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Výkonný výbor ČHS vás zve na Valnou hromadu ČHS (VH), která se koná 25. 3. 2017 v Praze 
na Strahově.  
 
Termín a místo konání VH 

 sobota 25. března 2017  
 9:30 - 16:00 hodin  
 budova sídla ČUS (aula v přízemí), Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 

 
Registrace účastníků VH 

 Registrovat se lze od 8.30 hodin. Prosíme všechny účastníky o včasnou registraci.  
 Při registraci delegáti předloží členský průkaz ČHS (2017 nebo 2016), občanský průkaz (pas) 

a případně plnou moc k zastupování jiných členů. 
 
Doprava (MHD) na zastávku Stadion Strahov 

 Metro B Karlovo náměstí, Palackého náměstí – bus 176  
 Metro B Anděl, Na Knížecí – bus 191  
 Metro A Dejvická – bus 143 
 Metro A Petřiny – bus 191 

 

 
Návrh programu VH ČHS 2017 
1) Zahájení 

2) Volba předsedajícího a pracovních komisí (mandátová, návrhová, volební)  

3) Představení partnerů ČHS 

4) Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti VH 

5) Schválení jednacího a volebního řádu VH 

6) Schválení programu VH 

7) Výroční zpráva ČHS za rok 2016 

8) Zpráva o plnění usnesení VH ČHS 2016 

9) Zpráva revizní komise 

10) Zpráva o hospodaření ČHS v roce 2016  

11) Návrh rozpočtu ČHS na rok 2017 

12) Vystoupení předsedů odborných komisí ČHS 

13) Návrh úpravy rodinného členství 

14) Volby do výkonného výboru 

15) Volby do revizní komise a disciplinární komise 

16) Závěrečná diskuse 

17) Usnesení VH 

18) Zakončení VH  
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Jednací a volební řád valné hromady ČHS 
Návrh pro VH ČHS 2017 

 
Úvodní ustanovení 

Jednací řád a volební řád upravuje zásady jednání valné hromady Českého horolezeckého svazu (dále jen 
ČHS) včetně způsobu hlasování a voleb, v návaznosti na příslušná ustanovení Stanov ČHS. 
 

I. Jednací řád 
Svolávání VH  

1) Valnou hromadu svolává v souladu se stanovami výkonný výbor ČHS, tak, že nejpozději 30 dnů před 
termínem jejího konání:  

a) zveřejní pozvánku, program a další podklady k jednání na webu ČHS, 

b) rozešle prostřednictvím e-mailu předsedům členských spolků a předsedům horolezeckých oddílů 
pozvánku, program a další podklady k jednání. 

2) Členové A, kteří nejsou sdruženi v horolezeckém oddíle, si mohou zaslání pozvánky, programu a dalších 
podkladů v elektronické podobě vyžádat na sekretariátu ČHS.  

3) Odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 platí i pro mimořádnou valnou hromadu, kterou může svolat v souladu se 
stanovami výkonný výbor nebo alespoň 1/5 členů ČHS s hlasovacím právem.  

Účast na jednání, registrace delegátů 
 
1) Právo účasti na valné hromadě mají: 

a) členové A (osobně, nebo v zastoupení), členské spolky (prostřednictvím svého statutárního orgánu 
nebo jiné osoby oprávněné jednat za spolek) a členové B, 

b) výkonným výborem pozvaní hosté.  

2) Právo hlasovat a volit (dále jen „mandát“) má člen A (osobně nebo v zastoupení) a členský spolek 
(prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné jednat za spolek).  

3) Člen A může svůj mandát vykonávat osobně, nebo v zastoupení předsedou (jiným zástupcem) 
horolezeckého oddílu, ve kterém je sdružen, nebo na základě písemné plné moci poskytnuté jinému 
členu. Mandát člena A mladšího 18 let může vykonávat na základě plné moci předseda (jiný zástupce) 
horolezeckého oddílu nebo jiný člen.  

4) Mandát člena B vykonává zástupce členského spolku.  

5) Evidovaní členové se valné hromady neúčastní a nemají právo volit, hlasovat ani být voleni, a to ani 
v zastoupení.  

6) Delegáti mají tuto sílu mandátu:  

a) delegát zastupující pouze jednoho člena A – 1 hlas 

b) delegát zastupující více členů A – počet hlasů je shodný s počtem zastupovaných osob 

c) delegát zastupující členy jednoho horolezeckého oddílu – počet hlasů je shodný s počtem členů 
registrovaných v tomto horolezeckém oddíle k datu konání valné hromady; počet hlasů může být 
snížen o členy, kteří se rozhodnou vykonávat svůj mandát sami 

d) delegát zastupující členský spolek – počet hlasů je shodný s počtem členů B registrovaných v tomto 
členském spolku k datu konání valné hromady + 1 hlas; nemá-li členský spolek žádného člena B, je 
počet hlasů 1.  

7) Registrace účastníků valné hromady probíhá v den jejího konání. Registrovat se k jednání je možné 
nejdříve 2 hodiny před zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho průběhu. 
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8) Člen A se při registraci prokáže občanským průkazem (pasem) a platným členským průkazem ČHS, 
popř. členským průkazem na předchozí rok. V případě, že zastupuje jiného člena/y ČHS, musí předložit 
podepsanou či jinak potvrzenou plnou moc.   

9) Zástupce členského spolku se při registraci prokáže občanským průkazem (pasem) a platným členským 
průkazem ČHS, popř. členským průkazem na předchozí rok. V případě, že se nejedná o člena 
statutárního orgánu oprávněného jednat za spolek, předloží také podepsanou či jinak potvrzenou plnou 
moc, která jej k zastupování členského spolku opravňuje.  

10) Při registraci delegáti obdrží návrh programu jednání a popř. další podklady, hlasovací lístek, 
a v případě, že se jedná o volební valnou hromadu, volební lístky.  

 
Jednání valné hromady 

 
1) Jednání valné hromady zahájí předseda výkonného výboru, poté následuje volba předsedajícího a volba 

členů pracovních komisí  - mandátové, návrhové a v případě, že se jedná o volební valnou hromadu, 
také volební komise; pracovní komise jsou tříčlenné, s předsedou, kterého si volí členové komisí ze 
svého středu: 

a) Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu účastníků valné hromady, 
zjišťuje, zda je valná hromada schopna usnášení, provádí sčítání hlasů při hlasování a informuje 
účastníky valné hromady o výsledcích hlasování.  

b) Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení a spolupracuje s předsedajícím při 
přípravě konečného znění usnesení valné hromady a popř. dalších dokumentů. 

c) Volební komise předkládá návrhy kandidátů do orgánů ČHS, organizuje volby, počítá výsledky voleb 
a informuje o nich účastníky valné hromady.  

2) Po přednesení zprávy mandátové komise o usnášeníschopnosti valné hromady, a je-li valná hromada 
usnášeníschopná, probíhá jednání valné hromady podle navrženého programu.  

3) Pokud mandátová komise shledá, že valná hromada není usnášeníschopná, koná se v souladu se 
stanovami náhradní valná hromada.  

4) Pokud v průběhu jednání vznikne pochybnost, že pro hlasování je přítomen menší počet delegátů než 
při úvodní registraci, může kdokoliv vyzvat mandátovou komisi k tomu, aby provedla opětovnou 
registraci delegátů a přezkoumala, zda je valná hromada schopná usnášení. 

Diskuse 
 

1) Právo vystoupit v diskusi mají všichni delegáti valné hromady. 

2) V průběhu projednávání každého bodu dle schváleného programu má každý delegát právo vystoupit 
nejvýše dvakrát.  

3) Délka diskusního příspěvku je stanovena na max. 3 minuty. K diskusním příspěvkům mohou být faktické 
připomínky v délce trvání max. 2 minuty. 

4) Pokud diskutující předkládá návrh, o jehož přijetí má valná hromada rozhodnout, musí svůj návrh 
formulovat tak, aby byl jednoznačně hlasovatelný. 

5) O návrzích vzešlých z diskuse se hlasuje v pořadí, které určí návrhová komise. Pokud byly k návrhu 
vzneseny protinávrhy, hlasuje se nejprve o protinávrzích v opačném pořadí, než byly vzneseny. Jakmile 
je některý z protinávrhů schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu, nebo původním návrhu se již 
nehlasuje. 
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Hlasování 
 

1) Hlasování probíhá veřejně a je vedeno mandátovou komisí.  

2) K přijetí hlasovaných návrhů včetně usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většina mandátů, 
není-li stanovami vyžadováno jinak.  

3) Mandátová komise stanoví potřebné hranice počtu hlasů pro přijetí rozhodnutí podle stanov a tyto 
informace předloží před každým hlasováním, pokud došlo ke změně počtu mandátů. 

4) Sčítání hlasů proběhne jen v případě, že nebude výsledek hlasování jasný již v průběhu samotného 
hlasování, nebo pokud si sčítání někdo z delegátů vyžádá.  

5) Při hlasování hlasují odděleně delegáti s různými mandáty, takto:  

a) delegát zastupující pouze jednoho člena A – hlasovací lístek s číslem 1 

b) delegát zastupující členy jednoho horolezeckého oddílu - hlasovací lístek s registračním číslem 
horolezeckého oddílu a číslem vyjadřujícím počet zastoupených členů 

c) delegát zastupující členy jednoho členského spolku - hlasovací lístek s registračním číslem 
členského spolku a číslem vyjadřujícím počet zastoupených členů 

d) delegát zastupující více členů A – hlasovací lístek s číslem vyjadřujícím počet zastoupených členů.  

6) Sčítači zaznamenávají počty hlasů pro/proti/zdržel se a zaznamenané počty hlasů předají mandátové 
komisi, která provede celkové sčítání a oznámí výsledek hlasování, popř. oznámí výsledek hlasování 
bez celkového sčítání dle odst. 5.  

7) Zásadní stanoviska a rozhodnutí jsou formulována v usnesení valné hromady. Pokud není přijato 
usnesení jako celek, návrhová komise zformuluje dílčí návrhy, o kterých bude hlasováno, a podle 
výsledků tohoto dílčího hlasování bude sestaveno nové usnesení. 

8) O průběhu a výsledcích všech hlasování napíše mandátová komise zápis, jehož správnost potvrdí 
předseda mandátové komise.   

II. Volební řád 
Volby 

 
1) Návrh kandidáta do orgánů ČHS je oprávněn podat každý člen ČHS, s výjimkou člena E. Za členy 

mladší 18 let může návrh podat na základě plné moci jiný člen ČHS. 

2) Návrh kandidáta se podává sekretariátu ČHS, dle zveřejněných pokynů, nejpozději však 10 dnů před 
dnem voleb. Je-li počet kandidátů do stanoveného termínu nižší, než počet obsazovaných míst, mohou 
být návrhy kandidátů podávány dodatečně, až do okamžiku stanoveného volební komisí.  

3) Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, funkci, na kterou kandiduje, kontaktní údaje 
kandidáta, souhlas kandidáta s volbou, popř. jméno nebo název navrhovatele. Návrh, který nebude 
obsahovat tyto informace ani po žádosti o doplnění, nebude projednáván.  

4) Volby do orgánů ČHS probíhají tajně a jsou vedeny volební komisí. 

5) Předseda volební komise seznámí účastníky valné hromady s kandidáty do jednotlivých orgánů. 
Kandidáti se mohou představit, jejich vystoupení může trvat nejdéle 3 minuty.  

6) Při volbě vhazují delegáti řádně označené volební lístky do volebních schránek.  
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7) Sílu volebního lístku vyznačí na jeho zadní stranu člen volební komise, podle hlasovacího lístku 
předloženého delegátem. Současně na hlasovací lístek vyznačí, že delegát již volil.  

