
Modřanský Tarzan 2007  

V ročníku 2006 byl Modřanský Tarzan zcela pokažen vytrvalým deštěm a tak jsme 
letos s napětím sledovali nejisté předpovědi na 19. květen. Předpověď se ustálila na 
podobě „slunečno a bezvětří“ a tak se všichni závodníci mohli těšit na takové 
podmínky, jaké si na venkovních závodech všichni přejeme. Nakonec vše dopadlo 
podle plánu, počasí bylo ještě slunečnější, než se čekalo, a forma některých 
závodníků ještě lepší, než se sami odvážili doufat. Jedinou drobnou chybou byla 
skutečnost, že organizátoři ještě nemají dokonale zvládnuté ovládání nové časomíry. 
Na druhou stranu ale tato časomíra během celého závodu ani jednou neselhala, což 
se u té původní na venkovním paralelním závodě snad nikdy nepovedlo. Jako 
mimořádně šťastný tah se ukázalo nabídnout závodníkům v mužské kategorii lézt 
poslední kolo jednotlivě (ne ve dvojicích). Mnoha závodníkům jsou nepříjemné 
prodlevy při zasedání k lanům a jednotlivé lezení také umožňuje více riskovat 
vpadnutí do startu. Pořadí mezi druhým a šestým místem se tak v posledním kole 
dokonale proházelo. 

Kategorie dorostenců byla obsazena nezvykle slabě, zúčastnili se pouze 3 závodnici. 
Jasným favoritem byl celkem zkušený Jan Jarý z Varnsdorfu, ale prvenství 
překvapivě vybojoval Zdeněk Pos ze Sokola Příbram. Zdeněk absolvoval teprve 
druhý závod v životě a přestože má ještě obrovské mezery v technice, projevil 
obrovské rychlostní dispozice a své soupeře smetl časem 4,14. Honza Jarý se od 
minulého závodu obrovsky zlepšil co se týče síly. Lezl delšími hmaty, ale bohužel mu 
nezvykle nevycházely dohmaty. Přesto si zlepšil osobák na 4,38, tentokrát však 
jednoznačně měl na lepší. Svůj potenciál Honza prokázal po závodě, když 
v neoficiálních pokusech zalezl v těsném časovém sledu asi 5 pokusů na 
osmimetrovém laně jen těsně nad desetivteřinovou hranicí. Třetí skončil domácí 
nováček Lukáš Kupec za 9,06 s. 

Kategorie žen se zúčastnily 3 účastnice, což je nad poměry hodně. Favoritkou byly 
Kateřina Pilařová, lezkyně, gymnastka a šplhačka původem z Ústí nad Labem, 
v současnosti trénující a závodící v barvách domácího oddílu SŠK Palestra. Katka 
byla výborně připravena, ale v domácím prostředí se nechala trochu přemotivovat a 
kupila chyby. V prvních dvou kolech zaspala na startu a ještě zbytečně nadrobila 
dohmat. Přesto překonala svůj osobák časem 6,65. Katka pak takticky vynechala 
třetí kolo, na poslední pokus tak zasedla řádně odpočatá. Start zvládla dobře a 
nezadržitelně se řítila za novým rekordem, ale ke zklamání davu fandících diváků 
prohmátla jeden sáh před dohmatem a její sen o překonání rekordu v ženské 
kategorii se rozplynul. Rekord je tak zatím zřejmě v držení Gábiny Markvartové a má 
pravděpodobně hodnotu 6,56 s. Výsledkové listiny této kategorie ale bohužel zdaleka 
nemáme kompletní. Katka si pak alespoň zlepšila náladu na osmimetrovém laně, 
které už beze stresu vylezla za 14,91, čímž si zlepšila osobní rekord o jednu vteřinu. 
Druhou závodnicí byla Jiřina Čechová, aktivní lezkyně, která vyzkoušela 4,5 metrové 
lano poprvé v životě a hned v pohodě vyšplhala za 14,50. Třetí účastnice, teprve 
devítiletá Kristýna Rychetská zatím neměla dost sil a své pokusy vzdala celkem 
daleko od dohmatového čidla. 

