
Modřanský Tarzan 2013 

 

Jak tomu bývá na Modřanském Tarzanovi 

(dále jen MT) zvykem, buď je počasí krásné – 

je nesmírné horko nebo je chladno, prší a 

podmínky jsou takové, že časy musí být 

stopovány ručně, neboť časomíra nefunguje. 

Bohužel 13. ročník Tarzana provázela druhá 

možnost. Podmínky byly již od rána chladné a 

deštivé. Přesto bylo pro pořadatele příjemnou 

zprávou, že dorazilo kolem 30 účastníků 

a 2 ženy v doprovodu dalších osob, které 

pomohly vytvořit adekvátní diváckou kulisu 

k daným podmínkám. 

Na MT se začíná hlavní kategorií na 8m. 

Favority bývají, pro letošní sezónu, Tomáš Filip 

z domácí Palestry a Štěpán Muchka ze Sokola 

Mladá Boleslav. Tomáš na domácím závodě 

nemohl být po celou dobu, nahlásil si tedy 

startovní čas 46 sekund a začínal závod jako 

první. Celkem podle očekávání se mu i přes 

podmínky chladného a tuhého lana podařilo 

vyšplhat za příjemných 6,78 s. Nutno 

poznamenat, že těsně před pokusem 

upevňoval suchou dohmatovou cívku (za 

pomocí svých rukou a nohou do 8m), aby bylo 

možno stopovat časy elektronicky a že 

v pondělí byl na tradičním předzávodním 

tréninku v Sokole Pražském (v místě konání 

populárního závodu Šplh Schodištěm) schopen 

vyšplhat lano za 6,66 s. Zmíněný čas Tomášovi 

zůstal tedy jediným platným, a jak se dále 

dočtete, stačil mu na druhé místo. 

Začal jsem trochu odzadu, a proto je třeba 

napsat i o vítězi. Štěpán Muchka, kterému 

nevycházely sáhy, a dohmaty měl velmi 

krátké, lezl pod očekávání, ale je třeba brát 

v potaz podmínky, za kterých závodníci museli 

šplhat. V jednotlivých pokusech se zlepšoval a 

jeho konečný čas se zastavil na hodnotě 6,60 

s. 



Třetí příčku, jako na všech čtyřech předchozích 

závodech této sezóny, obsadil Ondřej Košťák 

z domácí Palestry. Ondřej i přes dlouhodobé 

bolesti zad dosahuje pěkných časů. Chybělo 

málo a mohl být dokonce druhý, ale s časem 

6,80 s na druhou příčku těsně nedosáhl. 

Čtvrtý skončil nadějný závodník Karel Janda ze 

Sokola Libčice. Jeho časomíra se zastavila na 

čase 7,18 s, ale tento čas bych osobně nebral 

jako moc relevantní, neboť při Karlově pokusu 

nefungovala časomíra a čas byl stopnut na 

ručních stopkách. Karel lezl nevyrovnanými 

sáhy, ale věříme, že na dalších závodech tento 

„nedostatek“ odstraní a podaří se mu již 

překonat 7 sekundovou hranici, na což 

rozhodně má (dokázal to i doplňkovým 

pokusem v Písku 2012, kde startoval ještě 

v kategorii dorostenců). 

Pátá příčka připadla na Martina Matěje ze 

Sokola Nové Město nad Metují, pořadatele 

blížícího se závodu na 14m. Martin se pomalu 

vrací do formy po loňských táhlých zraněních a 

lze od něj očekávat, že do druhé poloviny 

sezóny, která je na závody trochu chudší, 

vstoupí s časy více pod 7 sekund. Čas 7,27 s 

byl pro tentokrát jeho nejlepším. 

Hned za Martinem se umístil jeho „stájový 

kolega“ Jan Král. Závodník, který si na 

posledním Memoriálu vytvořil nový osobní 

rekord. Počasí a podmínky v Praze mu bohužel 

nepřály a za osobním rekordem zaostal o 

několik desetin sekundy – nejlepší čas měl pro 

tentokrát 7,48 s. Stejně jako u Martina věříme, 

že se ve skvělé formě předvede za několik 

měsíců v Libčicích nad Vltavou. 