8) Po skončení každého kola voleb otevře volební komise schránky a sečte hlasy podle hodnoty vyznačené 
na zadní straně každého volebního lístku. Poté oznámí výsledky daného kola voleb a případně zahájí 
další volební kolo a oznámí kandidáty, kteří do něho postoupili v souladu s volebním řádem.  

9) Pro zvolení předsedy výkonného výboru je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných nebo 
zastoupených členů ČHS. V případě, že se do prvního kola zaregistruje jen jeden kandidát, který 
nezíská požadovanou dvoutřetinovou většinu hlasů, není předseda zvolen a volba je ukončena. 
V případě, že se do prvního kola zaregistrují dva a více kandidátů a žádný z nich nezíská v prvním kole 
požadovanou většinu, postupují do druhého kola dva kandidáti s největším počtem hlasů. Ve druhém 
kole vítězí kandidát, který získá vyšší počet hlasů a současně nadpoloviční většinu hlasů.  

10) Pro zvolení 1. a 2. místopředsedy je třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Volba probíhá shodně jako volba 
předsedy.  

11) Pro zvolení každého ze dvou členů výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů, zvoleni jsou 
dva kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Pokud nejsou v prvním kole zvoleni oba členové, volí se 
ve druhém kole. Do druhého kola postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, s tím, že postupuje 
dvojnásobek kandidátů, než je počet obsazovaných míst (je-li to možné). Ve druhém kole vítězí dva 
kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.  

12) Volba členů disciplinární komise a volba členů revizní komise včetně příslušného počtu náhradníků 
(disciplinární komise – 3 náhradníci; revizní komise – 1 náhradník) probíhá souběžně.  

13) Volba je jednokolová. Tři kandidáti s největším počtem hlasů se stávají členy disciplinární, resp. revizní 
komise; další kandidáti s největšími počty hlasů se stávají náhradníky komisí.   

14) Zvolení členové disciplinární, resp. revizní komise si zvolí ze svého středu předsedu.  

15) Pro volbu do všech orgánů ČHS platí: 

16) V případě rovnosti hlasů, která neumožní určit, který kandidát na funkci do příslušného orgánu ČHS byl 
zvolen, následuje rozhodčí volba. Při rozhodčí volbě se o dotčených kandidátech hlasuje veřejně, vítězí 
kandidát, který získá větší počet hlasů.  

17) Nezíská-li žádný kandidát na předsedu požadovaný počet hlasů stanovený v odst. 9, může VH 
rozhodnout o snížení požadovaného počtu hlasů pro zvolení předsedy. Tato možnost platí i pro volbu 1. 
a 2. místopředsedy.   

18) Výše uvedená ustanovení se odpovídajícím způsobem vztahují i na doplňující volby.  

19) Nastane-li v průběhu voleb situace, která není upravena tímto jednacím a volebním řádem, postupuje se 
podle návrhu volební komise, který schvalují delegáti valné hromady.  

20) O průběhu a výsledcích všech hlasování napíše volební komise zápis, jehož správnost potvrdí předseda 
volební komise. 
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Volby do orgánů ČHS   
 
Na programu VH jsou volby do Výkonného výboru ČHS, volby do Disciplinární komise ČHS a do Revizní 
komise ČHS. Volby se budou konat na základě platných Stanov ČHS, podrobnosti upravuje Jednací 
a volební řád VH. Volby do orgánů ČHS probíhají tajně a jsou vedeny volební komisí. 
 
Volby do VV ČHS 
Volí se předseda, 1. a 2. místopředseda a dva členové výkonného výboru.  
Volební období jsou 4 roky.  
 
Volby do DK ČHS 
Volí se 3 členové DK a nejvýše 3 náhradníci. 
Volební období jsou 4 roky.  
 
Volby do RK ČHS 
Volí se 3 členové a nejvýše 1 náhradník.  
Volební období jsou 4 roky.  
 
Návrhy kandidátů lze podávat prostřednictvím sekretariátu ČHS, a to 15. 3. 2017 včetně, na e-mail 
info@horosvaz.cz. Bude-li počet kandidátů do stanoveného termínu nižší, než počet obsazovaných míst, 
mohou být návrhy kandidátů podávány dodatečně, až do okamžiku stanoveného volební komisí.  
 
Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, funkci, na kterou kandiduje, kontaktní údaje kandidáta, 
souhlas kandidáta s volbou, popř. jméno nebo název navrhovatele. Návrh, který nebude obsahovat tyto 
informace ani po žádosti o doplnění, nebude projednáván.  
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Výroční zpráva ČHS za rok 2016 
 
Výroční zpráva je zpracována za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a je určena pro jednání Valné 
hromady ČHS konané dne 25. 3. 2017.  
 
Základní informace o ČHS 
IČ: 00460001 
sídlo: Donská 275/9, 101 00 Praha 10 Vršovice 
zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1037 
 
Orgány ČHS 
nejvyšším orgánem ČHS je valná hromada 
statutárním orgánem ČHS je výkonný výbor v čele s předsedou 
kontrolní funkci plní revizní komise, disciplinární provinění členů řeší disciplinární komise 
k naplňování cílů ČHS jsou ustanoveny odborné komise 
 
Členství v ČHS 
Členy ČHS mohou být právnické osoby (spolky zaměřené na horolezectví) a fyzické osoby, které se mohou 
sdružovat do horolezeckých oddílů bez právní osobnosti.  
K 31. 12. 2016 měl ČHS více než 15 tisíc členů, kteří měli průkaz na rok 2016, nebo se v témže roce 
zaregistrovali jako členové E; K témuž datu bylo v ČHS zaregistrováno 51 spolků a 368 oddílů bez právní 
osobnosti. 
 
Činnost ČHS v roce 2016 
Valná hromada ČHS se konala 19. března 2016 v Praze na Strahově a bylo na ní přítomno nebo 
zastoupeno 27 % členů. Usnesením valné hromady bylo Výkonnému výboru ČHS uloženo, aby v průběhu 
roku provedl kontrolu zápisu ve spolkovém rejstříku, pokud jde o zápis pobočných spolků ČHS. 
 
Výkonný výbor ČHS pracoval v šestičlenném složení – předseda Jan Bloudek, 1. místopředseda Šimon 
Budský, 2. místopředseda Petr Resch, členové Karel Berndt, Radan Keil a Andrzej Kurowski. V průběhu 
roku se konalo osm jednání výkonného výboru.  
 
Revizní komise ČHS pracovala ve složení Martin Mašát, předseda, Jana Krtková, Michal Všetečka, členové. 
Podrobné informace o činnosti jsou v samostatné zprávě revizní komise pro Valnou hromadu ČHS 2017.  
 
Disciplinární komise pracovala ve složení Tomáš Frank, předseda, Tomáš Kublák, Marek Holeček, členové. 
Komise řešila jedno disciplinární řízení - na základě stížnosti Oblastní vrcholové komise Západní Čechy na 
organizátory akce Petrohradské padání.  
 
V roce 2016 pracovalo v ČHS devět odborných komisí: 
Metodická komise – předseda Jiří Vogel; vedení bezpečnostní sekce – Vladimír Těšitel 
Lékařská komise – předsedkyně Jana Kubalová 
Centrální vrcholová komise – předseda Karel Bernt 
Komise soutěžního lezení – předseda Tomáš Binter 
Komise závodního skialpinismu – předseda Pavel Jirsa 
Komise ledolezení – předseda Slávek Matuška, jmenován do funkce v lednu 2016 
Komise alpinismu – předseda Jan Zbranek 
Komise tradičního skialpinismu – Jan Pala 
Komise historie – Jiří Novák, z funkce odstoupil v listopadu 2016 
 
Sekretariát ČHS pracoval v roce 2016 v pětičlenné sestavě, která se v důsledku personálních změn 
průběžně měnila.   
 
ČHS hospodařil v roce 2016 s rozpočtem 11 046 000 Kč, který schválila Valná hromada ČHS v březnu 2016. 
Součástí rozpočtu byly i finanční prostředky z  programu Erasmus+ na mezinárodní projekt Climbing for 
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Everybody. Činnost ČHS byla financována hlavně z členských příspěvků a ze státních dotací MŠMT, projekt 
mládeže pak z výnosů loterií, které jsou poskytovány prostřednictvím Českého olympijského výboru; v roce 
2016 byly využity i dotace od Magistrátu hl. m. Prahy. Do rozpočtu ČHS přispěli také sponzoři. Největším 
objem peněz byl využit na údržbu skal a na oblast soutěžního lezení.   
Výsledky hospodaření po jednotlivých čtvrtletích byly pravidelně zveřejňovány na webu ČHS. Celkově 
hospodaření roku 2016 skončilo účetně se ztrátou 670 tis., která vznikla především započtením plánovaného 
čerpání rezervy jako jednoho ze zdrojů rozpočtu a využitím peněz z ČOV, které jsme přijali a zaúčtovali 
v předchozích letech jako výnos. Z hlediska čerpání peněz skončilo hospodaření jako vyrovnané. Aktiva 
ČHS poklesla z 18,1 mil. na 14,8 mil. především vlivem vyplácení peněz partnerům z programu Erasmus+, 
které jsou součástí naší rozvahy jako cizí zdroje. Tomu odpovídá i snížení Cash ze 17,5 mil. na 14,4 mil. 
 
ČHS získal evropský grant na tříletý projekt Erasmus+ Climbing for Everybody - v celkové výši 498 tisíc 
EUR. Do projektu jsou zapojeny pod vedením ČHS horolezecké svazy ze Slovenska, Slovinska, Maďarska, 
Chorvatska a Itálie. První mezinárodní setkání věnované lezení a předávání zkušeností se uskutečnilo na 
konci září v Adršpachu.  
 
V průběhu roku se podařilo zintenzivnit spolupráci s horolezeckým svazem Slovinska (PZS), díky které 
mohou členové ČHS snadno získat členství v PZS a tím i slevy na horských chatách v Alpách (nabídka ČHS 
Trio). Navíc mají na základě bilaterální smlouvy mezi ČHS a PZS všichni členové ČHS (i bez zakoupení 
členství v PZS) slevy na všech 179 slovinských horských chatách vlastněných PZS ve stejné výši jako 
členové PZS, podobně jako nám poskytuje slevy JAMES na svých chatách ve Vysokých Tatrách. V rámci 
mezinárodních aktivit se ČHS angažuje, prostřednictvím předsedy J. Bloudka, v pracovní skupině 
připravující založení Evropské horolezecké asociace.  
 
Členům ČHS byly v průběhu roku poskytovány především tyto služby a výhody:  
Významně vylepšené cestovní pojištění pojišťovny UNIQA, které kryje i horolezectví apod. aktivity a zahrnuje 
i pojištění záchranných prací; využilo je více než 1,5 tisíce členů.  
Výhodné cestovní pojištění pro reprezentanty a jejich doprovod, úrazové pojištění členů při organizovaných 
akcích, pojištění odpovědnosti instruktorů, trenérů a cvičitelů.   
Možnost lézt na skalách, kde je souhlas s provozováním horolezectví omezen jen na členy ČHS. 
Výrazné slevy na chatách ve Vysokých Tatrách, na některých horolezeckých akcích (např. Mezinárodní 
horolezecký filmový festival), na vstupném v lezeckých arénách, v obchodech našich partnerů.  
Nižší startovné na závodech organizovaných ČHS. 
Možnost zapůjčení horolezeckých průvodců z knihovny ČHS.  
Možnost využít granty ČHS na údržbu skal, na mládež a na tradiční akce.  
 
Informovanost členů byla zajišťována především prostřednictvím webu ČHS, jehož grafika byla 
modernizována a k němuž byl doplněn responsivní design pro tablety a mobilní telefony, dále 
prostřednictvím Facebooku, čtvrtletního elektronického Zpravodaje a prostřednictvím Ročenky ČHS 2015, 
která byla vydána v nákladu 10 tisíc výtisků.  
 
