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Pozvánka
na

Valnou hromadu eského horolezeckého svazu,

která se bude konat

v ned li 28. b ezna 2004
od 10.00 do 16.00 hodin

Místo konání: velká aula v budov STV Praha 6 – Strahov
(vchod z prostoru mezi stadiony spartakiádním a
atletickým)

Prezentace: od 9.00 hodin.
Žádáme o v asnou prezentaci, aby bylo možno dodržet
asový plán. P i prezentaci p edloží delegáti platný lenský

pr kaz HS.

Doprava: z Karlova nám stí  – bus 176 – kone ná zastávka Stadion Strahov
Dejvická  – bus 217 – zastávka Stadion Strahov
Hrad anská  – tram 8 – zastávka Malovanka

Aktuální informace o pražské doprav  najdete také na www.dp-praha.cz.

Klí  ke stanovení po tu delegát :

Na VH je p ítomen pouze 1 delegát z každého oddílu, jeho hlas se
epo ítává podle následujícího klí e:

 do 20 len 1 hlas
 21-35 len 2 hlasy
 36-80 len 3 hlasy
 nad 80 len 4 hlasy

Cestovné bude proplaceno registrovaným delegát m v cen  jízdenky
hromadné dopravy.

http://www.dp-praha.cz.
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el erpání vy len né ástky
 Úhrada ásti, nebo celých náklad  na konkrétní výrobu proti p edloženým fakturám.
 Autorský honorá  za p edpokladu, že veškerá autorská práva k dílu se stanou vlastnictvím

HS

Hodnotící kritéria – závazná pravidla bodového ohodnocení pro oponenty. Oponent p edá t i
hodnotící ísla ve t ech oblastech:
 Užite nost projektu pro leny HS. 0-10 bod , p emž 10 bod  znamená, že tento projekt

eší z pohledu oponenta nejpot ebn jší problematiku.
 Dosah projektu a jeho použitelnosti. 0-10 bod , p emž 10 bod  znamená, že tento projekt je

užite ný jen pro leny HS. 0 bod  naopak znamená jeho univerzální použitelnost ve
spole nosti.

 Pom r “cena/výkon“. 0-10 bod , p emž 10 bod  znamená, že oponent soudí, že projekt
v zamýšleném rozsahu není možno realizovat levn ji. Bodové ohodnocení musí zohlednit i
reálnost finan ní rozpo tu. Výrazné podhodnocení sníží bodové ohodnocení!

Podmínky vyplacení grantu:
Pokud to povaha projektu vyžaduje, m že být vyplaceno maximáln  50% ástky zálohov .
Jinak jen zp tn  po p edložení díla a faktur nebo po podpisu smlouvy o p evodu autorských práv.
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Program VH 2004

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení jednacího ádu
4. Volba pracovního p edsednictva a pracovních komisí
5. Zpráva p edsedy HS
6. Stru né zprávy odborných komisí
7. Zpráva revizní komise
8. Zpráva o hospoda ení za rok 2003

9. P estávka

10. Návrh rozpo tu na rok 2004
11. Diskuse
12. Usnesení
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Návrh jednacího ádu

valné hromady eského horolezeckého svazu konané dne 28. b ezna 2004.

lánek 1
Úvodní ustanovení

Jednací ád upravuje zásady jednání valné hromady eského horolezeckého svazu
složené z delegát  základních organiza ních složek.

lánek 2
Valná hromada

1. Jednání valné hromady se ú astní delegáti, kte í byli ádn  zvoleni v základních organiza ních
složkách podle klí e schváleného výkonným výborem a stávající lenové výkonného výboru.

2. P edsedající valné hromady ur ený výkonným výborem provede schválení programu
zasedání, volbu pracovního p edsednictva, mandátové a návrhové komise a schválení

edloženého jednacího ádu.
3. O návrzích v pr hu zasedání hlasují všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. V p ípad

edložení protinávrhu se hlasuje vždy nejd íve o tomto protinávrhu (protinávrzích) vždy
v opa ném po adí, než byly p edloženy.