Trochu zklamáním byl čas Daniela Martince z 

Palestry, který byl v minulých letech znám 

neustálým překonáváním svých osobních 

rekordů. Pondělní trénink, stejně jako 

Tomášovi, napovídal, že za lepších podmínek 

mohl Daniel sahat po překonání 7 sekundové 

hranice a opět si tím vylepšit osobní rekord. 

Bohužel čas 7,55 s a tudíž žádné důvody 

k velkým oslavám. Daniel ovšem zajisté 

nezaspí na vavřínech a čas pod již zmíněných 7 

sekund překoná buď v letních Libčicích (které 

ovšem také může ovlivnit počasí) nebo v Písku, 

který se koná v uzavřených prostorech. 



Danielem jsme uzavřeli všechny závodníky pod 

8 sekund. Osmý Natanael Měcháček, který 

závod moderoval spolu s Michalem Fejglem, 

dosáhl času jen 8,17 s, což byl čas horší než 

v pondělním tréninku. Devátý Filip Šmejkal ze 

Sokola Vršovice vyšplhal v těsném závěsu 

za Natanaelem s časem 8,19 s. Totožného času 

dosáhl i Michal Fejgl, který byl svým časem 

lehce zklamán. I přes horší čas, si o něm 

někteří ostatní členové Palestry, ze které oba 

závodníci pochází, myslí, že by se měl ke šplhu 

opět aktivně vrátit. 

Desátá příčka patřila Václavu Kotlanovi ze 

Sokola Příbram. Bratři Kotlanové (o druhém se 

zmíním za chvíli) se vyznačují tím, že trénují 

snad jen na jejich domácí závod a ostatní jsou 

pouze tak do počtu, jak by někdo mohl říci. 

Václav, stejně jako Filip a Michal vyšplhal 

v totožném čase 8,19 s. Dlouho jsme neměli 

na závodech již tři shodné časy ve výsledcích. 

Dvanáctý skončil Miroslav Kadlec, opět 

z Palestry, o kterém jsme v poslední době 

mohli číst ve spojitosti s trénováním jakési 

Gábiny Partyšové, čímž se stal prvním 

mediálně známým šplhačem. Miroslav leze 

s velmi krátkými sáhy, ale za to dosahuje 

vysoké frekvence a díky tomu se mu povedlo 

vyšplhat za 8,38 s, což je pouze kousek za 

osobním rekordem. Stejně jako u některých 

zmíněných závodníků, i u Mirka očekáváme 

zlepšení a časy pod 8 sekund. 

Třináctého Jiřího Tlamsu netřeba 

představovat, závodník z Palestry, který se 

šplhu opět aktivně věnoval hlavně v minulé 

sezóně, tento rok vůbec nedosahuje časů, 

kterých by závodník jeho kvalit měl. Čas 8,86 s 

je vypovídající. To Pavel Coufal z SG Všetaty, 

který si na Memoriálu vytvořil nový osobní 



rekord, lezl za pěkných 9,11 s. Věříme, že se 

bude nadále zlepšovat, neboť potenciál tam 

rozhodně je. Patnáctý Patrik Valut, Palestrák 

věnující se navíc vrcholově armwrestlingu 

(česky jen „páce“) dosáhl velmi slabého času 

9,29 s. Doufejme, že ho tento čas 

nedemotivuje a šplhu se bude věnovat i 

nadále. Již jsem zmínil jednoho z bratrů 

Kotlanových. Jiří Kotlan, stejně jako jeho bratr, 

si vybral slabší chvíli a dosáhl tak času pouhých 

9,48 s. Věříme, že se brzy předvedou 

s nějakým atraktivnějším časem a budeme je 

moci zmínit v dřívějších částech článku. Zmínit 

Marka Pustaje, který stejně jako Jiří Tlamsa 

trénoval spíše v minulém roce, až takto pozdě 

v článku je pro něj ostuda. Čas 9,50 s je 

vypovídající. Ondřej Vaner, na osmnácté 

příčce, závodník, který vynikal spíše na 4,5m 

laně se asi ještě zcela optimálně 

neaklimatizoval na delší lano a čas 9,78 s je 

zklamáním. Jsem optimista a věřím, že stejně 

jako mnozí, i on se do budoucna výrazně 

zlepší. Tím jsme uzavřeli všechny závodníky 

pod desetisekundovou hranicí. 

