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NÁVRAT LEGENDY A ŽENSKÝ REKORD – CO SE UDÁLO NA
HARFĚ VE ŠPLHU NA LANĚ?
V sobotu 9. 12. 2017 již pošesté v řadě vyvrcholila šplhačská sezóna mistrovstvím republiky
v Galerii Harfa v pražských Vysočanech. Po sezóně plné napínavých soubojů mezi muži na
osmimetrovém laně i průlomových rekordů dorostenců a žen na 4,5 metrovém laně mohli
diváci čekat opravdu zajímavou podívanou. Závodníci se zase mohli těšit na skvělou diváckou
kulisu, silně motivační prostředí a perfektně připravené lano. Diváci mohli kromě šplhu
shlédnout i představení workouterů ze skupiny ERS WORKOUT a vystoupení Elišky
Brtnické, vzdušné akrobatky z Cirkusu Mlejn. A jak to dopadlo?
Mezi dorostenci překvapivě zvítězil nováček Martin Vacek s časem 3,15s a porazil tak
favorizovaného Matěje Cigla, který závěr svého působení v dorostenecké kategorii takticky
nezvládl, příliš riskoval a nezapsal si ani jediný platný pokus. O to více se těšíme, co Matěj,
dorostenecký rekordman s časem 2,74s, předvede v roce 2018 mezi muži v hlavní kategorii.
V ženské kategorii loňská vítězka Veronika Szabóová ze Sokola Poděbrady přepsala na
Harfě národní rekord v ženské kategorii, a stanovila jej na 4,50s. Troufneme si tvrdit, že tento
čas bude dlouho hledat svou přemožitelku.
Senior Pavel Coufal potvrdil stabilní formu a po dvouleté pauze zvítězil v kategorii dříve
narozených časem 8,98s.
V hlavní kategorii mužů na 8 metrovém laně se při oznámeném návratu již legendárního
Aleše Nováka, držitele světového rekordu, muselo počítat s jeho umístěním na příčkách
nejvyšších. Po třech letech mimo závodní pole Aleš prokázal svou profesionalitu a zkušenosti,
do špičkové formy se dostal za 4 měsíce a s časem 5,30s suverénně zvítězil. Paradoxně
nejtvrdší souboje se tak odehrály o stříbrnou příčku, kdy až v posledním kole Martin Trnka
s časem 5,83s porazil Patrika Valuta (5,89s), který se tak musel spokojit s 3. příčkou.
Byli jsme tak svědky výjimečných výkonů ve všech kategoriích. Na kvalitu závodu poukazuje
i to, že až teprve 14. závodník v celkovém pořadí mužské kategorie nepokořil hranici sedmi
vteřin, přičemž čas „pod 7“ obvykle na závodech ve šplhu na laně stačí na medailovou pozici.
Gratulujeme úspěšným závodníkům, děkujeme Galerii Harfa, sponzorům,
protagonistům doprovodných akcí a také všem, kteří pomáhali při samotné organizaci
letošního Česká pojišťovna mistrovství republiky ve šplhu na laně, a těšíme se na další
ročník. Vše o šplhu na www.svetsplhu.cz
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Poznámka pro editory:
Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m2 obchodních a zábavních ploch na třech
podlažích byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého provozu se profiluje jako obchodní
centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení se sousední O2 arenou, patřící mezi
nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160 obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen

nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Součástí obchodního centra je také 1 600 míst
k parkování. Střecha Galerie Harfa se od 28. dubna 2011 pyšní DinoParkem, který je jediný v Praze
a do hlavního města přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně, Ostravy a Vyškova.
V zimních měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m.
V srpnu 2016 dokončila investiční skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního
centra Galerie Harfa a stala se tak jejím novým akcionářem.
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