
X. Modřanský Tarzan 2010 
 
Letošní Modřanský Tarzan v sobě ukrýval hned dvě jubilea. Zaprvé se jednalo o desátou 
Velkou cenu Modřanského Tarzana a zadruhé to byl již celkově stý závod v historii českého 
olympijského šplhu. 
 
Ačkoliv předpověď počasí hovořila o zatažené obloze a teplotách kolem 11°C s možností 
deště, závod nemusel být kvůli dešťové přeháňce přerušen, i když ještě předešlého dne se na 

Sofijské náměstí, kde se 
závod pořádal, snášel hustý 
déšť. 
 
Hned po slavnostním nástupu 
a představení všech závodníků 
se na náměstí představila 
taneční formace Fantasy 
Dance Studio, která ukázala 
něco ze svého umění. 
 
Stejně jako v loňském roce 
přišla jako první na řadu 

kategorie mužů, kteří si to rozdali na osmimetrovém laně. Závod se musel bohužel obejít bez 
bezpochyby nejlepšího současného závodníka, Aleše Nováka, který na jubilejní závod 
nepřijel. Závodu se nezúčastnil rovněž jeden z hlavních závodníků domácího oddílu ŠSK 
Palestra Modřany, Michal Fejgl. Přesto na závod dorazilo několik závodníků, kteří 
bezpochyby patřili mezi papírové favority. 
 
Je bohužel skoro až pravidlem, že 
posledních několik ročníků se organizátoři 
potýkají s problémy s časomírou, která 
občas dokázala pěkně pozlobit. Tento aspekt 
bohužel poznamenal i letošní závod, když se 
hned u první dvojice Michala Jiráně a 
Martina Hosla objevil problém. Celé první 
kolo tak byli diváci ochuzeni o možnost 
sledovat atraktivní paralelní souboj dvou 
závodníků. 
 
V přestávce mezi prvním a druhým kolem 
pořadatelé vyměnili časomíru za náhradní 
ze Sokola Pražského, která už, naštěstí, 
fungovala. I když se občas problém objevil, 
nebyl tak velký, jako u první časomíry. 
 
Pro vítězství v desátém ročníku si nakonec 
dolezl časem 6,59 jeden z největších 
favoritů, Štepán Muchka z Mladé Boleslavi. 
Svěřenec TJ Sokol Mladá Boleslav podával 
vyrovnané časy, které završil ve svém 
posledním pokusu tím vůbec nejrychlejším. 



 
Na druhém místě se 
umístil Martin Matěj 
z Nového Města nad 
Metují. Svým časem 
6,62 zaostal za 
vítězným Štěpánem 
Muchkou o pouhé tři 
setiny sekundy. Jelikož 
se závodu celkově 
účastnilo jednadvacet 
závodníků, bylo jasné, 
že jeden z nich bude 
šplhat sám. Letos to 
byl právě Martin 
Matěj, což se možná 
projevilo na jeho 
výkonu. 
 
Štěstí v neštěstí měl 

v tomto závodě domácí svěřenec Tomáš Filip. Tomáš si dal pro letošní závod za cíl dostat se 
do nejlepší trojice a zašplhat pod sedmi vteřinovou hranici. Z těchto dvou cílů si splnil jen 
jeden a to, že se dostal poprvé v kariéře v domácím modřanském závodě na stupně vítězů, kde 
doplnil vítězného Štěpána Muchku a druhého Martina Matěje. Ke svému druhému cíli měl ale 
velmi slušně nakročeno. Po zahřívacím 
prvním kole, kde se do osmi metrové výšky 
dostal za 7,54 sekundy, už ve druhém pokusu 
dokázal stlačit čas na hodnotu 7,07. I přesto, 
že se třetím pokusem dokázal dostat na 7,03, 
pod hranici sedmi vteřin se mu přehoupnout 
nepodařilo. Svůj závod zakončil časem 7,12. 
 
Těsně pod stupni vítězů zůstal Jan Král. 
Závodník z Nového Města nad Metují podával 
během závodu velmi slušné výkony, které 
korunoval časem ve druhém pokusu 7,09. 
Třetí místo Tomáše Filipa mu tak uniklo o 
pouhých šest setin. 
 
Nejlepší pětku doplnil další domácí závodník 
z týmu ŠSK Palestra Modřany, Ondřej 
Košťák. Ondřej přiletěl jen kvůli tomuto 
závodu až z Velké Británie, kde nyní studuje. 
V cestě mu nezabránil ani popel z islandské 
sopky, která se stále ozývá. Jeho čas 7,15 ale 
nepatří mezi úplně špičkové. Osobní rekord 
Ondřeje Košťáka má totiž hodnotu 6,01, které 
dosáhl v loňském závodě v Sokole Pražském 
při prestižním šplhu schodištěm. 
 



