
Modřanský Tarzan 2005 
Poslední závod letošního jara se uskutečnil 14.5. na Sofijském náměstí v Modřanech. Závod 
byl organizován nejpočetnějším šplhačským týmem ŠSK Palestra Praha, jehož členové se 
pokusili využít mnohaleté soutěžní zkušenosti k vytvoření ideálních podmínek pro závodníky 
k dosažení kvalitních výsledků. Použitá lana byla “vybroušena” z tréninků, kotvena jen těsně 
nad dohmatovými čidly a prvním dvanácti závodníkům bylo umožněno šplhat ve čtyřech 
kolech, což byl velice příznivě hodnocený tah. Svou vlídnou tvář tentokrát ukázalo i počasí . 
Bylo slunečno, ne však příliš horko. Z negativ lze uvést asi jen chvilkové výpadky časomíry, 
nízké zastoupení závodníků z řad veřejnosti a úplnou absenci šplhajících žen. 

V kategorii dorostenců při slabší konkurenci suverénně kraloval Pavel Šubrt z Nového Města 
nad Metují. Pavel dohmátl s jistotou za 4,35. Druhé místo vybojoval dobříšský Jaroslav 
Řehák v čase těsně nad 5 vteřin před novým objevem Tomášem Géczim z Nového Města 
nad Metují. Tomáš překvapil publikum, když se z času nad 7 vteřin v prvním kole postupně 
zlepšil na konečných 5,45. 

V soutěži mužů na osmimetrovém laně se závodilo poprvé po odchodu Josefa Křivánka, a 
tak se očekával souboj o jeho nástupce. Ze čtyř adeptů se ale dva omluvili, Aleš Novák si při 
tréninku zlomil ruku a Libor Hroza dal tentokrát přednost lezeckému závodu v čínském 
Pekingu. Proto bylo jasné, že se o prvenství utkají Martin Matěj se Štěpánem Muchkou. 
Shodou okolností oba závodníci do soutěžní kariéry vstoupili účastí na Modřanském 
Tarzanovi 2003 a to časy 9,75 u Martina a 8,24 u Štěpána. Favoritem byl Martin, protože na 
všech čtyřech letošních závodech byl shodně druhý za Křivánkem, zatímco Štěpán letos 
ještě neokusil stupně vítězů. 

V prvním kole oba chybovali a výsledky ničemu nenapovídaly. Ve druhém kole ale Štěpán 
překvapil osobním rekordem a prolomením sedmivteřinové hranice časem 6,86. Všichni byli 
ohromeni s jakou lehkostí dokázal zalézt na 14 hmatů. Ještě více překvapil ve třetím kole, 
kdy stejným stylem dohmátl v čase 6,58. V ohromení ze Štěpánových výkonů se Martin 
nedokázal zkoncentrovat k jedinému bezchybnému pokusu a nakonec se s časem 7,09 
musel spíše ohlížet dozadu. 

Souboj o třetí místo se měl odehrát mezi třemi zástupci domácího oddílu: Markem Pustajem, 
Jirkou Tlamsou a Michalem Fejglem. Jirka ale ve všech kolech chyboval, nejlépe dolezl za 
8,68 a tím se překvapivě propadl až na osmou příčku. Michalovi se povedl zajišťovací pokus 
za 7,89, Markovi dokonce za 7,78. Marek si ve druhém kole zlepšil osobák na 7,46, Michal 
ho ale ve třetím kole překonal časem 7,42. Jejich boj o bronz se tak odehrál až v jejich 
paralelním pokuse finálového kola. Marek uspěl patnáctihmatovým šplhem za 7,27 a tedy i 
dalším zlepšením osobního rekordu. Ani Michal ale nebyl nakonec časem 7,32 zklamaný.  

Pátý skončil Radim Polák, který se jakožto nejstarší špičkový závodník se vrátil po delším 
výpadku hezkým časem 7,85. Šestý Ondřej Košťák absolvoval závod s rozporuplnými pocity. 
Po svědomité přípravě těsně před závodem onemocněl a tak do soutěže nastupoval bez 
očekávání. Přesto dokázal překonat svůj dosavadní osobák 8,09, vysněná hranice osmi 
vteřin ale odolala, když se časomíra zastavila na nepopulárních 8,01.  

