli být 

motivováni závodníci, kteří standardně na 

bednu nedosáhnou, protože právě ve 

Varnsdorfu je tato šance očividně o něco vyšší. 

Navíc organizátoři a sponzoři na ničem nešetří, 

když jsou kromě věcných cen první tři místa 

ohodnoceny i formou finanční odměny. U 

ostatních závodů je to skutečnost nevídaná. 

Organizátorům děkujeme za kvalitně 

připravený závod a těšíme se na další ročník, 

snad i v hojnějším počtu.

Kompletní výsledkovou listinu najdete na www.svetsplhu.cz. 

Text: Marek Pustaj 

http://svetsplhu.cz/zavody/2013/varnsdorf_2013_vysledky.pdf