Poté začala hlavní část soutěže – závod mužů na osmimetrovém laně, do něhož 
nastoupilo 23 závodníků. První místo bylo naprosto jasnou záležitostí. Aleš Novák 
ani nemohl mít konkurenci a jako vůbec první závodník v historii dokázal během 
jednoho závodu hned třikrát zalézt pod 6 vteřin. Nejlepší byl nakonec čas ze druhého 
kola s hodnotou 5,90. Na jeho pokusy je radost pohledět a je velikou škodou, že Aleš 



nemá soupeře. Aleš už je delší dobu brán jako samozřejmý vítěz a hrozí mu podobný 
osud jako Pepovi Křivánkovy před několika lety – okoukal se a byť byl ze všech 
nejlepší, pro diváky už nepředstavoval velké lákadlo. Cestou z této pasti by snad 
mohlo být opětovné nastoupení Štěpána Muchky v plné síle. Ten dnes chyběl, ale 
hlásil nám, že den před závodem odevzdal diplomovou práci a teď chce investovat 
veškerý volný čas do přípravy na šplh a hlavně na závod v Lyonu. Změření sil 
s Francouzi je pro oba naše nejlepší závodníky asi nejdůležitějším momentem letošní 
sezóny. 

O druhé místo se sepralo celkem 5 borců a až do třetího kola to byl hlavně boj mezi 
domácími Ondrou Košťákem, Tomášem Filipem, Vaškem Kotlanem a Martinem 
Matějem z Nového města nad Metují. Rybník jim ale v závěrečném pokuse vypálil 
další domácí závodník, Michal Fejgl. Michal se v prvních třech kolem věnoval hlavně 
organizačním povinnostem, zároveň soutěž moderoval a šplhal spíše propagačně. 
Nejlepší čas po třetím kole měl hodnotu 7,26 což v tu chvíli bylo až na šesté místo. 
Na čtvrté kolo už Michal mikrofon odevzdal a snažil se pár minut maximálně 
zkoncentrovat. Díky lezení jednotlivě pak zariskoval vpadnutí do startu, nadrobil 
hmaty a náhodně trefeným dohmatem zastavil časomíru. Času 6,58 pak ani sám 
Michal nechtěl věřit, nečekaně si tím zlepšil osobák o 3 setinky a poprvé v životě 
stanul na stříbrné pozici. 

V souboji mezi Martinem Matějem a Ondrou Košťákem měl dlouho o pár setinek 
navrch Ondřej. V posledním kole už se zdálo být rozhodnuto, když dal poprvé letos 
pod 7 a zlepšil si osobák na 6,94. Martin se k němu ale vůbec nezachoval hezky, 
protože hned v následujícím pokuse Ondrovi sebral medaili rozdílem pouhé jedné 
setinky vteřiny – 6,93. Dalším zainteresovaným byl Tomáš Filip. Ten si ve třetím kole 
zlepšil osobák o 4 desetiny na krásných 7,02, nicméně v rozhodující fázi boje o 
medaili (v posledním kole) zachyboval. Tomáš určitě nebyl zklamaný, nicméně měl 
na víc. Lze konstatovat, že jeho rychlostní vybavení tentokrát bylo vetší, než byl 
schopen ukoordinovat. Konkurenční závodníci nad jeho výbušností jen kroutili hlavou 
a snad ani Tomáš netuší co bylo klíčem k jeho obrovskému zlepšení. 

Šestý Václav Kotlan odlezl trochu smolný závod. Opět měl fantastickou formu a i 
pokusy mu vycházely. Vašek ale trochu doplatil na málo zkušeností s novou 
časomírou, která má jiné načasování startovního signálu. A tak byl Vašek jedním 
z těch, co díky tomu dost „zaspávali“ na startu a tak nakonec Vašek „jenom“ vyrovnal 
svůj osobák 7,22 s. Sedmé místo vybojoval domácí Ivan Skaloš. Na Tarzana se 
připravoval s Tomášem Filipem a zdálo se, že po zvýšených tréninkových dávkách 
nestíhal regenerovat a byl přetrénovaný. Nicméně před domácím publikem se 
nahecoval, ve třetím kole si zlepšil osobák o setinku na 7,58 a v posledním kole i díky 
skvělému vpádu dosáhl přesně svého vytouženého času – 7,33. To je čas, kterým 
Ivan překonal rekord svého konkurenta Patra Bílého o jednu setinku. 