Pod touto pomyslnou hranicí skončil, mimo 

jiné, i jeden netradiční nováček (hráč ragby a 

frisbee), kterým byl Conrad Freeman, jež je až 

z daleké USA, s obstojným časem 12,15 s. 

Následující kategorie dorostenců měla tu 

smůlu, že jim časomíra již vůbec nefungovala a 

byli tudíž odsouzeni kvůli počasí šplhat pouze 

na stopkami měřený čas. Navíc se rozpršelo 

ještě více, tudíž předepsané pauzy dodržovány 

skutečně nebyly. Některým by mohlo vadit, že 

byli ochuzeni i o čtvrté závodní kolo, ale nikdo 

si nestěžoval. 

S přehledem tuto kategorii opanoval Pavel 

Macháň z dalekého Sokola Brno 1. Tento 

závodník by mohl být smělým konkurentem 

většině mužů i na 8m laně, neboť i tam je 

schopen lézt kolem 7,50 s. Dosažený čas 3,70 s 

byl jedním z těch horších, ale Pavel bude tuto 

kategorii šplhat i v příštím roce a tak věříme, 

že loňský rekord zmíněného Karla Jandy – 3,10 

s, se pokusí překonat. 

Druhé místo obsadil objev Štěpána Muchky, 

Tomáš Stránský. Ten se snaží po vzoru svého 

mentora lézt dlouhými sáhy, kterým bohužel 

zatím chybí dynamika potřebná k překonání 4 

sekundové hranice. Proto pouze výsledný čas 

4,25 s. I tento závodník má rozhodně 

potenciál, neboť vypadá, že ho šplh velmi baví. 

Třetí, Vratislav Vorel – Sokol Libčice, zatím 

nemá se šplhem takové zkušenosti a čas 5,05 s 

musí prozatím stačit. Tomuto závodníkovi 

chyběly naopak dlouhé sáhy. Lano této délky 

šplhal skutečně na vysoké množství sáhů. 

Čtvrtý, Matouš Havrlík ze Sokola Příbram, 

s časem 5,84 s má také co zlepšovat, ale 

závody ještě budou a věřme, že se všichni 

dorostenci ukáží v lepší formě. Nutno ovšem 

opět poznamenat, že podmínky nebyly 

nikterak příznivé a pořadatelé se do příštího 

roku zavazují objednat u sponzorů slunné a 

teplé počasí. 

Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat 

štědrým sponzorům: Rock Empire, MČ Praha 

12, Eltodo a.s., Koloniál JIFI, Nestlé a ZŠ s RVJ 

Angel, bez kterých by se tento závod mohl jen 

stěží uskutečnit. Dík patří také všem 

organizátorům a těm, kteří pomáhali, přesto 

že mohli zůstat v teple domovů. Díky i všem 

závodníkům za trpělivost a shovívavost. 



Loučím se a věřím, že příští rok se bude tento 

závod opět konat za vysoké účasti závodníků, 

kteří přispívají k jeho kvalitě více než cokoli 

jiného. 
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Kategorie: Muži 8 m 

Pořadí Jméno Příjmení Ročník Oddíl 
Čas (s) 