Na konci roku byl spuštěn e-shop umožňující objednávání průkazů, pojištění a ČHS Trio, s cílem usnadnit a 
urychlit registraci v ČHS a koupi dalších produktů.  
 
Na valné hromadě v roce 2015 byla představena nová vize ČHS, a ve vztahu k ní byly definovány hlavní cíle 
a nově vymezeny hlavní oblasti činnosti ČHS. Realizace v roce 2016 byla následující:  
 
Cíl - spokojenost členů 
O spokojenosti členů máme k dispozici pouze nepřímé indikátory jako např. vývoj členské základny, zájem o 
servis ČHS (pojištění, granty, kurzy apod.). Počet členů ČHS se postupně zvyšuje, zvyšuje se počet zájemců 
o granty ČHS, o pojištění, o instruktorské a trenérské kurzy apod.    
 
Cíl - nárůst členské základny 
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Počet členů ČHS postupně narůstá, na konci roku 2016 bylo v ČHS registrováno více než 15 tisíc členů 
(fyzických osob), kteří měli průkaz na rok 2016, nebo se v témže roce zaregistrovali jako členové E; přibývá 
dětí a mládeže do osmnácti let.  
 
Cíl - spolkovost 
Počet horolezeckých oddílů bez právní osobnosti zůstal zhruba stejný jako v předchozích letech. Několik 
malých oddílů, které zanikly, bylo nahrazeno zhruba stejným počtem oddílů nově registrovaných. K velké 
změně došlo v oblasti spolků – na konci roku jich bylo do ČHS zapojeno padesát. Podařilo se realizovat 
sedm metodických akcí pro veřejnost, tradiční horolezecké akce byly podpořeny granty ve výši 47 tisíc Kč.  
 
Oblast údržby skal 
Během roku prováděli správci skal a členové oblastních vrcholových komisí standardní údržbu skal.  
Na základě výběrového řízení byly uzavřeny smlouvy s dodavateli materiálu a nářadí na údržbu skal. 
Materiál poskytla v rámci partnerského plnění opět firma Singing Rock. 
Na Kamýku a v Prachově se uskutečnila školení správců skal, kterých se mohli zúčastnit i prvovýstupci.  
Na jaře se podařilo dokončit další etapu rozvoje databáze Skály ČR, do které je nyní možno zapisovat 
údržbu, vkládat prvovýstupy, obrázky apod.  
Údržba skal byla podpořena granty, které byly přiděleny ve výši cca 95 tisíc Kč.   
V průběhu roku proběhla řada jednání s orgány ochrany přírody. Na základě žádostí ČHS byla získána nová 
povolení pro Josefovské údolí a Žleby v Moravském krasu, pro oblasti Českého krasu a všechny oblasti na 
území CHKO Český ráj atd.   
 
Oblast sportu 
V oblasti závodního sportu se uskutečnily seriály závodů a mistrovské soutěže pro dospělé i mládež ve 
sportovním lezení (lezení na obtížnost, bouldering, lezení na rychlost) a v závodním skialpinismu; konalo se 
MČR v ledolezení  na rychlost.  
Reprezentanti ve sportovním lezení se zúčastnili řady mezinárodních závodů pořádaných IFSC. 
Nejúspěšnější byl A. Ondra, který se stal na MS v Paříži mistrem světa v lezení na obtížnost a vicemistrem 
v boulderingu; medaile z pohárových závodů přivezli i L. Hroza (lezení na rychlost) a M. Stráník (bouldering). 
Významnou událostí roku se stalo zařazení sportovního lezení na letní olympijské hry v Tokiu v roce 2020.   
Pod vedením komise závodního skialpinismu se uskutečnilo pět závodů Českého poháru ve skialpinismu, 
malé reprezentační družstvo se zúčastnilo dvou mezinárodních závodů ISMF. Komise ledolezení uspořádala 
MČR v ledolezení na rychlost.  
V oblasti alpinismu se podařilo uskutečnit další soustředění talentovaných mladých lezců v Alpách. Byly 
vyhlášeny a oceněny další Výstupy roku - za celý rok 2015.  
Sportovní událostí roku byl přelez legendární cesty Dawn Wall ve stěně El Capitana, který se podařil Adamu 
Ondrovi v rekordně krátkém čase.  
 
Oblast vzdělávání 
V roce 2016 se uskutečnily další instruktorské kurzy a doškolení. Kvalifikaci instruktora získalo jedenáct 
členů ČHS. Kurzy i doškolení byly letos poprvé částečně zpoplatněny.  
Konaly se první dva turnusy akreditovaného kurzu Instruktor lezení na umělé stěně spojeného s kvalifikací 
trenér C; zájem o kurz překračoval jeho kapacitní možnosti. Rozběhl se také další kurz trenérů sportovního 
lezení – licence B.  
Nabídka vzdělávání byla rozšířena o systém Garantovaných horoškol. Certifikát ČHS dokladující kvalitu 
oddílové horoškoly získaly dva subjekty.  
Veřejnosti bylo určeno sedm metodických akcí zaměřených na ledolezení, základy lezení a jištění, chytání 
pádů a nově i na ferraty. Na podzim uspořádala lékařská komise Pelikánův seminář věnovaný horské 
medicíně, a spolu s ním i kurz první pomoci.  
ČHS  podal žádost o zařazení tří trenérů s licencí A do Unie profesionálních trenérů.  
 
Oblast mládeže 
Do projektu na podporu mládeže se zapojilo 33 klubů, které se starají o téměř tři tisícovky dětí. Všechny 
kluby získaly v průběhu roku finanční podporu z loterií, která je poskytována prostřednictvím ČOV; rozděleno 
bylo zhruba 350 tisíc Kč. 
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Práce s mládeží byla podpořena také prostřednictvím grantů, které byly přiděleny v celkové výši 176 tisíc Kč.  
Setkání mládežnických klubů, jehož cílem bylo předat informace o projektu i sdílet zkušenosti s výcvikem 
mládeže, se uskutečnilo v říjnu ve Velkém Meziříčí.  
Zájemcům z mládežnických klubů byla přednostně nabídnuta možnost absolvovat akreditovaný kurz 
Instruktor lezení na umělé stěně, doplněný trenérskou kvalifikací třídy C.  
S cílem rozšířit tréninkové možnosti dětí a mládeže začal ČHS pod vedením T. Bintera vytvářet síť 
regionálních trenérů s licencí B a vyšší, kteří budou pomáhat klubům s trénováním dětí. První setkání 
regionálních trenérů se uskutečnilo na podzim. 
 
 

Plnění usnesení VH ČHS 2016 

Valná hromada uložila Výkonnému výboru ČHS zkontrolovat v průběhu roku 2017 zánik právní osobnosti 
pobočných spolků.  
Kontrola bude provedena ve 2. pololetí roku 2017, neboť lze předpokládat, že rejstříkové soudy budou 
potřebovat na provedení kontrol (soulad s občanským zákoníkem) a případné opravy více času.  
 

 

Hospodaření ČHS v roce 2016 

VÝDAJE BĚŽNÁ ČINNOST  I. - IV.Q.2016 

Položka Čerpání ROZPOČET 

ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS -184 686,66 200 000,00 

SOUT. LEZENÍ -DOSPĚLÍ -878 558,06 880 000,00 

SOUT. LEZENÍ - MLÁDEŽ -751 986,88 752 000,00 

SOUTĚŽNÍ LEDOLEZENÍ -18 562,05 53 000,00 

ALPINISMUS -165 038,00 256 000,00 

METODIKA -304 992,46 456 000,00 

HISTORIE 0,00 10 000,00 

UIAA -140 274,87 155 000,00 

ÚDRŽBA SKAL, OP -1 665 241,65 1 680 000,00 

MLÁDEŽ 0,00 200 000,00 

ADMINISTRATIVA -2 871 645,95 2 980 000,00 

MARKETING A MÉDIA -154 192,27 170 000,00 

TRADIČNÍ SKIALPINISMUS 0,00   

LÉKAŘI -2 019,21 24 000,00 

CHATY JAMES -100 000,00 100 000,00 

INTERNÍ PROJEKTY -86 000,00 155 000,00 

REZERVA -30 000,00 99 000,00 

Výdaje (bez ČOV, E+, PZS) -7 353 198,06 
 

   PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST     
    ROZPOČET 

PŘÍJMY 6 815 666,86 8 831 000,00 

Příjmy - příspěvky 3 919 601,21 4 000 000,00 

Příjmy - prodej dr. mat. 17 407,00 
50 000,00 

Příjmy - prodej služeb 8 550,00 

Příjmy - kl. úroky 63 238,81 100 000,00 

Příjmy Partneři 84 069,84 90 000,00 

Příjmy - MŠMT dotace DP1,2,5 2 722 800,00 2 780 000,00 

Příjmy - MŠMT dotace DP4 0,00 136 000,00 

Příjmy - MŠMT dotace DP10 0,00 1 100 000,00 

Příjmy vázané na komise 0,00 555 000,00 

      

Příjmy běžná činnost CELKEM 6 815 666,86 
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Hospodářský výsledek běžná činnost -537 531,20 
600 000,00 

Čerpání rezervy 537 531,20 

Výsledek hospodaření CELKEM 0,00   

   SAMOSTATNĚ ZÚČTOVÁVANÉ AKCE 

   Dotace MŠMT   1 236 000,00 

Příjmy - MŠMT dotace DP4 kluby 145 200,00 136 000,00 

výdaje - MŠMT dotace DP4 145 200,00   

VÝSLEDEK DP4 0,00   

Příjmy - MŠMT dotace ČUS 300 000,00   

výdaje - MŠMT dotace ČUS 300 000,00   

VÝSLEDEK ČUS 0,00   

Příjmy - MŠMT dotace DP10 akce 89 400,00 1 100 000,00 

výdaje - MŠMT dotace DP10 84 000,00   

VÝSLEDEK DP10 5 400,00   

Příjmy - Magistrát hl.m. Prahy 300 000,00   

výdaje - Magistrát hl.m. Prahy 300 000,00   

VÝSLEDEK MHMP 0,00   

   ČOV   700 000,00 

Akce -434 922,00 500 000,00 

Režie -438 338,00   

Ostatní -107 259,00   

ČOV - projekty mládeže -159 060,00 200 000,00 

čerpání přijatých prostředků 1 139 579,00   

VÝSLEDEK V DANÉM ROCE 0,00   

Příjmy - 2016 1 962 305,00   

zbývající již přijaté prostředky -822 726,00   

ZBÝVAJÍCÍ DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY 1 139 579,00   

   ERASMUS - grant EU   915 000,00 

Náklady 2016 -886 932,34   

čerpání přijatých prostředků 709 529,19   

Příjmy - kl. Úroky 44 881,00   

VÝSLEDEK V DANÉM ROCE -132 522,15   

   PZS -340,00 *) 

 

Rozvaha k 31. 12. 2016 a její vývoj od roku 2010 

Aktiva (Kč) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Dlouhodobý majetek 332 283 324 283 358 643 327 736 316 283 316 287 316 287 

cash a ekvivalenty 4 978 382 4 859 261 7 029 457 7 972 363 9 072 482 17 543 569 14 355 640 

pohledávky 19 516 77 902 272 582 22 982 573 304 120 039 93 183 

náklady příštích období 43 957 39 450 -157 931 41 075 3 756 97 631 57 903 

  5 374 138 5 300 896 7 502 751 8 364 156 9 965 825     18 077 526 14 823 013 

Pasiva (Kč)           
  

vlastní jmění 4 537 134 4 149 892 4 365 192 6 789 847 7 505 587 8 823 649 9 450 615 

závazky 518 786 428 714 392 984 351 712 370 318 8 201 006 5 764 133 

zisk -379 242 224 610 2 447 055 715 741 1 422 558 684 760 -670 393 

výnosy příštích období 697 460 497 680 297 520 506 856 667 362 368 111 278 658 

  5 374 138 5 300 896 7 502 751 8 364 156 9 965 825     18 077 526 14 823 013 
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Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2016 předkládaná pro 
VH ČHS konanou dne 25. 3. 2017 

 
Revizní komise ČHS pracovala v roce 2016 ve složení Martin Mašát (předseda), Jana Krtková, Michal 
Všetečka.  
 
