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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Šplh 

Předmět: Tělesná výchova 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žák dokáže definovat technik a 

pravidla šplhu a vykonat 

praktickou ukázku techniky. 

 
       

        

 

 

 

 

 



 

Šplh 
 

Pravidla šplhu 

 

Definice 

Dívky - šplh na tyči s přírazem nohou a se startem ze stoje. 

Chlapci - šplh na laně bez přírazu nohou se startem ze sedu. 

Cílová značka (čidlo) je ve výši 4,5m od podložky. 

Cílem závodníka je dosáhnout co nejlepšího času. 

 

Měření času 

a)Elektronické měření 

Při použití elektronické časomíry se čas měří s přesností na setiny sekundy 

(současně se měří ručními stopkami). 

b)Ruční měření 

Ručními stopkami se čas měří s přesností na setiny sekundy. 

Časy musí být měřeny od zvukového signálu do okamžiku, kdy ruka závodníka 

dosáhne na nebo nad cílovou značku. Souhlasí-li údaj na dvou ze tří stopek, pak je 

úředním časem údaj, naměřený 

oběma souhlasícími stopkami. Pokud se rozcházejí údaje všech tří stopek, je 

úředním časem střední údaj.  

Jsou-li k dispozici pouze dva údaje, které se navzájem liší, musí být úředním údajem 

horší čas. 

 

Příprava a zahájení pokusu závodníka 

 

a)Startovní poloha: 

Chlapci  

při elektronickém měření sed pod lanem na podložce, paty nohou se opírají o 

podložku, závodník uchopí lano jednou rukou, druhá ruka je v dosahu 

startovního spínače 

při ručním měření sed pod lanem, druhá ruka je na podložce 

Dívky 

při elektronickém měření stoj na podložce se spínačem; závodnice uchopí tyč jednou 

rukou, druhá je v připažení 

při ručním měření stoj na podložce (podlaze). 

 

b)Startovní povely: vydává startér 

 



 
Elektronické měření 

SLOVNÍ: „NA MÍSTA“ – závodník/-ce zaujme startovní polohu 

„PŘIPRAVTE SE“ – závodník sepne tlakem ruky na startovní spínač 

závodnice sepne tlakem nohy startovní spínač 

ZVUKOVÉ: jsou prezentovány trojím bezprostředně za sebou následujícím 

„pípnutím“, při třetím pípnutí zahájí závodník(ce) pokus 

Ruční měření 

SLOVNÍ: „NA MÍSTA“ - závodník/-ce nastoupí k pokusu 

„PŘIPRAVTE SE“ - závodník/-ce zaujme startovní polohu 

ZVUKOVÉ: akusticky povel (píšťalka, gong,atd.), závodník/-ce zahájí pokus 

 

c)předčasný start 

Elektronické měření 

předčasným startem se proviní závodník/-ce, který(á) uvolní startovací spínač před 

třetím pípnutím 

předčasný start je signalizován nepřetržitým zvukovým signálem elektronického 

zařízení 

při předčasném startu je daný pokus zastaven; při současném šplhu na dvou lanech 

(tyčích) i pro 

závodníka/-ci, který(á) se neprovinil(a) 

pokus zastavený na startu se bez zbytečného prodlení opakuje 

pokud závodník(ce) zaviní předčasný start v jednom pokusu 2x, je pokus neplatný 

Ruční měření 

předčasný start posuzuje startér a rozhodčí u tyče nebo lana 

předčasný start je signalizován  

při předčasném startu je daný pokus zastaven; při současném šplhu na dvou lanech 

(tyčích) i pro 

závodníka/-ci, který(á) se neprovinil(a) 

pokus zastavený na startu se bez zbytečného prodlení opakuje 

pokud závodník(ce) zaviní předčasný start v jednom pokusu 2x, je pokus neplatný 

jakékoliv provinění na startu je posuzováno jako předčasný start 

 

Průběh pokusu 

Chlapci – šplh bez přírazu ze sedu 

Při startu závodník zvedne nohy (paty) z podlahy dříve než hýždě nebo alespoň 

současně s hýžděmi, 

přitahuje se na laně jen rukama. Po celou dobu šplhu nesmí závodník svírat lano 

nohama, udržuje 

alespoň minimální roznožení. Poloha a pohyb nohou je libovolný. Pokus končí 

dotykem ruky na 



 
cílové čidlo, při ručním měření na nebo nad cílovou značku. 

Dívky – šplh s přírazem ze stoje 

Po startu závodnice zapojí do šplhu vedle rukou i nohy. Kladení nohou na tyč je 

libovolné. Pokus 

končí dotykem ruky na cílové čidlo, při ručním měření na nebo nad cílovou značku. 

 

Neplatný pokus 

Pokus závodníka/-ce je neplatný: 

nezvedne nohy z podlahy dříve nebo současně s hýžděmi dvakrát v jednom pokusu 

(chlapci- start ze sedu) 

během pokusu svírá lano nohama (chlapci) 

předčasně odstartuje dvakrát v jednom pokusu 

neukončí pokus dotykem ruky na cílové čidlo (značku) 

Dodatek 

Na ruce i nohy není dovoleno použít žádný podpůrný prostředek, kromě magnézia. 

Způsob nutného ošetření končetin schvaluje hlavní rozhodčí. 

Hodnocení 

Závodník/(ce) je klasifikován(a), pokud má v soutěži alespoň dva platné pokusy 

výsledný čas je dán součtem dvou nejlepších časů, třetí /případně čtvrtý, pátý / 

(nejhorší) se škrtají 

při shodnosti výsledných časů dvou či více závodníků rozhodne lepší třetí / případně 

čtvrtý, pátý / čas. 

platí, že jakýkoliv čas je lepší než neplatný nebo vynechaný pokus 

družstvo je klasifikováno, pokud jsou klasifikování alespoň tři jeho závodníci(ce) 

do soutěže družstev se započítávají součty výsledných časů jeho tří celkově 

nejlepších závodníků, 

v případě shodnosti výsledných časů dvou či více družstev rozhoduje nižší součet 

pořadí tří nejlepších 

závodníků družstva, případně výsledný čas čtvrtého (nejhoršího) závodníka 

platí, že jakýkoliv celkový čas čtvrtého závodníka je lepší než jeho neúčast či 

diskvalifikace 

 

 



 

                  
 

   

„Zajímavost“ - Šplh na olympijských hrách 

Na prvních novodobých Olympijských hrách v Athénách roku 1896 pořadatelé 

zařadili do sportovní gymnastiky šplh v jeho mimořádně náročném provedení. Lano 

bylo zavěšeno na venkovním prostranství ve výšce 14 metrů a závodníci museli 

šplhat v tzv. „přednosu“. Kromě dosaženého času se tak hodnotilo i samotné 

provedení. Zařazení šplhu na této olympiádě bylo pravděpodobně motivováno 
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skutečností, že Athény byly námořním přístavem a že v té době byli místní námořníci 

v lanoví obřích plachetnic “jako doma”. Vítězem a jediným závodníkem, kterému se 

podařilo 14 m vyšplhat, byl domácí Nikos Andriakopoulos s časem 23,4 vteřin.  

 

 
Přednos 
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