1. 
kolo 

2. 
kolo 3. kolo 4. kolo Nejlepší 

1. Štepán Muchka 1981 TJ Sokol Mladá Boleslav 6,79 6,86 6,60 6,66 6,60 

2. Tomáš Filip 1984 ŠSK Palestra 6,78 q q q 6,78 

3. Ondřej  Košták 1981 ŠSK Palestra 7,79 6,94 6,80 6,97 6,80 

4. Karel  Janda 1994 Sokol Libčice 7,39 7,18 7,43 q 7,18 

5. Martin Matěj 1986 Sokol Nové Město nad Metují 7,46 7,30 7,27 7,33 7,27 

6. Jan Král 1988 Sokol Nové Město nad Metují 8,95 8,18 7,67 7,48 7,48 

7. Daniel Martinec 1991 ŠSK Palestra 7,98 7,66 q 7,55 7,55 

8. Natanael Měcháček 1990 ŠSK Palestra 8,90 8,42 8,17 8,29 8,17 

9. Filip Šmejkal 1992 Sokol Praha Vršovice 8,19 8,22 8,53 8,43 8,19 

10. Michal Fejgl 1980 ŠSK Palestra 9,27 8,58 8,19 8,57 8,19 

11. Václav Kotlan 1983 Sokol Příbram 8,87 8,71 8,19 8,92 8,19 

12. Miroslav Kadlec 1985 ŠSK Palestra 8,58 8,82 8,71 8,38 8,38 

13. JIří Tlamsa 1979 ŠSK Palestra 9,95 10,31 8,86 q 8,86 

14. Pavel Coufal 1973 SG Všetaty 9,63 9,11 q 9,27 9,11 

15. Patrik Valut 1984 ŠSK Palestra 10,39 9,31 9,29 q 9,29 

16. Jiří Kotlan 1987 Sokol Příbram 9,74 9,55 9,48 q 9,48 

17. Marek Pustaj 1983 ŠSK Palestra 9,50 10,54 10,13 9,98 9,50 

18. Ondřej  Vaner 1994 Sokol Příbram 9,83 9,78 10,04 q 9,78 

19. Václav Kraus 1978 Sokol Libčice 11,39 10,47 10,98 10,26 10,26 

20. Michal Strnad 1989 ŠSK Palestra 10,47 11,03 11,00 q 10,47 

21. Jan Šindelář 1993 Sokol Příbram 12,43 11,46 q q 11,46 

22. Conrad Freeman 1989   12,15 n q q 12,15 

23. Jiří Horáček 1982   19,47 19,58 q q 19,47 



          

          Kategorie: Senioři 8 m 

Pořadí Jméno Příjmení Ročník Oddíl 
Čas (s) 

1. 
kolo 

2. 
kolo 3. kolo 4. kolo Nejlepší 

1. Lubomír  Jokel 1964 ŠSK Palestra 14,23 13,14 13,81 14,31 13,14 

2. Jaroslav Novák 1970 Sokol Libčice 15,51 16,62 q 17,26 15,51 

3. Ondřej  Žák 1972 Tachlovice n n q q n 

          

          Kategorie: Dorostenci 4,5 m 

Pořadí Jméno Příjmení Ročník Oddíl 
Čas (s) 

1. 
kolo 

2. 
kolo 3. kolo 4. kolo Nejlepší 

1. Pavel Macháň 1996 Sokol Brno 1 3,96 3,92 3,70 - 3,70 

2. Tomáš Stránský 1995 Sokol Mladá Boleslav 6,02 4,63 4,25 - 4,25 

3. Vratislav Vorel 1996 Sokol Libčice 5,05 n 5,13 - 5,05 

4. Matouš Havrlík 1995 Sokol Příbram 5,99 n 5,84 - 5,84 

          

          Kategorie: Ženy 4,5 m 

Pořadí Jméno Příjmení Ročník Oddíl 
Čas (s) 

1. 
kolo 

2. 
kolo 3. kolo 4. kolo Nejlepší 

1. Kateřina  Pilařová 1987 ŠSK Palestra q 7,58 q - 7,58 

2. Monika Böhmová 1986 Sokol Praha Vršovice 7,78 8,13 q - 7,78 

          

          Kategorie: Příchozí 4,5 m 

Pořadí Jméno Příjmení Ročník Oddíl 
Čas (s) 

1. 
kolo 

2. 
kolo 3. kolo 4. kolo Nejlepší 

1. Vladimír Panuška 1979 ŠSK Palestra 9,31 q q - 9,31 

2. Vladimír Matouš 1976   11,00 q 10,89 - 10,89 

 