Ke svému jednání se komise scházela v prostorách sekretariátu svazu v Praze 10, ul. Donská.  
 
Výsledky činnosti revizní komise: 
 

a) Kontrolní činnost v oblasti ekonomiky ČHS:  
 

1. V oblasti hospodaření nebyly shledány rozpory s platnými stanovami a vnitřními předpisy 
ČHS.  

2. Ke konci roku 2016 byla provedena inventura drobného hmotného majetku, zásob a 
dokladová inventura. V rámci inventury nebyly shledány žádné závady. Bylo dohledáno 10 
položek majetku k vyřazení.  

3. V souvislosti s loňským upozorněním na vhodnost zlepšení stávajícího databázového 
vybavení pro sledování členské základny RK konstatuje, že v průběhu roku 2016 byl uveden 
do užívání nový systém placení členských příspěvků (jakož i pojištění a příspěvků v rámci 
ČHS Trio) přes platební bránu. Během roku 2017 by měla být dokončena integrace systému 
zahrnující E-shop a členskou databázi.  

 
b) Vyjádření k závěrce 2016 

Celkový Hospodářský výsledek byl záporný ve výši 670 tis. Kč, z toho Hospodářský výsledek z 
běžné činnosti záporný 538 tis. Kč.  
 
Čerpání rezervy tak bylo přibližně v rozpočtované výši, která byla 600 tis. Kč.  
 
RK doporučuje schválení zprávy o hospodaření.  

 
c) Vyjádření k rozpočtu na rok 2017 

Pro rok 2017 je navrhován vyrovnaný rozpočet. Příjmy od MŠMT jsou předpokládány na vyšší úrovn i 
než v r. 2016 jednak z titulu sloučení financování sportu (původně částečně přes MŠMT a ČOV), 
jednak díky předpokládanému zvýšení objemu přijatých prostředků v souvislosti s přijetím 
sportovního lezení mezi olympijské sporty. RK vyrozuměla, že toto navýšení je aktivně s představiteli 
MŠMT předjednáváno, a že se toto zvýšení na výdajové straně projeví zvýšenými rozpočty pro 
soutěžní lezení a projekty mládeže.  
 
Takto postavený rozpočet je dle názoru RK reálný. RK doporučuje jeho schválení.  
 
 

d) Ostatní revizní a prověrková činnost:  

Vedle průběžné kontrolní činnosti v průběhu období od minulé valné hromady obdržela komise ke 
konci roku 2016 jeden podnět od člena ČHS. Tento podnět (jakož i další obdržené začátkem roku 
2017) komise řešila v roce 2017. Závěry byly/budou zveřejněny na stránkách ČHS. 
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Návrh rozpočtu ČHS na rok 2017 

PLÁNOVANÉ PŘÍJMY BĚŽNÉ ČINNOSTI 2017 
 členské příspěvky 4 300 000 

dotace MŠMT 7 060 000 

příspěvky na náklady 20 000 

prodej drobného materiálu  50 000 
prodej služby   

úroky na účtu 50 000 

partneři - společní 321 000 

výnosy - vázané na komise 480 000 

čerpání rezervy 0 
PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST 12 281 000 

  PLÁNOVANÉ PŘÍJMY SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÝCH AKCÍ 
Erasmus + 650 000 
ČOV - užití příjmů z minulých let 500 000 

PŘÍJMY SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÝCH AKCÍ 1 150 000 
  

 
PLÁNOVANÉ VÝDAJE NA BĚŽNÉ ČINNOSTI 2017 

 

  

Výdaje 
Příjmy komise 

podmiňující užití 
plánovaných výdajů  

ADMINISTRATIVA 3 719 000   

DOTACE MŠMT progr. IV 60 000   

DOTACE MŠMT progr. X 800 000   

MARKETING A MEDIA 611 000 325 000 

ÚDRŽBA SKAL 1 781 000 100 000 

ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS 200 000   

SOUTĚŽNÍ LEZENÍ MLÁDEŽ 1 062 000   

SOUTĚŽNÍ LEZENÍ DOSPĚLÍ 918 000   

SOUTĚŽNÍ DRYTOOLING 75 000   

ALPINISMUS 293 000   

METODIKA 467 000 55 000 

HISTORIE 0   

UIAA 155 000   

MLÁDEŽ 250 000   

TRADIČNÍ SKIALPINISMUS 0   

HORSKÁ MEDICÍNA 40 000   

PLATBY CHATY (JAMES, PZS) 300 000   

PROJEKTY KOMISÍ 100 000   
REZERVA 100 000   

PROJEKT MLÁDEŽE 1 350 000   

VÝDAJE NA BĚŽNÉ ČINNOSTI 12 281 000   
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   PLÁNOVANÉ VÝDAJE NA SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÉ AKCE 
 Erasmus + 650 000   

ČOV 500 000   

   VÝDAJE NA SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÉ AKCE 1 150 000   
 
Čerpání prostředků na interní projekty je podmíněno schválením výkonným výborem.  

 

U těch výdajů na běžné činnosti, které jsou podmíněny příjmem komise (Marketing a média, Údržba skal a Metodika) 

bude skutečné čerpání sníženo o plánovaný příjem. Např. u Marketingu je skutečné čerpání z rozpočtu 286 tis. Kč, 

protože plánovaný příjem marketingu 325 tis. Kč zaplatí pořadatelé závodů za zajištění reklamního prostoru v ČT, který 

pro ně objednáváme na základě rámcové smlouvy s ČT. Pokud tento příjem od pořadatelů nezískáme, nebudeme 

objednávat a platit reklamní prostor v ČT a skutečné výdaje marketingu se i tak sníží o 325 tis. Kč. 

 
Navrhuje se, aby na základě usnesení VH 2017 mohl ČHS využít k financování činnosti i finanční 
prostředky, které získá navíc oproti schválenému rozpočtu. Jedná se o případné zvýšení dotace od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o poskytnutí peněz z loterií, popř. jiné prostředky. Tyto 
prostředky budou využity v souladu s podmínkami dotačních programů a požadavky poskytovatelů.    
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Návrh na úpravu tzv. rodinného členství v ČHS 
 
Výkonný výbor navrhuje změnu vymezení tzv. rodinného členství, které bylo zavedeno od roku 2012 
(s rozšířením od roku 2013) na základě usnesení VH ČHS.  
 
V současnosti je podstatou tzv. rodinného členství poskytnutí průkazu ČHS dítěti do osmnácti let zdarma, za 
předpokladu, že alespoň jeden z jeho rodičů je členem ČHS (má platný členský průkaz na daný rok). Získání 
členství pro dítě zdarma je možné kdykoli a samostatně, tj. není nutné, aby si členské průkazy pořizovala 
rodina najednou.  
Toto pojetí není rodinným členstvím v pravém slova smyslu, neodpovídá pojetí rodiny, které je využívané 
např. u cestovního pojištění UNIQA, nebo které používají jiné horolezecké svazy. Toto pojetí je navíc 
provozně velmi náročné, neboť vyžaduje dodatečné „párování“ členů rodiny.  
Vzhledem k výše uvedenému se navrhuje, aby rodinné členství, jehož výhodou je členství v ČHS pro dítě do 
osmnácti let zdarma, bylo možno získat jen v případě, že si celá rodina (alespoň jeden dospělý a jedno dítě) 
objednají členství v ČHS najednou.  
 
Navrhuje se, aby změna tzv. rodinného členství platila od roku 2018.  
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Zprávy o činnosti komisí ČHS 
 
Komise soutěžního lezení  
předseda Tomáš Binter 
 
Komise soutěžního lezení zajišťovala v roce 2016 závodní lezení pro mládežnické i dospělé kategorie ve 
všech třech oficiálních disciplínách soutěžního lezení. KSL v roce 2016 organizovala 23 tuzemských závodů, 
obsadila27 mezinárodních soutěží, uspořádala 3 soustředění reprezentace, spolupracovala na zajištění 
tréninkových center reprezentace (SmíchOFF a Boulder Bar), podílela se na školení trenérů, ve spolupráci 
s vedením ČHS spolupracovala na mezinárodní diplomacii ve vztahu k IFSC a na zajištění smluvního plnění 
partnerům reprezentace mládeže a dospělých (Rock Point a Montura). 
 
V oblasti soutěžního lezení dospělých KSL v roce 2016 pokračovala v práci na zvýšení úrovně domácích 
závodů, na zlepšení podmínek pro reprezentaci ČR a zvýšení zájmu o reprezentaci zejména ze strany 
mladých lezců.  
 
Vrcholem mezinárodní sezóny bylo seniorské mistrovství světa v Paříži, kde česká reprezentace získala 
zásluhou Adama Ondry zlatou a stříbrnou medaili, celkově bodovalo 7 závodníků, kteří dosáhli osmi 
bodovaných míst.  Z hlediska celkové bilance české reprezentace jde o nejúspěšnější MS v desetileté 
historii závodů IFSC. 
 
Ve Světovém poháru v lezení na rychlost Libor Hroza ml. po pěti závodech figuroval na průběžném pořadí 
SP na 3. místě. Pak však musel ze zdravotních důvodů zrušit start na posledních dvou závodech 
a v celkovém pořadí SP v lezení na rychlost obsadil i tak výborné 6. místo. Výrazným pozitivem je, že se po 
přechodu z juniorské kategorie začal v SP prosazovat i Jan Kříž, který dokázal z 6 závodů 4x postoupit do 
vyřazovacích bojů a v celkovém pořadí SP obsadil 14. pozici. Z hlediska výkonnosti české reprezentace jde 
opět o výrazný posun, protože dva závodníky na této úrovni v mužských závodech SP v lezení na rychlost 
na standardní cestě neměla česká reprezentace ještě nikdy. 
 
V boulderingu navázal na předchozí úspěšnou sezónu Martin Stráník, když v závodě SP v Meiringenu 
obsadil 2. místo, k tomu přidal 5 dalších bodovaných umístění, z toho jedno finále a 4 semifinále. 
V celkovém hodnocení SP 2016 mu patří vynikající 7. příčka. 
 
Významný výsledkový progres zaznamenala ženská reprezentace v lezení na obtížnost v rámci SP 2016, 
když Gabriela Vráblíková postoupila dvakrát do semifinále a teprve šestnáctiletá Lenka Slezáková ve své 
první sezóně mezi ženami dosáhla dvakrát bodované 30. pozice. Sezónu navíc vinou vleklých zdravotních 
problémů ztratila Iva Vejmolová, která dokázala v roce 2015 v SP čtyřikrát bodovat, z toho dvakrát postoupit 
do semifinále, takže náš ženský tým byl tak výrazně oslaben. Čtyř semifinále a celkem osmi bodovaných 
umístění ze dvou po sobě jdoucích sezón (navíc od 3 závodnic) se v závodech SP nepodařilo české ženské 
reprezentaci v lezení na obtížnost dosáhnout v historii závodů pořádaných IFSC ještě nikdy. 
 
Rok 2016 byl s 10 bodujícími závodníky celkově nejúspěšnější sezónou v mezinárodních závodech IFSC 
z hlediska počtu závodníků schopných bodovat v zahraničních závodech SP a MS v reálném srovnání 
v poměru k počtu startujících (bez závodů SP, kde bodovali všichni). 

