
 Schůze výkonného výboru olympijského šplhu 

 a zástupců velkých cen 
 

     30. 1. 2014  Sokol Pražský 

 

 

 

Výkonný výbor 

předseda: Václav Kotlan 

členové: Ondřej Košťák, Jiří Kotlan, Pavol Niezgodzký, Jiří Tlamsa 

 

Oficiální zástupci velkých cen a významných závodů pro rok 2014 (vychází se z loňské sezóny) 

Karel Hofman (VC Varnsdorf), Jiří Poes (Šplh Schodištěm), Jiří Kotlan (Memoriál B. Š.),  

Tomáš Filip (Modřanský Tarzan), Martin Matěj (VC Nové Město nad Metují), Štěpán Muchka 

(20m Mladá Boleslav), Jiří Krejčí (VC Brno Olympia), Jaroslav Novák (Memoriál Jardy 

Gruncla), Stanislav Trávníček (Písecký Šplhavec), Jiří Krejčí (VC Brno Omega), Pavol 

Niezgodzký (MČR) 

 

 

      Zápis 

 

 

Schůze se jako tradičně uskutečnila ve „šplhospůdce“ Sokola Pražského, o vynikající speciální 

pohoštění se postarali zástupci z Libčic nad Vltavou. 

 

Přítomni: 
členové výboru a zástupci VC: Tomáš Filip, Jiří Kotlan, Václav Kotlan, Pavol Niezgodzký,  

   Jaroslav Novák, Jiří Poes, Jiří Tlamsa, Ondřej Košťák  

hosté: Václav Kraus 

 

Významné body, které byly projednány: 

 

1. Termínová listina na rok 2014 je umístěna na webových stránkách www.svetsplhu.cz, kde 

jsou případné změny průběžně aktualizovány. Výkonný výbor žádá všechny pořadatele, aby 

včas zveřejňovali propozice – alespoň 1 měsíc před konáním závodu. V roce 2014 se 

uskuteční tradiční závody, vrchol sezóny MČR se opět bude konat v prosinci v Praze.  

 

2. Kritérium pro účast na MČR zůstává beze změny. Platí tedy, že každý závodník ve všech 

kategoriích musí úspěšně (mít platný čas) absolvovat alespoň jeden kvalifikační závod v 

daném roce. Zároveň v kategorii muži musí závodník dosáhnout času kratšího než 13:00 s, 

v kategorii dorostenci času kratšího než 8:00 s. Ve výjimečných případech existuje 

možnost nominování pomocí divoké karty. 

Pro šplh v mužské a seniorské kategorii na 8 metrů je vždy nutná registrace daného 

závodníka v ČGF – olympijský šplh. 

 

3. Proběhla diskuse nad výbornou výkoností některých závodníků v kategorii senioři a jejich 

přáním účastnit se závodů v hlavní kategorii mužů. Vzhledem k tomu, že i v ostatních 

sportech je možné vzdát se možnosti být zařazen do výkonnostně méně obsazené kategorie 

seniorů, byla jednomyslně odsouhlasena formální změna pravidel (formální, neboť 

v některých případech nebyla ani kategorie seniorů vypsána a obě kategorie se na závodech 

prolínají): 



Situace omlazení: 

Senioři, kteří dosahují výborných výsledků, mohou požádat o omlazení, aby mohli v daném 

roce startovat v kategorii III - muži. Žádost musí dát VVOŠ do 31. ledna soutěžního ročníku. 

V případě souhlasu v daném roce nemůžou startovat mezi seniory a pohlíží se na ně jako na 

závodníky v kategorii muži.  

 

Pozn.: pro rok 2014 je termín podání žádosti posunut do 28. 2. 2014 

 

4. Proběhla diskuse nad nejrůznějšími tématy s těmito závěry 

a) Průměr lan – oficiální předpis zůstane beze změny. Dosavadní tloušťka vyhovuje a 

běžně jsou využívána lana s „rozumnou“ tolerancí. Tloušťka se obecně mění 

s opotřebením lan, výrobce není schopen garantovat přesnou míru. 

b) Sokol Libčice uvažuje o organizování závodu ve šplhu na 14 metrů. 

c) Výroba nové časomíry – existuje několik používaných časomír. V současnosti je 

dokončována nová časomíra navazující na původní „kufříky“. Sokol Příbram ověří 

možnost přidání nových funkcionalit (např. měření startovní reakce, automatický start 

pro tréninkové účely, startovní tlačítko s definovanou reakční dobou, apod.) Mimo to 

je nebo bylo realizováno několik zatím neúspěšných/nedokončených časomír. 

d) Diskuse o rozšiřování povědomí o tomto sportu, vítány plány pro popularizaci šplhu. 

e) Členství v ČGF bude dopředu kontrolováno už při předběžném přihlašování 

kvalifikovaných závodníků, s cílem zabránit nepříjemnostem z minulých let 

spojených s nepřipuštěním neregistrovaných závodníků v den závodu.  

 

5. Ohlédnutí za úspěšnou loňskou sezónou. Poděkování všem pořadatelům za bez výjimky 

kvalitní závody, které byly uspořádány během loňského roku, včetně MČR 2013. Byla 

vyzdvižena stoupající výkonost našich nejlepších závodníků a časté přepisování tabulek 

historických výkonů u řady soutěžících. 

Výjimečným úspěchem loňské sezóny je plánovaná účast nejlepšího českého závodníka 

a držitele historického rekordu ve šplhu Aleše Nováka na natáčení televizního pořadu 

Stan Lee Superhumans. Dokument pojednává o neobvyklých lidech z celého světa 

s výjimečnými fyzickými schopnostmi – Alešovi a jeho schopnosti šplhu na laně bude 

věnován jeden díl pořadu. Kvůli natáčení pojede Aleš v únoru 2014 do USA, kde bude 

kromě jiného vystaven fyziologickým testům na univerzitním pracovišti. Pořad bude 

možné sledovat v televizi, či na internetu. Aleš nás bude o natáčení podrobněji 

informovat na webu svetsplhu.cz. Přejeme Alešovi hodně úspěchu a děkujeme za 

výbornou reprezentaci šplhu! 

 

 

Výkonný výbor velmi děkuje všem organizátorům velkých cen, organizačním týmům a všem, 

kteří se na fungování olympijského šplhu v České republice podílí, za jejich úsilí. Děkuje všem 

závodníkům za kvalitní výkony a přeje mnoho úspěchů v nadcházející sezóně. 

 

 

 

 

          zapsal: Václav Kotlan 

 

 


