
 Schůze výkonného výboru šplhu na laně 

 a zástupců velkých cen 
 

     24. 1. 2018  Sokol Pražský 

 

Výkonný výbor (2017-2020) 

předseda: Václav Kotlan 

členové: Dana Ciglová, Tomáš Filip, Ondřej Košťák, Pavol Niezgodzký  

 

Oficiální zástupci velkých cen a významných závodů pro rok 2018 (vychází se z loňské sezóny) 

Jan Jarý (VC Varnsdorf), Jiří Poes (Šplh Schodištěm), Jiří Kotlan (Memoriál B. Š.),  Tomáš 

Filip (Modřanský Tarzan), Martin Matěj (VC Nové Město nad Metují), Jiří Krejčí (VC Brno 

Olympia), Karel Janda (Memoriál Jardy Gruncla), Stanislav Trávníček (Písecký Šplhavec), Jiří 

Krejčí (VC Memoriál Ladislava Váchy), Jan Jarý (Šutr Liberec), Pavol Niezgodzký (MČR) 

 

      Zápis 

 

 

Schůze se jako tradičně uskutečnila ve „šplhospůdce“ Sokola Pražského. 

 

Přítomni: 
členové výboru a zástupci VC: Tomáš Filip, Karel Janda, Jan Jarý, Václav Kotlan,  

   Pavol Niezgodzký, Ondřej Košťák, Jiří Poes, Jiří Tlamsa  

hosté a závodníci: Vratislav Vorel  

 

Významné body, které byly projednány: 

 

1. Změna názvu. Výkonný výbor jednomyslně rozhodl o změně původního názvu „olympijský 

šplh“ na nový „šplh na laně“. Od termínu této schůze budou veškeré materiály opatřeny 

novým názvem, a nadále bude tento nový název sportu oficiálně používán. Používáním slova 

olympijský jsme nebyli v souladu s aktuální legislativou a během předchozího období se 

nepodařilo s Českým olympijským výborem najít vyhovující řešení. Nový název navíc lépe 

vystihuje podstatu našeho sportu a je lépe pochopitelný pro veřejnost. Výkonný výbor tímto 

dává změnu na vědomí České gymnastické federaci (ČGF) a žádá o zanesení této změny do 

struktur ČGF.  

 

2. Úprava kategorií. Výkonný výbor jednomyslně odsouhlasil následující úpravu v soutěžních 

kategoriích: Počínaje letošním rokem bude zavedena nová kategorie „Masters“, do které 

spadají závodníci starší 50 let. Kategorie bude samostatně vyhlašována. Kategorie Senioři 

(nad 40 let) již nebude samostatně vyhlašována, nicméně tito závodníci (ve věku 41-50 let) 

budou ve výsledkové listině označeni jako senioři a budou se nadále uvádět do historických 

žebříčků. Úprava kategorií lépe reflektuje výkonnost závodníků a zároveň má minimální 

dopad na historickou návaznost. Zároveň se ruší možnost tzv. „omlazení“. V tomto smyslu 

budou upravena pravidla 

 

3. Termínová listina na rok 2018 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. Novou velkou cenou 

se pro letošní rok stává VC Šutr Liberec – organizátoři (vedeni Honzou Jarým) v loňské 

roce prokázali, že dokáží připravit velmi kvalitní závod, který si zaslouží být velkou cenou. 

Přejeme organizátorům mnoho úspěchů v dalších ročnících.   



 

 

4. Kvalifikační kritéria pro účast na MČR se pro muže mění, ostatní zůstává. Platí, že ve 

všech kategoriích musí úspěšně (mít platný čas) absolvovat alespoň dva kvalifikační závody 

v daném roce (velkou cenu). Zároveň v kategorii muži musí závodník dosáhnout času 

kratšího než 11,50 s, v kategorii žáci a dorostenci času kratšího než 7,00 s. Časový limit je 

nutné splnit minimálně na jednom ze dvou nutných kvalifikačních závodů. Ve 

výjimečných případech existuje možnost nominování pomocí divoké karty. 

Další podmínkou je, že start na MČR ve všech kategoriích bude umožněn pouze 

registrovaným závodníkům v ČGF – kategorie šplh na laně (dříve olympijský šplh). 

 

 

 

5. Proběhla diskuse nad nejrůznějšími tématy s těmito závěry 

a) Česká Pojišťovna je dlouhodobým partnerem šplhu a přislíbila i nadále podporu 

některých závodů včetně MČR 

b) Tomáš Filip je i nadále zodpovědný za výběr příspěvků za prezentaci závodů na 

webových stránkách od organizátorů velkých cen. Po dohodě s ním je možné 

poukazovat platby i bezhotovostně. Prosíme tedy organizátory o součinnost (VC - 

150 Kč, MČR - 300 Kč) 

c) 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.  

d) Organizátoři závodů mohou požádat Tomáše Filipa (admin@svetsplhu.cz), o 

vytvoření elektronického formuláře přihlášku k závodu, který bude vyvěšen na 

stránkách svetsplhu.cz spolu s propozicemi 

e) Diskuse na MČR kategorie žáci. Organizátoři MČR neuvažují s vypsání samostatné 

kategorie žáci při MČR v Praze. Výbor navrhl možností dislokovat žákovské 

mistrovství ČR např. do Brna, kde je široká žákovská základna, např. v rámci závodu 

Sportlife. Více budou řešit organizační teamy během roku. 

f) Výbor diskutoval nad možností zřídit do budoucna oficiální mužskou soutěž na 4,5 

metru, tato výška je pro řadu sportovců dostupnější. Téma zůstává zatím ve fázi 

diskusí. 

g) Výbor probral omezení udělení divoké karty pro závodníky, kteří nesplní kvalifikační 

kritérium na MČR na max. jednou pro daného závodníka. Návrh byl zamítnut, 

zůstává tedy možnost individuální volby členů výboru. Nicméně každá žádost o 

divokou kartu bude pečlivě zkoumána, jedná se o výjimečný nástroj.  

h) Tomáš Filip se spolupracovníky vytváří komplexní databázi výkonů a výsledků šplhu. 

i) Pavol Niezgodzký jedná s ČOS ohledně vystoupení šplhounů na Sokol Gala 

přestavení v O2 Aréně během všesokolského sletu. Dále jedná o propagaci v rámci 

aktivit ČGF. 

j) Výkonný výbor většinově aktivně nepodporuje přebor ČOS ve šplhu na laně. Je 

zastáncem otevřených soutěží pro všechny závodníky bez omezení. 

k) Diskuse nad tím, zdali bude do budoucna vyžadován minimální počet závodníků pro 

to, aby byla daná kategorie vyhlášena. Zatím k diskusi. 

 

 

 

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

kvalitní závody, které byly uspořádány během loňského roku, včetně MČR 2017. Poděkování 

patří všem, kteří se na fungování šplhu jakkoliv podílí.  

 

mailto:admin@svetsplhu.cz


7. Smutnou zprávou je loňské úmrtí Jardy Nováka ze Sokola Libčice na Vltavou. Jarda stál u 

zrodu Libčického šplhu, vynikajících závodníků v čele s Karlem Jandou a tamní velké ceny. 

Byl nezapomenutelnou postavou šplhu na laně. V Libčicích vybudoval šplhačský oddíl, který 

pokračuje dále v činnosti a je tak nejlepší památkou na Jardu.  

 

 

 

 

 

Výkonný výbor šplhu na laně přeje všem mnoho úspěchů v nadcházející sezóně! 

 

 

    

          zapsal: Václav Kotlan 