 
Česká reprezentace se zúčastnila i historicky prvního Akademického mistrovství světa v Šanghaji, kde byla 
na základě předchozích výsledků uhrazena účast 5 českým reprezentantům Českou unií akademického 
sportu. Ve velmi kvalitně obsazeném závodě postoupili 4 z nich do semifinále: nejlepšího výsledku dosáhl 
Jan Kříž v lezení na rychlost, když obsadil 4. místo, Petra Růžičková v boulderingu skončila na 11. pozici, 
v lezení na obtížnost Tomáš Binter ml. obsadil 14. – 15. příčku a Martin Jech skončil na 25. místě.  
 
Pozitivní vývoj se daří udržovat v zájmu o reprezentaci a pokračuje vzestupný trend ve vývoji výkonů 
zejména mladých reprezentantů, kteří dosáhli nadějných výsledků. Oceňujeme všechny závodníky, kteří 
v roce2016 reprezentovali Českou republiku a jménem ČHS jim chceme tímto poděkovat.  
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V oblasti domácích závodů dospělých je vytvořen stabilní fungující systém. V boulderingu byl Český pohár 
opět uspořádán díky součinnosti týmu pořadatelů ve spolupráci s generálním partnerem společností Rock 
Point. Všechny závody Rock Point ČP v boulderingu se konaly ve veřejném prostoru s velkou diváckou 
účastí. Poprvé v historii se konalo MČR v lezení na obtížnost ve veřejném prostoru, jímž bylo OC Zličín, 
vysokou úroveň i návštěvnost měly i další závody Českého poháru v lezení na obtížnost. Ve spolupráci 
s vedením ČHS se navíc opět podařilo zajistit samostatné pořady v České televizi z ČP a MČR v lezení na 
obtížnost a v boulderingu. Podařilo se využít i reklamní prostor navázaný na tyto pořady a tím vytvořit 
podmínky pro marketingové využití českého soutěžního lezení.  
 
Hlavní činností KSL v oblasti mládeže bylo organizování tuzemských závodů dětí a mládeže v soutěžním 
lezení (ČPM a ČP U14, MČRM) a zajišťování reprezentace mládeže. Domácí závody kategorií B, A a Junioři 
se podařilo ve všech disciplínách vhodně propojit se závody dospělých, MČR mládeže pro kategorii B bylo 
spojeno s MČR U14. 
 
Mládežnická reprezentace byla v sezóně 2016 velmi úspěšná zejména v lezení na obtížnost. Mistrovství 
světa mládeže v čínském Guangzhou přineslo v této disciplíně 4. místo Jakubovi Konečnému v kategorii A, 
4 další čeští reprezentanti postoupili do semifinále - Lenka Slezáková (kat. A), Eliška Adamovská (kat. B), 
Veronika Scheuerová (juniorky), Vojtěch Trojan (kat. A). Díky těmto výsledkům jde z hlediska české 
reprezentace o nejúspěšnější mládežnické MS v této disciplíně od roku 2010, navíc je nutno vyzdvihnout, že 
semifinálová umístění jsou rozdělena do všech věkových kategorií. 
 
Výborně pro české barvy dopadlo Mistrovství Evropy mládeže 2016 v rakouském Mitterdorfu, kde Jakub 
Konečný vybojoval pro Českou republiku historicky první titul mistra Evropy v lezení na obtížnost. Kromě 
toho se do semifinále v této disciplíně probojovalo 5 dalších českých reprezentantů (Eliška Adamovská, 
Lenka Slezáková, Veronika Scheuerová, Tereza Kubátová a Vojtěch Trojan) ve všech věkových kategoriích. 
Přestože IFSC v roce 2016 uspořádala pouze jediný závod Evropského poháru mládeže (EYC)v lezení na 
obtížnost v rakouském Imstu, česká reprezentace se na něj dokázala výborně připravit a dosáhla zde 
historicky nejlepšího výsledku od roku 2010, když tři čeští závodníci postoupili do finále, Jakub Konečný pak 
vybojoval stříbrnou medaili, Eliška Adamovská skončila na 4. místě a Lenka Slezáková obsadila 10. pozici. 
Na mládežnickém mistrovství Evropy v lezení na rychlost postoupili do osmifinále 4 čeští závodníci (Hanka 
Křížová, Matěj Burian, Pavel Krůtil a Adam Smiga), nikomu z nich se ale nepodařilo postoupit do čtvrtfinále. 
V Evropském poháru mládeže v lezení na rychlost se pak dokázal Matěj Burian prosadit na medailovou 
pozici, když v Imstu vybojoval 3. místo.  
 
Solidních výsledků dosahovali i další mládežničtí reprezentanti, nejdůležitějším ukazatelem je, že celková 
úroveň výsledků mládežnické reprezentace se opět výrazně zvýšila.  
 
Z hlediska mezinárodních závodů mládeže bude jednoznačným vrcholem sezóny 2017 mládežnické MS ve 
všech disciplínách v rakouském Innsbrucku. Vrcholná mládežnická soutěž bude poprvé v historii na českém 
území, když se v roce 2017 bude konat Mistrovství Evropy mládeže v boulderingu ve Slaném. Kromě toho 
se čeští reprezentanti zúčastní závodů MEJ v lezení na obtížnost a rychlost v ruském Permu a seriálu 
závodů EYC ve všech disciplínách.  
 
V rámci mezinárodních závodů dospělých bude v roce 2017 vrcholem sezóny Mistrovství Evropy. Čeští 
reprezentanti se dále budou snažit získávat body v rámci SP v jednotlivých disciplínách. 
 
Péče o přípravu reprezentantů v mládežnických i dospělých kategoriích pokračovala v roce 2016 spoluprací 
s Laboratoří sportovní motoriky FTVS UK na systému opakovaného standardizovaného testování 
reprezentantů, testování bude realizováno i v roce 2017.  
 
KSL pod vedením kvalifikovaných trenérů a stavěčů uspořádala v tréninkových centrech reprezentace 
soustředění reprezentace v lezení na obtížnost (SmíchOFF) a v boulderingu (Boulder Bar). 
 
ČHS má v tuto chvíli vytvořen funkční systém trenérských, rozhodcovských i stavěčských licencí 
odpovídající české i mezinárodní legislativě, což přispívá ke zvýšení kvality přípravy českých závodníků 
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i úrovně tuzemských závodů. V rámci tohoto systému budou pokračovat školení a kurzy, aby se zvýšil počet 
kvalifikovaných odborníků působících v českém lezeckém sportu. 
 
Dlouhodobým problémem byla ekonomická situace reprezentace ČR ve srovnání s mezinárodní konkurencí. 
Výrazným posunem v této oblasti je, že se v roce 2016 ČHS podařilo zajistit zařazení Adama Ondry 
a Martina Stráníka do resortního centra sportu Ministerstva vnitra pro rok 2017, což těmto závodníkům 
umožní plně profesionální přípravu a je motivací i pro další, protože díky tomu je jasné, že mají v případě 
vysoké výkonnosti šanci už i u nás se věnovat soutěžnímu lezení profesionálně. ČHS zpracoval i další 
projekty na přípravu zejména mladých závodníků.  
 
Pro rok 2017 je záměrem KSL ČHS pokračovat v systému domácích závodů i zajištění reprezentace a ve 
spolupráci s dalšími subjekty zlepšovat péči o perspektivní závodníky. Klíčovou byla v roce 2016 podpora 
partnerů reprezentace společností Montura (dospělí) a Rock Point (mládež), která by měla pokračovat 
i v roce 2017.  
 
Ve spolupráci s vedením ČHS se podařilo zřídit samostatnou komisi soutěžního lezení v rámci ČAUS 
a zajistit tak od roku 2017 koordinaci soutěží ČAUS a ČHS a možnost využívat podpory ČAUS. 
 
Velmi důležité bude Mistrovství Evropy mládeže v boulderingu, které se jako výsledek mezinárodní 
diplomacie ČHS a schopností pořadatelského týmu Lezení do škol bude v roce 2017 konat ve Slaném. Jeho 
zvládnutí by pak mělo umožnit uspořádání závodu Světového poháru v boulderingu v dalších letech v ČR. 
 
ČHS by tímto chtěl opět poděkovat těm pořadatelům, oddílům, trenérům i partnerům, kteří se snaží poctivě 
pracovat ve prospěch lezeckého sportu a v neposlední řadě i všem dobrovolníkům a rodičům, bez jejichž 
obětavosti by se české závodní lezení neobešlo. 
 
 
Komise závodního alpinismu 
předseda Pavel Jirsa 
 
I v roce 2016 pracovala komise soutěžního skialpinismu ve čtyřčlenném složení. V zimní sezoně v roce 2016 
bylo cílem komise zajistit uskutečnění seriálu závodů Českého poháru ve skialpinismu, Mistrovství ČR, 
účasti reprezentantů na vybraných závodech Světového poháru a především účasti reprezentantů na 
závodech Mistrovství světa, tak jako v minulých sezonách. Po několikaleté odmlce se na poslední chvíli před 
začátkem sezony podařilo domluvit Středoevropský pohár.  
 
Český pohár v roce 2016 se skládal ze šesti závodů, které byly vyhlášeny jako závody jednotlivců. Poprvé 
byl zařazen do Českého poháru závod ve sprintu, který se konal v polovině ledna v Beskydech na Bílé. 
Závod v Krušných horách se z důvodu nepříznivých sněhových podmínek nekonal. Pro zkvalitnění úrovně 
závodů byl nově do seriálu domácích závodů zařazen také jeden závod v zahraničí. Zvolen byl závod na 
Slovensku - Rally Červenec. Zbylé tři závody se konaly systémem start – cíl jednotlivců na Dolní Moravě, 
v Rokytnici nad Jizerou a ve Špindlerově Mlýně. Špindlerovský závod byl pořádaný v rámci Skitrab 
Mistrovství České republiky pro rok 2016.  Do celkového hodnocení se započítávalo pět nejlepších výsledků. 
Na všech závodech byly vyhlášeny kategorie OPEN pro muže i pro ženy. Tyto kategorie slouží pro 
vyzkoušení si soutěžního skialpinismu i pro širokou veřejnost a potencionální zájemce o závodní 
skialpinismus. Obě kategorie byly i v roce 2016 hojně obsazeny. Celkové výsledky ČP v jednotlivých 
kategoriích je možno shlédnout na stránkách svazu. Vyvrcholením závodní sezony bylo Skitrab Mistrovství 
České republiky jako již tradičně ve Špindlerově Mlýně. M ČR bylo zároveň jako finálový závod ČP 
podporované již tradičně silným partnerem. Celkové výsledky ČP v jednotlivých kategoriích je možno 
shlédnout na stránkách svazu. Z některých závodů se podařilo zajistit TV záznam do zpravodajství 
z regionů.  
 
Do Středoevropského poháru byl za Českou republiku zařazen závod ve sprintu na Bílé. Další závody se 
uskutečnily v polském Pilsku jako závod start – cíl a finálový závod pak proběhl na Slovensku v Jasné jako 
vertical.  
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Nominace do reprezentačního družstva byla provedena na základě výsledků z předešlé zimní sezony. Do 
reprezentačního družstva byly nominováni v kategorii mužů osvědčení závodníci Michal Štantejský, 
Radoslav Groh a Dominik Sádlo, který měl navázat na úspěchy z juniorských let. Jako čtvrtý byl do 
reprezentace nominován junior David Novák, který přestoupil z kadetů. Ostatní kategorie nebyly obsazeny. 
Komise si ponechala možnost na závody ME nominovat dalšího závodníka na základě dobrých výsledků při 
prvních závodech ČP. Tuto možnost však nevyužila. Ještě před sezonou se z reprezentace omluvil Radek 
Groh pro pracovní vytížení. Na ME neodjel ani Dominik Sádlo, který se po vleklém zranění z předešlé 
sezony nedal dohromady. Na Zprávy a výsledky z jednotlivých závodů Mistrovsví světa byly pravidelně 
aktualizovány na stránkách svazu. Krátce po ME odjeli Michal a David na závody Světového poháru do 
Itálie, kde proběhla generálka na letošní MS.  
 