Osmý Jiří Kotlan si na závod odskočil od přípravy na maturitu a tak jeho čas 7,74 
není žádným zklamáním. Perfektně lezl Jan Král z Nového města nad Metují, dal 
rekord 8,10, který pak po závodě neoficiálně zlepšil dokonce na 7,84. Desátý Aleš 
Kohák byl mírně zklamán časem 8,17, což sám připisuje slabší vytrvalosti a tak 
doufejme, že Aleše příště uvidíme lézt již pod 10 vteřin. 

Ze závodníků na dalších příčkách uveďme jen zlepšení letošního maxima seniora 
Záboje Šnýdra – 9,58 a také skvělý čas třiasedmdesátiletého Luboše kopeckého – 
14,10. 
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Kategorie : muži  8 m  

Poř. Příjmení  a jméno rok nar. klub čas I. čas II. čas III. čas IV. nejl.čas 
1. Novák Aleš 1987 Sokol Štenberk 5,94 5,90 n 5,98 5,90 
2. Cejtl Michal 1980 ŠSK Palestra 7,90 7,29 7,26 6,58 6,58 
3. Matěj Martin 1986 Sokol Nové Město n. M. 7,37 7,17 7,09 6,93 6,93 
4. Košťák Ondřej 1981 ŠSK Palestra 7,33 7,13 7,21 6,94 6,94 
5. Filip Tomáš 1984 ŠSK Palestra 7,38 7,37 7,02 7,13 7,02 
6. Kotlan Václav 1983 Sokol Příbram 7,34 7,26 7,22 7,26 7,22 
7. Skaloš Ivan 1985 ŠSK Palestra 8,10 7,85 7,58 7,33 7,33 
8. Kotlan Jiří 1987 Sokol Příbram 7,74 7,86 8,02 n 7,74 
9. Král Jan 1988 Sokol Nové Město n. M. 8,10 8,25 8,22 8,97 8,10 
10. Kohák Aleš 1977 HK Varnsdorf 8,46 8,26 8,38 8,17 8,17 
11. Pustaj Marek 1983 ŠSK Palestra 8,49 8,22 8,90 8,98 8,22 
12. Tlamsa Jiří 1979 ŠSK Palestra 9,17 9,18 10,08 9,66 9,17 
13. Šnýdr Záboj 1961 Sokol Štenberk 9,89 9,58 10,58 10,34 9,58 
14. Ševčík David 1981 Sokol Pražský 9,85 10,57 9,88 10,01 9,85 
15. Omer Saad 1973 ŠSK Palestra 10,74 10,06 q 10,34 10,06 
16. Kadlec Ondřej 1982 Tatran Sedlčany 12,70 17,21 q 17,18 12,70 
17. Kopecký Luboš 1934 Sokol Doubravka Plzeň 14,10 q 15,08 q 14,10 
18. Dörfler Tomáš 1985 ŠSK Palestra 14,30 q q 14,78 14,30 
19. Novák Leoš 1977 ŠSK Palestra 15,42 15,33 q 18,78 15,33 
20. Niezgodzký Pavol 1953 ŠSK Palestra 17,58 16,49 q q 16,49 
21. Dlouhý Luděk 1980 Fitnes centrum NO1 Sedlčany 21,02 21,81 q n 21,02 
22. Rychetský Petr 1961   n n q q 0,00 
23. Novotný Mojmír 1980   n q q q 0,00 

  

Kategorie : ženy 4,5 m  

Poř. Příjmení  a jméno rok nar. klub čas I. čas II. čas III. čas IV. nejl.čas 
                  
1. Pilařová Kateřina 1987 ŠSK Palestra 6,98 6,65 q 7,02 6,65 
2. Čechová Jiřina 1978 HVS Zoufalci 14,50 q 14,50 14,63 14,50 
3. Rychetská Kristýna 1998   n 0,00 0,00 0,00 0,00 
                  
                  

Kategorie : dorostenci 4,5 m  

Poř. Příjmení  a jméno rok nar. klub čas I. čas II. čas III. čas IV. nejl.čas 
                  
1. Pos Zdeněk 1989 Sokol Příbram 4,51 4,78 4,14 4,70 4,14 
2. Jarý Jan 1990 HK Varnsdorf n 4,66 4,58 4,38 4,38 
3. Kupec Luláš 1991 ŠSK Palestra 9,07 9,06 9,74 10,26 9,06 

  