4. O zásadních záležitostech valné hromady se rozhoduje usnesením.
5. K platnosti usnesení valné hromady sta í k p ijetí nadpolovi ní v tšina hlas  hlasujících

delegát  s hlasem rozhodujícím.

lánek 3
Mandátová komise

1. Valná hromada volí t lennou mandátovou komisi.
2. Mandátová komise ov uje platnost mandát , podává zprávu o po tu delegát  a zjiš uje, zda

je valná hromada usnášení schopná.

lánek 4
Návrhová komise

1. Valná hromada volí t lennou návrhovou komisi.
2. Návrhová komise p ipravuje a p edkládá návrhy usnesení valné hromady  a dalších

dokument .
3. Návrhová komise spolupracuje s pracovním p edsednictvem p i p íprav  kone ného zn ní

edkládaných materiál .

lánek 5
Diskuse

1. Právo vystoupit v diskusi mají všichni ú astníci valné hromady.
2. Návrhy p edkládané VH k usnesení musí být p edané v písemné form  nejpozd ji do za átku

jednání.
3. Délka diskusního p ísp vku je stanovena na max. 5 minut. Pokud diskusní p ísp vek bude

esahovat ur enou dobu, je diskutující povinen upozornit p edem pracovní p edsednictvo.
4. K diskusním p ísp vk m mohou být faktické p ipomínky v délce trvání max. 1 minuty.
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ihlášky budou hodnoceny komisí složenou se zástupc  obou komisí pro práci s mládeží (2+2),
komisí léka skou (3) a metodickou (3).
Komise si vyhrazuje právo n které akce nevyhodnocovat v kone ném po adí (to znamená, že
nemohou získat grant ani v p ípad  zrušení všech akcí umíst ných p ed nimi).

Podmínky vyplacení grantu:
 t sn  p ed konáním akce ohlásit sekretariátu HS odjezd a potvrdit spln ní

podmínek pro po ádání akce
 po skon ení akce doložit spln ní podmínek podrobnou zprávou
 o prob hlé akci dodat sekretariátu dokument p im eného rozsahu v etn

fotodokumentace pro publikaci na webu HS
 p ísp vek bude erpán oproti p edložitelným ú etním doklad m (ú tenky, jízdenky

aj.)
v p ípad  dohody se sekretariátem HS lze erpat p ísp vek i formou zálohy.

Publika ní oblast

Cíl grantu: podpora projekt , které mají mimo ádnou informa ní hodnotu pro leny HS
Celková ástka na grant: 120 000,- K  (návrh rozpo tu 2004)
Vyhlášení podmínek grant : 31.1.04
Uzáv rka p ihlášek: 19.4.04
Vyhlášení p id lených grant :  1.6.04
Kdo se m že o grant p ihlásit: každý len nebo skupina len HS. Do sout že nemohou být

ihlášeny projekty, které jsou ve standardním plánu (a rozpo tu) odborných komisí HS.

ihláška:
ihláška musí dodržet p edem stanovenou formu stanovenou základním formulá em. Formulá

bude zve ejn n v elektronické podob  na internetových stránkách HS a bude k dispozici
k osobnímu vyzvednutí na sekretariátu HS. P ihlášku lze doru it osobn , poštou nebo
v elektronické podob  na sekretariát HS nejpozd ji do 31.3.2004 v etn .

Co musí p ihláška obsahovat:
 podrobný popis projektu
 zd razn ní jeho cíle a p ínosu pro leny HS
 rozpo et projektu a plán finan ního krytí
 V p ípad , že sou ástí projektu je konkrétní realizace, p iložit finan ní nabídky od minimáln

dvou výrobc  v etn  p esného zn ní poptávky.
ihláška m že obsahovat libovolný po et p íloh p ibližujících cíl projektu.