Do dalších let si komise jako hlavní úkol ukládá získání nových zájemců o závodní skialpinismus 
v mládežnických kategoriích, kterých je i ve světě málo. 
 
 
Komise tradičního skialpinismu 
předseda Jan Pala 
 
Rok 2016 byl z pohledu tradičních skialpinistických výkonů, které zahrnují strmé, výškové a civilizaci 
vzdálené sjezdy velmi úspěšný. Komise tradičního skialpinismu tak registruje řadu povedených výkonů 
v různých světových pohořích.  
 
V roce 2016 byl rozsahem nejdelší skialpinistický projekt sedmitýdenní jarní výprava do různých norských 
pohoří. „Během jarního pobytu v Norsku jsme navštívili řadu významných norských pohoří: Jotunheimen, 
Sunnmřre, Romsdal, Lofoty, Lyngen a mnohá další. Přitom jsme v obytném autě najeli napříč celým 
Norskem, 10 380 kilometrů, vystoupili a sjeli jsme z 21 významných vrcholů a našlapali 31 000 výškových 
metrů,“ shrnuje bratrské duo Jiři a Ondra Švihálkovi z brněnského Kejda Ski Teamu. Na jaře působili 
v norských Lyngenských Alpách také členové HO SSK Vítkovice. 
 
Českým skialpinistům v roce 2016 konečně neodolal nejvyšší kopec Afgánistánu – 7492 metrů vysoký 
Nošak. Zatímco v roce 2015 zastavilo dvojici Martin Šťourač a Karel Svoboda z Beton ski teamu špatné 
počasí, v létě 2016 to vyšlo krkonošské skialpinistické výpravě pod vedením Libora Duška. Zdeňkovi 
"Háčkovi" Hákovi se podařil český prvosjezd a historicky druhý sjezd vůbec z vrcholu Nošaku. Zatímco 
Martina Šťourače z Beton Ski Teamu trápily celou skialpovou zdravotní potíže, jeho kolega Karel Svoboda 
překypoval aktivitou zejména v Tatrách a Alpách. Z tatranských sjezdů uplynulé sezóny si nejvíce váží 
Predné Bednarzovy lávky. Ve skupině se zahraničními vyznavači strmých sjezdů se mu podařilo i několik 
sjezdů v Chamonix - např. velmi málo opakovaná diagonála východní stěny Mt. Mauditu, nebo Chere Couloir 
v masivu Mt. Blanc du Tacul, Rok 2016 zakončil Karel Svoboda na Silvestra ve Vysokých Tatrách, kde sjel 
západním žlabem (středem) z Javorového štítu. Dřívější aktivní lezec Rosťa Tomanec se nedávno 
přeorientoval na strmé sjezdy a v poslední zimě byl každou volnou chvíli ve Vysokých a Západních Tatrách. 
Zaměřil se na sjezdy různých strmých linií ve Vysokých Tatrách, řadu z nich, např. severovýchodní stěnu 
Malého L'adového štítu, sjel společně s Karlem Svobodou z Beton Ski Teamu 
 
Mezi horolezeckými členy ČHS je nezanedbatelné množství těch, kteří se místo skialpinistickým lyžím věnují 
výstupům a sjezdům na splitboardu. Mezi nimi vyniká přerovské uskupení Proti větru, které v zimních 
měsících 2016 působilo na japonských ostrovech Hokkaido a Honšú. K povedeným splitboardovým 
výkonům patří zřejmě první český ženský snowboardový-splitboardový sjezd ze švýcarského Grand 
Combinu (4314 m) v podání Lindy Maršíkové za doprovodu skialpinistické dvojice Martin Vorel a Tereza 
Petrová. Tato smíšená dvojice se vydala do Kyrgyzstánu v létě 2016. Jejich cílem byl výstup normálkou na 
vrchol Piku Lenina (7134 m) a jeho následný sjezd severní stěnou na Leninův ledovec. Tereze a Martinovi 
se podařilo sjet severní stěnou po trase česko-slovenského skialpinistického prvovýstupu a prvosjezdu 
z roku 2001. Tereza Petrová se tak stala první Češkou, která sjela severní stěnu ze samotného vrcholu Piku 
Lenina. V roce 2001 Alice Korbová sjela lyžích z hrany severní stěny jako první Češka po výstupu levou 
částí severní stěny – v roce 2001 si na samotný vrchol lyže nebrala. 
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Tradičním zakončením celoroční skialpinistické sezóny bylo prosincové Setkání skialpinistů 2016 pořádané 
Komisí tradičního skialpinismu ČHS. Toto setkání se poprvé uskutečnilo ve skialpinisticky netradiční oblasti 
na Velké Javořině v Bílých Karpatech na moravsko-slovenském pomezí. Setkání skialpinistů přilákalo 
sedmdesát účastníků z celé České republiky a Slovenska, kteří vyslechli a zhlédli patnáct prezentací od 
metodických, přes představení nových skialpových oblastí, až po nejlepší známé strmé sjezdy za rok 2016. 
Po mnoha letech bylo také Setkání skialpinistů na sněhu… i když sněhu bylo dostačující množství jenom na 
běžky. 
 
Komise alpinismu 
předseda Jan Zbranek 
 
Činnost Komise alpinismu byla v uplynulém roce poznamenána absencí jinak aktivního člena Dušana 
„Stoupy“ Janáka, který se zotavoval ze zranění způsobených pádem při tréninku v Labském údolí.  
Také ostatní členové komise (předseda Jan Zbranek a Pavel „Bača“ Vrtík) měli v důsledku rozšiřování svých 
rodin a nárůstu pracovních povinností, značně omezené možnosti jak se věnovat komisi. Díky pomoci 
Standy „Sany“ Mitáče, však byla komise schopna fungovat i tak. 
Prioritou komise byla i nadále snaha o motivování lezců ke spolupráci na šíření ducha alpinismu, oživení 
starých komunikačních kanálů a posílení zájmu o spolupráci mezi jednotlivci i oddíly. 
Nejvíce času věnovala komise přípravě a vyhlašování Výstupů roku za rok 2015 a prací se skupinou 
Mladých alpinistů.  
Ve vyhlašování Výstupů roku proběhlo několik podstatných změn. Asi tou největší bylo znovu navrácení k 
vyhlašování výstupů za uplynulý kalendářní rok (namísto půlení roku v létě). Novinkou je ocenění Talent 
roku. Toto ocenění je určeno jako motivační prostředek pro mladé lezce ve věku 12-18 let u sportovních 
disciplín a 18-25 let u horských disciplín. Vyhlášení proběhlo v Lezeckém Centru SmíchOff v Praze jako 
součást závodu ČP v lezení na obtížnost, kde mu měla možnost přihlížet lezecká veřejnost a vyhlášení bylo 
také zahrnuto v následném přímém přenosu v České televizi.   
Skupina Mladých alpinistů byla zavedena jako pilotní projekt v roce 2015. Po pozitivních ohlasech a 
zkušenostech bylo rozhodnuto o pokračování podpory projektu. Byl zaveden tzv. širší výběr, kde se na 
základě výzvy na stránkách horosvazu přihlásilo čtrnáct mladých lezců-alpinistů ve věku 18-25 let. Ti se 
zúčastnili víkendového kurzu metodiky, kde jim členové Metodické komise ukázali základy bezpečného 
pohybu v horských terénech. Ve spolupráci s předními českými byl pro ně připraven seznam doporučených 
cest sportovního i tradičního charakteru, které by bylo dobré v prvních měsících roku 2016 alespoň zkusit. 
Získaný přehled o aktivitě mladých lezců se stal rozhodovacím klíčem, kteří lezci budou pozváni na letní akci 
v Chamonix. Akce proběhla v létě a zúčastnili se jí tito mladí alpinisté: Tereza Svobodová, Matěj Svojtka, 
Ondřej Tůma, Jáchym Srb, Jan Polášek, Ondřej Straka. Cílem bylo strávit několik dní ve vyšší nadmořské 
výšce, kde si mohli Mladí alpinisté otestovat své schopnosti na řadě cest v okolí Grand Capucína, včetně 
cesty Voie Petit za 8b. 
 
Komise alpinismu cítí velký potenciál v podpoře skupiny Mladých alpinistů. Cílem je vytvořit platformu pro 
znovuoživení českého horského lezení a zviditelnění našich lezců na mezinárodní scéně. 
Uvědomujeme si, že v jednotlivých oddílech je mnoho talentovaných lezců a doufáme, že se nám zlepší 
možnost, jak se s nimi spojit. 
 
Centrální vrcholová komise + ochrana přírody 
předseda Karel Berndt, ochrana přírody Božena Valentová 
 
Údržba skal, činnost CVK, OVK 
V roce 2016 byl pořízen materiál na údržbu skal v hodnotě 1 429 933 Kč. Do nepískovcových oblastí bylo 
vydáno 3 887 borháků, do pískovcových oblastí 2 115 kruhů a borháků a 515 slaňovacích kruhů a borháků 
a dalšího pomocného materiálu na údržbu a prvovýstupy.  
 
Na granty bylo vyčerpáno 84 764 Kč, díky nim byla podpořena údržba deseti oblastí. Na odměnách pro 
správce skal bylo čerpáno 26 707 Kč, touto částkou jsme se dostali pod 1/5 plánovaného rozpočtu na tuto 
položku. Čerpali jsme podstatně méně, než v letech předchozích. Na rozvoj a údržbu webu Skály ČR jsme 
se opět částkou 119 202 Kč přiblížili plánovanému rozpočtu 120 000 Kč. 
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Sponzoři HUDY sport a Singing Rock přispěli v roce 2016 stejnými částkami jako v předchozích letech. 
Sponzorovaný materiál byl nasměrován do oblastí pod správou OVK Labské pískovce, Hruboskalsko, 
Jizerské a Lužické hory, Skály na Mužském a Broumovsko. Částečně šel také materiál do oblasti Praha 
a Střední Čechy a do oblasti Jižní Morava.  
 
Ve spolupráci s metodickou komisí zastoupenou V. Těšitelem proběhla dvě školení správců skal 
a prvovýstupců v termínech 2. 4. 2016 v Akátovém lomu u Kamýka, počet účastníků 31 a 17. 9. 2016 
v Prachově, 12 účastníků.  Pro rok 2017 plánujeme školení v jarním termínu v západních a severozápadních 
Čechách, místo konání a datum bude upřesněn po dohodě s příslušnými zástupci OVK. Podzimní termín 
školení proběhne pravděpodobně v Adršpachu v době konání MHFF, tj. koncem prázdnin.  
 
31. 8. 2016 jsem oslovil předsedy jednotlivých OVK  s žádostí o spolupráci při shromažďování informací 
o boulderových sektorech v oblastech jejich působení. Na tuto výzvu zareagovalo osm předsedů a bylo 
zjištěno 13 sektorů v Čechách a 36 na Moravě. Na schůzi CVK byl podán podnět ke společnému setkání 
mezi zástupci boulderistů a správců skal, předsedů jednotlivých OVK a zástupců VV, které by mělo 
proběhnout v Adršpachu 27. 5. 2017. Na tomto jednání by měl být projednán „boulderový kodex“ a pravidla 
užší spolupráce zástupců boulderistů s jednotlivými OVK. Vyzývám tímto lezeckou veřejnost k další 
podnětům směřujícím k připravovanému jednání.  
 
Vyjednávání s orgány ochrany přírody  
Josefovské údolí - NPR Býčí skála, CHKO Moravský kras: Žádost podána na konci roku 2014, opatření 
obecné povahy vydáno v lednu 2016 s platností do 31. 12. 2025. Vyhrazení míst pro všechny horolezce, 
ostatní podmínky stejné jako dosud.  
 