Na letošním modřanském Tarzanovi jsme viděli jen jednoho z bratrské dvojice Kotlanů a to 
Jiřího. Ten se časem 8,02 umístil na šestém místě před sedmým Martinem Klejchem. 
 
Pro osmé místo si došplhal Ladislav Kubeček, který se ale již řadí mezi seniory a tímto tuto 
kategorii vyhrál. Čas 8,31 byl dokonce dvakrát rychlejší, než čas Luboše Kopeckého. Nutno 
ale dodat, že Luboši Kopeckému je letos šestasedmdesát let a byl nejstarším účastníkem 
letošního Modřanského Tarzana. Druhý se umístil Lubomír Jokel, svým novým osobním 
rekordem, časem 14,21. 

Nejlepší desítku 
závodníků uzavřela 
dvojice domácích borců, 
Jiří Tlamsa a Saad Omer. 
Druhý jmenovaný se kvůli 
zdravotním problémům 
zúčastnil jen prvního kola. 
 
Pod elitní desítkou zůstal 
na jedenáctém místě další 
domácí závodník Natanael 
Měcháček, který více než 
na laně zářil za 
mikrofonem jako 
komentátor celého 
závodu. 
 

Za zmínku ještě stojí osobní rekord domácího svěřence Dana Martince, který si zlepšil svůj 
osobní čas téměř o sekundu. A dokonce více než tři vteřiny ukrojil ze svého osobního maxima 
závodník Břetislav Panák. Vězme, že těmto borcům, takto raketový vzestup, vydrží co 
nejdéle. 
 
Po závodě mužů na osmimetrovém laně se přenastavila časomíra na distanci 4,5 metrů, na 
které šplhají dorostenci, dorostenky a ženy. 
 
Tato kategorie v sobě ukrývala pět 
závodníků a jednu závodnici. Jedinou 
zástupkyní ženského pohlaví byla 
svěřenkyně domácího oddílu ŠSK 
Palestra, Kateřina Pilařová, která 
svým časem 9,41 obsadila páté místo. 
 
Z vítězství se radoval Jiří Hanus ze 
Sokola Příbram, který dokázal čtyři a 
půl metrové lano zdolat za 4,97 
vteřiny.  
 
O pouhé dvě setiny pomalejšího času 
dosáhl Richard Müller, který tak 
získal druhé místo. 
 
Dvojici, na stupních vítězů, doplnil 



Tomáš Stejskal, který dosáhl slušného času 5,61s, což byl jeho jediný povedený pokus a 
porazil tak čtvrtého Richarda Kolína. 
 
Posledním bodem programu byl atraktivní závod mužů, kteří běžně šplhají na osmimetrovém 

laně, na 4,5 metrové vzdálenosti. Dále 
je doplnili závodníci z dorostenecké 
kategorie. 
 
Na začátku bylo šestnáct volných míst, 
které se ale během chvilky zaplnily a 
mohlo se vyřazovacím způsobem začít 
závodit. Už v prvním kole zde byl znát 
silový rozdíl, který mezi dorostenci a 
muži je. Od většiny závodníků jsme se 
dočkali časů, které by s přehledem 
stačily na vítězství v dorostenecké 
kategorii. 
 
Kvůli chybičce v rozřazování se ale 

bohužel stalo, že Štěpán Muchka vyřadil Martina Matěje, či Tomáš Filip Honzu Krále, již 
v jednom z prvních kol. 
 
V prvním semifinále se proti sobě utkali dva domácí závodníci Tomáš Filip a Ondřej Košťák. 
Ze souboje vyšel vítězně prvně jmenovaný Tomáš 
Filip, který se tak stal prvním finalistou. Do druhého 
semifinále proti sobě nastoupili vítěz kategorie mužů 
Štěpán Muchka a nejrychlejší senior Ladislav 
Kubeček. Z postupu do finále se nakonec radoval o 
devatenáct let mladší Štěpán Muchka. 
 
Ještě před finálem bylo na programu takzvané malé 
finále, které mělo rozhodnout o třetím místě. V něm 
se utkali poražení semifinalisté Ondřej Košťák a 
Ladislav Kubeček. Pomyslný bronz nakonec získal 
Ondřej Košťák časem 3,57 vteřiny. 
 