Zp sob vyhodnocení:
 Bude podpo en jeden nejlepší projekt. Pouze v p ípad , že požadovaná ástka je nižší, než

ástka, která byla na tento grant vy len na, mohou být podpo eny další projekty v po adí.
 VV si od n které z komisí HS vyžádá oponentní posudek. VV osloví tu komisi (komise), jejíž

innost je tématu grantu nejbližší. V p ípad , že je grant podán lenem komise, vyžádá si VV
oponentní posudek od osob, organizací i firem stojících mimo HS.

 Oponent krom  slovního posudku sestaví i bodové hodnocení podle stanovených kritérií.
 VV m že oslovit další firmy k vypracování finan ní nabídky.
 VV s p ihlédnutím k výsledku oponentur stanoví výsledné po adí projekt .
 VV m že po dohod  s p edkladateli projektu tento za adit do rozpo tu následujícího roku a

nevyhodnocovat.
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Horolezecká innost mládeže

Cíl grantu: podpora akcí rozvíjejících vztah mládeže k horolezectví
Celková ástka na grant:  120.000,- K  (návrh)
Uzáv rka p ihlášek: 9.4. 2004
Vyhlášení p id lených grant : 23.4. 2004

Kdo se m že o grant p ihlásit: oddíly pracující s mládeží nebo jejich sdružení, krajské svazy. Do
sout že nemohou být p ihlášeny akce po ádané odbornými komisemi HS a hrazené z jiných
finan ních prost edk HS.

ihláška:
ihláška musí dodržet p edem stanovenou formu stanovenou základním formulá em. Formulá

bude zve ejn n v elektronické podob  na internetových stránkách HS a bude k dispozici
k osobnímu vyzvednutí na sekretariátu HS. P ihlášku lze doru it osobn , poštou nebo
v elektronické podob  na sekretariát HS nejpozd ji do 9.4.2004 v etn .

Povinný obsah p ihlášky:
 cíl a popis plánované akce
 po et ú astnících se d tí a jejich v k
 seznam vedoucích a instruktor
 popis bezpe nostního zabezpe ení akce
 p edpokládané celkové náklady akce
 požadovaný p ísp vek z grantu na akci, resp. na ú astníka (p ísp vek bude definován

ástkou na  jednoho ú astníka a po et ú astník ; p i nižším po tu ú astník  se bude
íslušn  krátit).

Další podmínky:
 P ihlašovaná akce musí prob hnout v období od 23.4. 2004 do 30.4.2005.
 Prost edky erpané z grantu mohou init max. 60% z celkových náklad  akce.
 Každá zm na u akce vyhodnocené  jako úsp šn  p ijaté do po adí (tj. na kterou je

možné erpat grantové prost edky, i pokud se neumístí mezi prvními), musí být
po adateli bezprost edn  nahlášena sekretariátu. Toto opat ení je z toho d vodu, aby p i
zrušení i nekonání akce mohly být finan ní prost edky p esunuty na další akci v po adí.
Pokud toto po adatelé nesplní, nebudou v p íštím roce jejich p ihlášky p ijaty do sout že.

Hodnotící kritéria:
ihlášené akce budou hodnoceny ve dvou základních kategoriích:

1/ „náborové“ – dny otev ených skal, oblastní závody apod.:
 celková finan ní náro nost
 podíl p ísp vku v pom ru k celkovým náklad m
 po et zú astn ných d tí
 pravd podobnost úsp šnosti akce

2/ „výkonností“ -  výjezd užší skupiny do n které horolezecké oblasti:
 vhodnost zvoleného cíle pro danou skupinu ú astník
 náro nost zvoleného cíle
 bezpe nostní zabezpe ení akce (v etn  zkušeností instruktor  s vybranou oblastí)
 finan ní náro nost

Zp sob vyhodnocení:
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Rozpo et 2003