Žleby - NPR Vývěry Punkvy, CHKO Moravský kras: Žádost podána na konci roku 2014, opatření obecné 
povahy vydáno v lednu 2016 s platností do 31. 12. 2025. Vyhrazení míst pro všechny horolezce, ostatní 
podmínky stejné jako dosud.  
 
Svatošské skály – NPP Svatošské skály, CHKO Slavkovský les: Žádost podána v červenci 2015, rozhodnutí 
vydáno v lednu 2016, souhlas platí do 31. 12. 2026. Podmínky stejné jako doposud, povolení platí pro členy 
ČHS.  
 
Polínko - Významný krajinný prvek Polínský vrch: Vzhledem k problémům (tvrzení o zákazu lezení, táboření) 
byla v roce 2015 podána žádost o vydání stanoviska k provozování horolezectví. Souhlasné stanovisko bylo 
vydáno v lednu 2016, platí pro členy ČHS.  
 
CHKO Brdy: S účinností od 1. 1. 2016 vznikla CHKO Brdy. Po jednání se správou CHKO, která započala na 
podzim 2015, byla podána žádost o vydání souhlasu na MŽP (příslušný orgán OP, neboť se jedná o 
pozemky státu – armády). Rozhodnutí vydáno v únoru 2017, povolení platí pouze pro Mrtnickou skálu.  
 
Kotýz – NPP Kotýz, CHKO Český kras: Žádost podána v lednu 2016, souhlasné stanovisko vydáno v červnu 
s platností do 31. 12. 2016, podmínky jako dosud, platí pro členy ČHS.  
 
Srbsko, Sv. Jan – NPR Karlštejn, CHKO Český kras: Žádost podána v lednu 2016, proběhlo terénní šetření, 
ze kterého vyplynulo, že by bylo možno otevřít nové oblasti (lomy). Opatření obecné povahy nebylo dosud 
vydáno, lezení je možné na základě ústního povolení správy CHKO, jen v původních lokalitách.  
 
CHKO Český ráj: Žádost podána v červenci 2016, souhlasné rozhodnutí vydáno v listopadu 2016. 
Požadavky ČHS týkající se časových a místních vymezení byly akceptovány. Povolení platí pro 
organizované horolezce.   
 
Ostaš – PR Ostaš, PP Kočičí skály, CHKO Broumovsko: Žádost byla podána v srpnu 2016, rozhodnutí 
nebylo dosud vydáno.  
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Mrhatina – PR Mrhatina, Kraj Vysočina: Žádost o prodloužení povolení podána v srpnu, v lednu bylo vydáno 
zamítavé rozhodnutí.  
 
Štamberk a kamenné moře – PR Štamberk a kamenné moře, Kraj Vysočina: Žádost o prodloužení povolení 
podána v srpnu 2016, v lednu byl vydán souhlas. Povolení platí pro členy ČHS.  
 
Míchova skála – PP Míchova skála, Kraj Vysočina: Lezení nebylo v uplynulých letech povoleno, žádost 
podaná v srpnu 2016 byla zamítnuta.  
 
Žďárské vrchy - PP Černá skála, PP Devět skal, PP Drátenická skála, PP Lisovská skála, PP Pasecká skála, 
CHKO Žďárské vrchy: V souvislosti s přehlášením těchto chráněných území, ke kterému došlo k 1. 10. 201, 
bylo řešeno povolení údržby skal. Povolení bylo vydáno v listopadu 2016, splatností na 10 let.  
 
Skály u Tušimic – PP Želinský meandr, Ústecký kraj: Nová oblast, povolení vyjednal J. Žižka, Louny.  
 
Suché skály – NPP Suché skály, CHKO Český ráj: V roce 2016 proběhla dvě terénní šetření, na kterých byl 
dojednán záměr - úprava přístupových cest, žebříků a dalších prvků, tím, že se jedná o rozsáhlou investiční 
akci, na kterou budou žádány peníze z EU. ČHS je v roli odborného konzultanta zastupujícího zájmy lezců.  
 
Prachovské skály, CHKO Český ráj: V létě 2016 jsme byli upozorněni na problémy, ke kterým dochází 
v Prachově v souvislosti s horolezectvím. Na jednání se zástupcem majitele pozemků, které se konalo 
v lednu 2017, bylo přislíbeno, že ČHS zvýší informovanost o podmínkách lezení v Prachovských skalách.  
 
Bor – CHKO Broumovsko: V roce 2016 byla zahájena předběžná jednání se správou CHKO týkající se 
možností a podmínek boulderingu v lokalitě Boru. Žádost o povolení bude podána v roce 2017.  
 
 
Metodická komise 
předseda Jiří Vogel 
 
Složení MK: Jarmila Schücková, Jiří Vogel, Radan Keil, Karel Kříž, Lukáš Tkáč, Martin Honzík, Ondřej 
Nádvorník, Emil Ponikelský, Michal Buřil, Marek Beláň 
 
Kurzy pro nové instruktory 
Tak jako v uplynulých letech, proběhlo plánované školení nových instruktorů skalního lezení RCI, které se 
skládalo celkem z 3 kurzů, úvodní kurz, kurz první pomoci a závěrečný kurz, na které všichni účastníci splnili 
závěrečné zkoušky a stali se novými instruktory.  
 
Doškolení instruktorů 
Proběhlo několik seminářů doškolení instruktorů na různá témata Freeride a laviny, skalní záchrana, první 
pomoc, kterého se zúčastnili stávající instruktoři a prodloužili si platnost své kvalifikace. V současné době je 
platnost kvalifikace stanovena na dobu 5 let s ochrannou lhůtou 3 roky. 
 
Semináře pro širokou veřejnost 
Účelem seminářů je rozšířit mezi členy Českého horolezeckého svazu i širokou neorganizovanou veřejnost 
základní bezpečnostní návyky a osvětu při vykonávání horolezecké činnosti ve skalách.  
V lednu loňského roku proběhl seminář lezení v ledu. Akce se zúčastnilo, tak jako každoročně, velké 
množství zájemců. Cílem bylo přiblížit zájemců základní informace o pohybu, jištění a bezpečnosti. Seminář 
vedli instruktoři a lektoři MK, převaha účastníků byly osoby se základními znalostmi.  
V dubnu byl pořádán metodický seminář pro širokou veřejnost na Škrovádě, kterého se zúčastnilo několik 
desítek zájemců z řad veřejnosti, i členů ČHS. 
Na podzim proběhl ve skalní oblasti Srbsko, lom Alkazar, metodický seminář na téma „Základní 
bezpečnostní pravidla při lezení“. 
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 Semináře vedli lektoři a instruktoři ČHS. Mezi přítomnými byli jak úplní začátečníci, tak již zkušenější lezci, 
kteří si přišli doplnit či občerstvit znalosti, jako je technika uzlů, bezpečné jištění, zakládání štandů, bezpečný 
pohyb po skále a další, a uvést je do praxe. 
 
Propagace na společenských akcích 
Zástupci MK z řad lektorů a instruktorů se účastnili na několika dalších akcích jako je třeba Mezinárodní 
filmový festival v Teplicích nad Metují, kde prezentovali základy bezpečnosti provozování lezeckých aktivit.  
 
Horoškoly garantované Českým horolezeckým svazem 
MK pokračovala v projektu garantovaných horoškol a v loňském roce proběhla certifikace prvních dvou. 
Cílem projektu Garantovaných horoškol ČHS je nabídnout zájemcům z řad členů ČHS možnost vzdělávat se 
v kvalitních horoškolách, jejichž výuka odpovídá standardům ČHS, tyto horoškoly doporučovat a jejich 
činnost propagovat na stránkách WWW a ostatních matriálech.   
 
Schůze MK 
V roce 2016 se sešla několikrát metodická komise v plném nebo užším složení a schůze byly zaměřeny na 
projednávání organizačních záležitostí. 
 
Lékařská komise 
předsedkyně Jana Kubalová 
 
Cíle Lékařské komise 
Hlavní činností LK je zajištění platformy pro vzdělávání členů ČHS v oblasti horské medicíny, zpřístupnění 
recentních informací pro členy, šíření problematiky mezi lékařskou a záchranářskou odbornou veřejnost 
a spolupráce s ostatními mezinárodními komisemi zabývající se podobnou problematikou. 
 
Činnost v roce 2016 
Členové LK se v roce 2016 soustředili hlavně a výuku a osvětu v problematice související s horskou 
medicínou. V současném pojetí je výuka mezi různě zkušené skupiny rozložena minim. na 18 dnů/ rok, vč. 
Pelikánova semináře. Tato výuka probíhá většinou o víkendech, jedná se tedy prakticky o 9 víkendů/ rok. 
Lékařská komise nadále preferuje kvalitu prováděných činností před kvantitou. Naším cílem je školit 
převážně instruktory horolezectví a další odborné skupiny, které tyto informace pak předávají dále do oddílů, 
veřejnosti atd. 
- Výuka první pomoci pro instruktory horolezectví – HAL, RCI, SCI a výuka první pomoci na kurzech pro 

trenéry lezení na umělé stěně – školení pro nové instruktory 1x 4 denní kurz (Vysočina – údolí 

Doubravy), školení trenér lezení na umělé stěně 2x (Mšeno) 

- Zajištění pravidelných doškolování stávajících instruktorů – 2x 3 denní kurz jaro, podzim 

- Předávání informací na metodických dnech – 2x 1 den – M. Honzík - Škrovád 16. 4. 2016 - přednášky 

první pomoc + nehody při lezení + praktická výuka první pomoci a resuscitace a metodický den ČHS na 

Hrubé Skále - festival horolezeckých filmů 18. 6. 2016 - přednášky první pomoc + nehody při lezení + 

praktická výuka první pomoci a resuscitace 

- Uspořádání tradiční konference – Pelikánův seminář – podzim 2016, hotel Skalní Mlýn, 2 denní seminář 

- Uspořádání jednodenního kurzu první pomoci pro veřejnost – První pomoc v oblastech s dobrou 

dostupností lékařské péče – podzim, hotel Skalní Mlýn 

- Sledování problematiky a zpřístupnění odborné literatury a recentních článků týkajících se problematiky 

horské medicíny a záchrany, viz výčet publikační činnosti 

- Šíření problematiky mezi odbornou záchranářkou a lékařskou veřejností – aktivní účast na národních 

i mezinárodních konferencích, seminářích a workshopech, viz výčet akcí a publikační činnosti 

- Analýza problematiky úrazů v horách, skalách i umělých stěnách – např. nehoda ze slanění u nového typu 

ultralehkého sedáku a horolezecké úrazy v Libereckém kraji, které byli prezentovány na Pelikánově semináři  

- Překlady doporučených postupů LK ICARu a UIAA, tvorba vlastních doporučení zaměřených na činnost 

v ČR, www.theuiaa.ogr/medical (I. Rotman) 

http://www.theuiaa.ogr/medical
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- Spolupráce s mezinárodní lékařskou komisí ICAR a UIAA – účast na konferencích a seminářích 

- Konzultační činnost – většinou problematika omrzlin MUDr. Říhová a problematika vysokých hor MUDr. 