Samotné finále bylo tak jako celá exhibice velmi 
vyrovnané. Štěpán Muchka nakonec porazil časem 
3,21 Tomáše Filipa o pouhopouhé dvě setiny 
sekundy. 
 
Jako třešnička na dortu bylo překvapení od čestného 
hosta Bedřicha Lováka, v podobě ručně ze dřeva 
vyřezávané trofeje, kde je vyobrazen Tarzan, symbol 
tohoto závodu. Na trofeji jsou uvedeni všichni 
předešlí vítězové od prvního ročníku a letošní vítěz, 
Štěpán Muchka, zde bude zvěčněn taktéž. Podobnou trofej předal Béda již na Šplhu 
schodištěm, který tak jako Tarzana, on sám zakládal. 
 

David Skaloš 



 
 
Výsledková listina mužů a seniorů: 
 

Poř. Příjmení Jméno Ročník Kategorie Klub Čas I. Čas II. Čas III. Čas IV. Nej. Čas 

1. Muchka Štěpán 1981 muži TJ Sokol Mladá Boleslav 6,77 6,81 6,73 6,59 6,59 

2. Matěj Martin 1986 muži Sokol Nové Město n. M. 7,06 6,62  n. 6,89 6,62 

3. Filip Tomáš 1984 muži ŠSK Palestra Praha 7,54 7,07 7,03 7,15 7,03 

4. Král Jan 1988 muži Sokol Nové Město n. M. 7,13 7,09 7,15 7,12 7,09 

5. Košťák Ondřej 1981 muži ŠSK Palestra Praha 7,25 7,35 7,37 7,15 7,15 

6. Kotlan Jiří 1987 muži Sokol Příbram 8,45 8,05 8,02 8,05 8,02 

7. Klejch Martin 1987 muži Sokol Liberec 1 8,66 8,58 8,64 8,2 8,2 

8. Kubeček Ladislav 1962 senioři Maratonstav Úpice 8,38 8,43 8,38 8,31 8,31 

9. Tlamsa Jiří 1979 muži ŠSK Palestra Praha 9,02 9,18 11,48 9,8 9,02 

10. Omer Saad 1973 muži ŠSK Palestra Praha 9,38 n. n. n. 9,38 

11. Měcháček Natanael 1990 muži ŠSK Palestra Praha 10,18 9,58 n. 10,81 9,58 

12. Bomer Jiří 1990 muži bez příslušnosti 9,62 10,19 10,12 10,87 9,62 

13. Coufal Pavel 1973 muži SG Všetaty 10,62 10,49 13,73 10,81 10,49 

14. Martinec Daniel 1991 muži ŠSK Palestra Praha 11,13 11,18 11,3 10,53 10,53 

15. Hosl Kryštof 1992 muži bez příslušnosti 11,34 10,86 11,13 11,32 10,86 

16. Panák Břetislav 1989 muži bez příslušnosti 11,54 12,23 n. 13,01 11,54 

17. Pustaj Marek 1983 muži ŠSK Palestra Praha 11,61 12,07 n. n. 11,61 

18. Jokel Lubomír 1964 senioři ŠSK Palestra Praha 14,38 14,21 14,88 15,24 14,21 

19. Jiráň Michal 1990 muži bez příslušnosti 17,04 16,47 n. n. 16,47 

20. Kopecký Luboš 1934 senioři Sokol Doubravka 17,68 n. 20,06 n. 17,68 

21. Niezgodzký Pavol 1953 senioři ŠSK Palestra Praha 23,21 n. n. n. 23,21 

 
 
 



Výsledková listina dorostenců, dorostenek a žen: 
 

Poř. Příjmení Jméno Ročník Kategorie Klub Čas I. Čas II. Čas III. Čas IV. Nej. Čas 

1. Hanus Jiří 1994 dorostenci Sokol Příbram 6,43 4,97 5,15 4,97 4,97 

2. Müller Richard   dorostenci bez příslušnosti 5,17 4,99 5,37 7,3 4,99 

3. Stejskal Tomáš 1992 dorostenci bez příslušnosti 6,22 6,27 5,61 6,28 5,61 

4. Kolín Richard 1993 dorostenci Sokol Příbram n. 7,69 5,84 5,91 5,84 

5. Pilařová Kateřina 1987 ženy ŠSK Palestra Praha 9,41 9,65  n. 14,8 9,41 

6. Štěpánek Jan 1982 muži Sokol Pražský  n. 11,18 n. 10,7 10,7 
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