íjmy

lenské p ísp vky               1 800 000,00 K

Sazka               2 000 000,00 K

dotace na reprezentaci                  200 000,00 K

dotace na talent.mládež                  100 000,00 K

íjem z pojišt ní                    10 000,00 K

sponzo i                               -   K

úroky, poštovné atd.                    60 000,00 K

evod z roku 2002                  480 000,00 K

íjmy celkem               4 650 000,00 K

Výdaje

   - komise výkon. + expedi ní : soust ed ní reprez.                    20 000,00 K

pojišt ní reprez.                    20 000,00 K

léka ské vyšet ení reprezentant                    10 000,00 K

závody v ledu                    40 000,00 K

dotace na akce, expedice                  150 000,00 K

odm ny za výstupy roku 2003                    50 000,00 K

sch ze exp. kom. UIAA                    10 000,00 K

sch ze komise, provoz. náklady                    10 000,00 K

grant                  100 000,00 K

                                  Celkem                  410 000,00 K

   - komise sportovního lezení : závody P v . odm n za celk. po adí                  225 000,00 K

sv t.pohár, ME v .licencí, start.                  250 000,00 K

soust ed ní                    25 000,00 K

pojišt ní reprezentant                      5 000,00 K

léka ské prohlídky reprezentant                      2 000,00 K

odm ny za umíst ní na MS, SP                    15 000,00 K

vratka p erpaných financí z r. 2002                      8 000,00 K

                                  Celkem                  530 000,00 K

   - komise mládeže - sout že
: závody P mládeže, oblast. závody                    90 000,00 K

výcvikové tábory                    73 000,00 K
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evropský pohár v .licencí                  120 000,00 K

MSJ                    50 000,00 K

provozní nákl. komise                      2 000,00 K

                                  celkem                  335 000,00 K

   - komise mládeže - hory : sch ze                      3 000,00 K

výcvik.tábory, survivaly, spol.akce KM                    67 000,00 K

granty                    80 000,00 K

                                  celkem                  150 000,00 K

   - komise skialpinismu : sch ze                      5 000,00 K

repre akce-ME, SP v .popl. ISMC                    55 000,00 K

zahrani ní rallye HS 2003                    30 000,00 K

íprava zahr. rallye 2004                      5 000,00 K

metodika                    10 000,00 K

                                  celkem                  105 000,00 K

   - komise žen : RHM - lenský p ísp.                      5 000,00 K

RHM zima, léto                    12 000,00 K

vlastní akce                      3 000,00 K

                                  celkem                    20 000,00 K

   - komise metodická : provozní náklady komise                    25 000,00 K

tisk protokol , skript, ML, CD                    10 000,00 K

sch ze MK, lektorského sboru                    30 000,00 K
demo pom cky a výzbroj pro
škol.inst.                    20 000,00 K

sch ze kom.alpinismu UIAA                    35 000,00 K

grant na vydání metod. karet                  120 000,00 K

                                  celkem                  240 000,00 K

   - komise léka ská : sch ze, provoz. náklady                      2 000,00 K

seminá  "Problematika mládeže"                    10 000,00 K

seminá  LK - 10-11/2003                    26 000,00 K

kongres horské medicíny Innsbruck                      8 000,00 K

kongres LK UIAA Koda                    12 000,00 K

léka ský Bulletin                    12 000,00 K

                                  celkem                    70 000,00 K

31

Návrh grant HS pro rok 2004

Výkonnostní lezení a skialpinismus

Cíl grantu: podpora horolezeckých a skialpinistických projekt  s mimo ádnou sportovní nebo
objevitelskou hodnotou
Celková ástka na grant: 120 000 K  (za p edpokladu schválení rozpo tu VH 2004)
Vyhlášení podmínek grant : 20.10.2003
Uzáv rka p ihlášek:   31.3.2004
Vyhlášení p id lených grant :  21.4.2004
Kdo se m že o grant p ihlásit: každý len nebo skupina len HS. Do sout že nemohou být

ihlášeny akce po ádané odbornými komisemi HS a hrazené z jiných finan ních prost edk
HS.

