
Modřanský Tarzan 2008 
V sudých ročnících Modřanského Tarzana jsme si už zvykli na nepříznivé počasí a 
tak jsme do letošního ročníku vstupovali s nepříliš vysokým očekáváním. Závod byl 
nakonec pro organizátory hrou na pokraji kolapsu, když během závodu hřmělo a 
několikrát začalo poprchávat a zároveň několikrát zcela přestala fungovat časomíra. 

Díky zásahu některých technicky vybavených 
závodníků se nakonec podařilo už oplakanou 
časomíru rozchodit a průtrž mračen se spustila až 
asi hodinu po závodě, takže 8. ročním Modřanského 
Tarzana nakonec proběhl celkem úspěšně.  

Kategorie dorostenců byla obsazena pouze čtyřmi 
závodníky, přesto o vítězství proběhl fantastický 
souboj mezi favorizovaným Honzou Jatým 
z Varnsdorfu a domácím Natem Měcháčkem. O 
vedení se střídali až ho v posledním kole ukořistil 
Nat v osobním rekordu 3,94. Honza měl stejný čas, ale prohrál díky druhému 
nejlepšímu času, který měl Nat lepší. Třetí místo v klidu vybojoval Gustav Červený 
z Plzně v čase 6,10. Čtvrtý byl domácí David Skaloš, který šplhal vůbec poprvé a 
dohmátl v čase 12,94.  

Kategorii žen obsadila pouze jedna závodnice, 
přesto nabídla divákům zajímavou podívanou. 
Poprvé se totiž našim zrakům představila 
Veronika Hilbertová, dcera veteránského 
rekordmana Dušana Hilberta. Ukázalo se, že 
zatímco vzhled Veronika po tatínkovi ani trochu 
nepodědila, sportovní talent ano a díky tomu 
předvedla 3 hezké šplhy, během niž se 
postupně zlepšovala až k výslednému času 
9,50 s 

Na osmimetrovém laně bylo dopředu rozhodnuto o prvním i posledním místě, 
závodilo se tak pouze o druhou až sedmnáctou pozici. 

Aleš Novák dal čas 5,58 = standardní 
výkon, nového rekordu se asi dočkáme 
nejdříve na MR. Druhý skončil Štěpán 
Muchka, ten se po zranění dostává do 
bývalé formy. Dnes lezl nezvykle 
dlouhými sáhy a v posledním kole 
dokonce dohmátl na 12 sáhů (to se mu 
povedlo poprvé) v čase 6,58. Třetí skončil 
Michal Fejgl, ten během závodu neustále 
měnil délku hmatů až v posledním kole 
zalezl na 15 hmatů za 6,98, což bylo pro 
Michala vůbec poprvé, co dal pod 7 na 
jiný počet, než na 14 sáhů.  

Čtvrtý Ondřej Košťák potvrdil, že umí vyhrávat při schodě časů, během posledních 
čtyř závodů se mu to povedlo už potřetí. Těsně poraženým byl jednoznačně 
nejspokojenější účastník závodu Omer Saad. Sáďa šplhá od března 2006 a první 2 



roky se vůbec nezlepšoval a jeho osobák se držel na hodnotě těsně nad 9 vteřin. Až 
od letošního března se začal zlepšovat a dnes nastoupil do životního závodu. Už 
v prvním kole zlepšil osobák na 8,42, ve druhém kole prolomil hranici 8 s časem 7,97 
a ve třetím nemohl uvěřit hlášenému času 7,58. Pro Sáďu teď asi není největší 
motivací další zlepšení na osmičce, zajímavější bude sledovat jeho výkony na 14 
metrovém laně.  

Zklamáním závodu byl zase 
Tomáš Filip, závod se mu 
nepovedl a s časem 7,86 
byl zklamán. Sedmý Dušan 
Hilbert lezl výborně, ale na 
osobák tentokrát nedosáhl 
hlavně kvůli těsně 
nedotaženému dohmatu. 
Další 2 v pořadí předvedli 
obraz naprostého zoufalství: 
Ivan Skaloš a Marek Pustaj 
lezli vteřiny za osobáky. 
Desátý Martin Klejch zalezl 
za slabších 9,65 hlavně 
kvůli vysoké hmotnosti a 
nepovedeným dohmatům. 

Z dalších závodníků stojí za zmínku osobáky Óni Kadlece a Honzi Hladíka za 10,75 
a 11,03, dále hezký výkon nováčka Andreje Rezka. Ten dal napoprvé čas 11,35 a to 
musel v polovině závodu odejít, protože mu přišla zpráva, že se mu na rodila dcera. 
Ocenit pochopitelně musíme i veterána Luboše Kopeckého za další čas pod 15 
vteřin. 

Nyní čeká závodníky dlouhá pauza od VC na osmimetrovém laně, doufejme, že 
uvidíme zajímavé souboje v červenci na extrémních délkách lana. 
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