Fantastické výkony předváděla nerozlučná dvojice domácích závodníků Tomáš Filip a Ivan 
Skaloš. V září 2001 začali jako dorostenci s nulovým silovým základem chodit společně na 
tréninky Palestry. Tenkrát obtloustlý Tomáš zezačátku nevyšplhal čtyřmetrové lano, hubený 
Ivan si napoprvé spálil dlaně. U tréninku ale vydrželi a tak dnes již jako osvalení borci 
nastoupili k doposud životnímu závodu. Ivanovi se dařilo od prvního pokusu, stanovil 
hodnotu svého nového osobního rekordu na 8,49 a získal sedmé místo. Tomáš byl asi příliš 
přemotivovaný a první dvě kola pokazil. Ve třetím kole se uvolnil a přestože mu nevyšel 



dohmat, zlepšil si osobák na 9,30. Ve finálovém pokuse lépe spočítal sáhy, časem 8,96 si 
splnil letošní cíl a obsadil desáté místo. 

Devátý skončil šternberský Jan Kašpárek, který se vrátil po téměř dvouleté pauze solidním 
časem 8,96. Jaroslav Opavský z Olomouce napřed oslnil všechny dámy v publiku estetickou 
muskulaturou a pak i soupeře dynamikou šplhu. Bohužel se zatím dopouští řady technických 
chyb, závodil ale teprve podruhé a tak mohl být s jedenáctým místem a časem 8,98 
spokojen. Posledním účastníkem finále byl Záboj Šnýdr. Tento čtyřiačtyřicetiletý veterán 
závodil po sedmiměsíční pauze vynucené poraněním ramene. Přestože mu rameno zatím 
neslouží zcela spolehlivě a ani lana mu příliš nevyhovovala, dokázal s jistotou obhájit loňské 
vítězství v kategorii seniorů časem 10,85. 

Na závěr patří už snad jen poděkování sponzorům za velkorysost, závodníkům za účast a 
především Pavlovi Niezgodzkému za to, že dokázal zvládnout organizaci tohoto klání.  

mf 

Výsledková listina - muži 8 m  
Poř. Příjmení a jméno ročník oddíl čas I. čas II. čas III. čas IV výsledný 

1. Muchka Štěpán 1981 TJ Sokol M.B. - Župa Fugr 7,84 6,76 6,58 7,32 6,58 

2. Matěj Martin 1986 Sokol Nové Město nad Metují 7,30 7,82 7,09 7,12 7,09 

3. Pustaj Marek 1983 ŠSK Palestra 7,78 7,46 8,20 7,27 7,27 

4. Fejgl Michal 1980 ŠSK Palestra 7,89 7,88 7,42 7,32 7,32 

5. Polák Radim 1977 Sokol Poděbrady 7,85 8,11 8,15 8,02 7,85 

6. Košťák Ondřej 1981 ŠSK Palestra 8,24 8,22 8,01 8,60 8,01 

7. Skaloš Ivan 1985 ŠSK Palestra 8,55 8,49 8,60 8,88 8,49 

8. Tlamsa Jiří 1979 ŠSK Palestra 9,10 8,88 8,78 8,68 8,68 

9. Kašpárek Jan 1981 Sokol Šternberk 10,24 8,96 9,47 9,00 8,96 

10. Filip Tomáš 1984 ŠSK Palestra 9,70 9,62 9,30 8,96 8,96 

11. Opavský Jaroslav 1983 Univerzita Olomouc q 8,98 9,13 q 8,98 

12. Šnýdr Záboj 1961 Sokol Šternberk 10,85 10,92 11,11 12,47 10,85 

13. Hladík Jan 1984 ŠSK Palestra 12,18 12,17 q  12,17 

14. Poes Jiří 1955 Sokol Pražský 12,21 12,83 13,08  12,21 

15. Vondrášek Tomáš 1978  12,68 12,54 q  12,54 

16. Vlastník Jiří 1979 Kapslovna 14,68 16,02 q  14,68 

17. Falteisek Lukáš 1983  16,05 15,89 17,25  15,89 

18. Niezgodzký Pavol 1953 ŠSK Palestra 16,72 n n  16,72 

19. Kujínek Tomáš 1984 KOPR Pavlov 18,55 24,70 q  18,55 

20. Kolín Pavel 1980  21,56 q q  21,56 

21. Houštecký Milan 1960  q n 50  50 

 
Výsledková listina – dorostenci 4,5 m  

Pořadí Jméno Organizace ročník čas 
1. Šubrt Pavel Sokol Nové Město nM 1987 4,35 
2. Řehák Jaroslav TJ Sokol Dobříš 1990 5,38 
3. Géczi Tomáš Sokol Nové Město nM 1989 5,42 
4. Byriukov Denis ŠSK Palestra  1989 6,20 
5. Měcháček Natanael ŠSK Palestra  1990 7,14 
6. VolfPetr Judo Club Sparta Praha 1988 7,51 

 