K. Höschlová 

- Spolupráce s Asociací horských vůdců a průvodců, s Horskou službou ČR – vyžádaná školení a účast 

na konferenci HS 

Činnost LK v roce 2016 a kontrola úkolů z loňského roku: 

- aktualizace webových stránek a doporučení LK – nebylo splněno, úkol trvá i v letošním roce a bude 

pravděpodobně trvat i do dalších let 

- navázání větší spolupráce s horskými průvodci v oblasti vzdělávání a garance výuky – dle požadavků 

horských průvodců, zatím požadavek nevyvstal 

- vypsat minim. 1 x kurz první pomoci pro veřejnost – splněno, kurz se konal 28. 10. 2016 – 1 den – První 

pomoc pro horolezce v dostupném terénu 

- seriál o horské medicíně pro časopis Svět outdooru na zajímavá témata z horské medicíny formou 

rozhovoru s odborníkem – splněno, zpracovány 3 díly – 1. díl obecný úvod, kde najít informace o horské 

medicíně a proč je důležité účastnit se vzdělávacích kurzů, 2. volání na tísňovou linku a lokalizace 

volajícího, 3. díl – proč vycházet do hor s horským vůdcem, rozdíl mezi horským vůdcem a průvodcem, 

připravujeme 4. díl s tématem lékárniček do skal a hor a předepisování léků na expedice (jaro 2017) 

- překlady stávajících doporučení MedCom UIAA – překlad všech doporučení dokončen (MUDr. Ivan 

Rotman), ke stažení na www.theuiaa.org 

- Avalanche victim resuscitation checklist aktualizace dle doporučení ICAR 2015 – checklist přeložen 

(Kubalová) a odeslán autorům, bude ke stažení na stránkách ICAR-CISA, provedena distribuce na 

Horskou službu a ZZS obsluhující lavinové oblasti 

- projekt bodů záchrany pro skalní oblasti – informace předána na valné hromadě, každá oblast musí řešit 

návrhy s příslušnou ZZS či HZS a majitelem pozemku (nejčastěji Lesy ČR), dosud se ozvala pouze 

skalní oblast Labské pískovce. Veškeré informace a kontakty na místní složky IZS a kompetentní osoby 

byly předány. 

Doklad aktivit a publikační činnosti LK (mimo kurzy ČHS a metodické dny ČHS): 
− únor 2016 – mezinárodní multioborový kongres Colours of Sepsis Ostrava – workshop akcidentální 

hypotermie – hlavní pořadatel workhopu Dr. Jana Kubalová, zahraniční přednášející (Slovensko, 

Polsko) 

− 4. 8. 2016 UIAA MedCom Meeting, Telluride. Funkci prezidenta komise převzal po Dr. Davidovi 

Hillebrandtovi Dr. George Rodway. Příští zasedání 27. 3. 2017 Kathmandu. Zpráva o činnosti Dr. 

Rotman, corresponding member: http://www.horska-medicina.cz/odkazy/lekarska-komise-uiaa/ 

− 25. 1. 2016 O nebezpečí hor i o tom, jaké šance má člověk proti lavině. MUDr. Jana Kubalová, 

Studio Leonardo. http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_co-delat-v-lavine-doufat-ze-vas-nekdo-vcas-

vyhrabe--1577548 

− 21. – 33. 4. 2014 15. Brněnské dny urgentní medicíny, Mikulov. MUDr. Jana Kubalová, 

předsedkyně programového výboru, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. 

Martin Honzík DiS., MUDr. Kristina Höschlová., tématický blok: willderness medicine, host 

konference: Dr. Fidel Enselsohn, Dr. Anna Jarosz http://www16.brnenske-

dny.cz/down/bd_2016_program.pdf 

− 21. 9. 2016 odeslána korektura vyžádaného článku „Akutní horská nemoc – léčení a prevence (I. 

Rotman) pro časopis Očkování a cestovní medicína. 

− Září 2016 Úspěšně zakončen 1. Mezinárodní kurz horské medicíny v ČR – Diploma in 

Mountain Medicine (DiMM), certifikovaný Lékařskou komisí UIAA, IKARu a ISMM. Organizovala 

MUDr. Kristina Höschlová, program a fotogalerie: www.kurzhorskemediciny.cz 

http://www.horska-medicina.cz/odkazy/lekarska-komise-uiaa/
http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_co-delat-v-lavine-doufat-ze-vas-nekdo-vcas-vyhrabe--1577548
http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_co-delat-v-lavine-doufat-ze-vas-nekdo-vcas-vyhrabe--1577548
http://www16.brnenske-dny.cz/down/bd_2016_program.pdf
http://www16.brnenske-dny.cz/down/bd_2016_program.pdf
http://www.kurzhorskemediciny.cz/
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− 7. 10. 2016 Plíce a nadmořská výška – MUDr. Jana Kubalová na konferenci Tělovýchovné 

lékařství 2016, Hradec Králové. 

− 18. – 22. 10. 2016 ICAR General Assembly and Congress, International Commission For 

Mountain Emergency Medicine (ICAR MEDCOM) Borovets, Bulgaria. Zúčastnili se MUDr. Jana 

Kubalová, Martin Honzík, DiS. a  MUDr. Hana Kubinová (Horská služba ČR)  

− 28. – 30. 10. 2016 27. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“. Hotel Skalní 

Mlýn, Moravský Kras, www.horosvaz.cz/pelikanuv-seminar 

− Kubalová, J.; Sieger, L. Příprava je půl úspěchu. Jak vyrážet na hory bezpečně?. Svět outdooru 

2016, (1), 64–66. 

−  Kubalová, J.; Sieger, L. SOS - Přivolání pomoci v horách. Svět outdooru 2016, (3), 66–69. 

− Lollok, M.; Dvořák, V.; Kříž, K.; Sieger, L. S kým bezpečně do hor? Povolání horských vůdců a 

průvodců. Svět outdooru 

− L. Sieger workshopy: Cestovatelský festival Obzory, Praha, 12.- 13. 11. 2016, 

http://www.pohora.cz/obzory/outdoorove-know-how/27475-ladislav-sieger-preziti-a-uzly/, téma: 

"Přežití a uzly",  

− L. Sieger, kurz zimní ekologie 2x, Přírodovědecká fakulta UK Praha, 2. 12. 2017, Člověk a zima, 

Limity lidských možností, Problematika podchlazení, Hiblerův zábal.,  

− L. Sieger, Brno, 30. 1. 2016 pro CZIML - kurz horských průvodců, Přežití, limity lidského organismu 

− L. Sieger, Krkonoše, chata Výrovka, 8. - 10. 4. 2016, PřF Hradec Králové, kurz pohybu v zimních 
podmínkách,  

− L. Sieger, Rekreační středisko Želivka, Vřesník 33, Humpolec, 26. - 29. 5. 2016, 2. – 5. 6. 2016 pro: 
CZIML - Michal Lollok, kurz horských průvodců, bezpečnost a záchrana 

− M. Honzík, aktualizace Info@hudy.cz - první pomoc při lavinové nehodě, podchlazení a omrzliny 
 

Pelikánův seminář 
Lékařská komise Českého horolezeckého svazu, Společnost horské medicíny ČR a Medicínska komisia 
SHS JAMES SR uspořádali dne 29. – 30. 10. 2016 tradiční, již 27. Pelikánův seminář, pořádaný na počest 
MUDr. Jiřího Pelikána, který v roce 1988 zahynul při výstupu na Anapurnu. Letošní ročník se konal 
v Moravském krasu, nedaleko Blanska v hotelu Skalní Mlýn.  
Hlavními tématy semináře byla již tradičně horská a cestovní medicína, medicína v divočině, první pomoc 
a záchrana v horách, lezecké úrazy a nehody při lezení, omrzliny a podchlazení, nemoc z výšky, lavinové 
nehody. Mezi nová témata patřil kurz horské medicíny v ČR, fenomén basejumpu a právní pohled na 
legislativu podávání léků mimo civilizaci. Nedílnou součástí konference se staly také zprávy z odborných 
akcí a kongresů. Během dvou dnů zaznělo celkem 24 odborných přednášek a 2 cestovatelské prezentace 
o Pyrenejích a skialpinismu na Etně. 
Doprovodný program byl uspořádán díky speleologům z Moravského krasu, na jejichž území se seminář 
konal. Díky kolegům, kteří mají radši výlety „do hory“ než „na horu“ byla účastníkům nabídnuta možnost 
shlédnout úžasné prostory a krasovou výzdobu dvou veřejně nepřístupných jeskyní – brčkový strop v jeskyni 
v okolí Holštejna nebo jeskyni Býčí skála. Odvážnější účastníci si vyzkoušeli speleoferratu „Dobodružství“ 
v Ostrově u Macochy. 
Součástí konference bylo i metodické školení veřejnosti v pátek 28. 10. Na Víru proběhl metodický den ČHS 
zaměřený na bezpečný pohyb a záchranu na zajištěných cestách pod taktovkou metodické komise ČHS a 
na Skalním Mlýně kurz první pomoci pro horolezce pod vedením instruktorů lékařské komise. O kurz byl 
velký zájem, absolvovalo celkem 19 účastníků, kteří se naučili jak postupovat při nehodě ve skalním terénu, 
tentokrát s dobrým dojezdem profesionálních záchranných složek.  
I letos je obsah zpracován do podoby rozsáhlé zprávy a sborníku přednášek, u nichž autoři dali svolení 
k publikaci, více na www.horosvaz.cz/pelikanuv-seminar 
 
Plán činnosti na rok 2017 s výhledem do roku 2020 

- Výuka první pomoci pro instruktory horolezectví – HAL, RCI, SCI (květen 2017) a výuka první pomoci na 
kurzech pro trenéry lezení na umělé stěně (jaro, podzim 2017 dle náplně kurzu)  

- Zajištění pravidelných doškolování stávajících instruktorů – jaro, podzim 2017. 
- Účast min. na jednom metodickém dni ČHS pro veřejnost – dle termínů metodické komise. 

http://www.horosvaz.cz/pelikanuv-seminar
http://www.pohora.cz/obzory/outdoorove-know-how/27475-ladislav-sieger-preziti-a-uzly/
mailto:Info@hudy.cz
http://www.horosvaz.cz/pelikanuv-seminar
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- Uspořádat minimálně jedno školení první pomoci pro veřejnost. 
- Uspořádání tradiční konference – Pelikánův seminář – říjen 2017, pravděpodobná lokalita Velká Fatra, 

dosud není definitivně rozhodnuto ze slovenské strany.  

- Sledování problematiky a zpřístupnění odborné literatury a recentních článků týkajících se problematiky 
horské medicíny a záchrany – články budou zveřejňovány formou krátké anotace a odkazu, kde ho lze 
najít. 

- Šíření problematiky mezi odbornou záchranářkou a lékařskou veřejností – aktivní účast na národních i 
mezinárodních konferencích, seminářích a workshopech – dle programu konferencí a pozvání 
organizátorů.  

- Analýza problematiky úrazů v horách, skalách i umělých stěnách – spolupráce s Mgr. Marií Lollok 
Klementovou a OEAV. 

- Překlady doporučených postupů LK ICARu a UIAA, tvorba vlastních doporučení zaměřených na činnost 
v ČR – v současné době zbývá přeložit jen výukovou prezentaci pro vyplňování checklistů pro oběti 
lavinové nehody, průběžné sledování nových doporučení a jejich překlad.  

- Spolupráce s mezinárodní lékařskou komisí ICAR a UIAA.  
- Konzultační činnost – aktualizovat kontakty na www.horosvaz.cz. 
- Spolupráce s Asociací horských vůdců a průvodců, s Horskou službou ČR – výuka, předávání informací. 
- Výhledově organizace odborných seminářů s odborníky na témata související s lezením, ale mimo první 

pomoc a záchranu – např. výživa, rehabilitace – v roce 2017 uspořádání jednoho semináře na zvolené 
téma. 

- Aktualizace doporučení a záchranných karet postupně do roku 2020, v roce 2017 min. dvě doporučení – 
aktualizace právní problematiky podávání a předepisování léků, aktualizace doporučených léků do 
lékárničky. 

- Na základě připomínek a ohlasů návštěvníků odkazů lékařské komise úprava a aktualizace příslušné 
stránky. Návrh LK je, aby se pod kolonkou „vzdělávání“ ihned objevily odkazy na komisi metodickou, 
lékařskou, bezpečnostní, po kliknutí na „lékařskou komisi“ pak členění na další položky. Každá položka 
by měla obsahovat podrobné informace a další odkazy. Cílem je snazší nalezení informací a lepší 
přehlednost.  