Termín konání projekt : P ihlášená akce se musí uskute nit v dob  od 16.2.2004 do 30.4.2005.

ihláška:
ihláška musí dodržet p edem stanovenou formu stanovenou základním formulá em. Formulá  je

zve ejn n v elektronické podob  na internetových stránkách HS a je zárove  k dispozici
k osobnímu vyzvednutí na sekretariátu HS. P ihlášku lze doru it osobn , poštou nebo
v elektronické podob  na sekretariát HS nejpozd ji do 31.3.2004 v etn .  Rozhodující je as

íjmu potvrzený pracovníky sekretariátu nebo elektronický as p íjmu dokumentu.

Co musí p ihláška obsahovat:
 seznam ú astník  a jejich nejlepších výkon  na podobných akcích
 podrobný popis cíle
 p edb žný rozpo et
 plánovaný zp sob medializace akce a zviditeln ní HS.
 P ihláška m že obsahovat libovolný po et p íloh p ibližujících cíl projektu.

Hodnotící kritéria:
 sportovní hodnota projektu
 objevitelská hodnota projektu
 pravd podobnost dosažení cíle vzhledem k jeho obtížnosti a schopnostem ú astník
 navržený zp sob zviditeln ní HS p i prezentování akce v médiích

Zp sob vyhodnocení:
 První kolo - odborný posudek  - hodnotí  komise alpinismu
 Druhé kolo - hodnocení  grantové hodnotitelské komise

Podle kvality p ihlášek budou vybrány 3 nejlepší projekty. Komise si vyhrazuje právo nevyhodnotit
plný po et projekt  v p ípad , že nebudou mít adekvátní hodnotu. Finan ní prost edky budou
rozd leny podle preferencí hodnotitel .

Podmínky vyplacení grantu:
 p i získání grantu 50 %

po úsp šné realizaci stanoveného cíle a medializaci 50 %
i kvalitní medializaci prob hlé akce, i pokud nebyl dosažen cíl 10 %

Zp sob proplacení grantu (záloha, ú tenky, aj..) je nutné p edem projednat se sekretariátem HS.
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Revizní komise

Zpráva o innosti 2003

Komise byla jmenována na prvním jednání výkonného výboru HS. Pracovala ve
složení: Mgr. Vévoda Zden k - p edseda, Ing. Kalivoda Ji í a pan Luka evi  Petr - lenové.

Na jednání 5.6.2003 zkontrolovala majetek svazu a inventuru za rok 2002. Seznámila se
se zp sobem vedení ú etnictví . Provedla namátkovou kontrolu ú etních doklad .

Na jednání 16.10.2003 zkontrolovala pln ní rozpo tu za první pololetí a pln ní
plánu inností komisí.

Na jednání 28.1.2004 a 4.2.2004 prob hla kontrola hospoda ení a vedení ú etnictví
za rok 2003.

Zden k Vévoda

7

- komise ochr:p . +vrcholová : mzdy Hejtm.,Kusko,

Bruckner, civilní služba plac. HS                  525 000,00 K

civilní služba sponzorovaná                               -   K

dotace na pr vodce                    30 000,00 K

údržba skal v . materiálu                  220 000,00 K

innost vrch. komisí, provoz.nákl.                    25 000,00 K

granty na údržbu skal                  400 000,00 K

                                  celkem               1 200 000,00 K
   - komise bezpe nostní : sch ze BK, provoz.náklady                      5 000,00 K

ast na geotech.zkouškách                      2 000,00 K

tiskoviny BK, inf., osv ta                    13 000,00 K

                                  celkem                    20 000,00 K
   - Tatry : slevy na chatách                  120 000,00 K
   - Ostrov : drobné opravy, revize, elektrom r                    23 500,00 K

da  z nemovitosti                      1 500,00 K

                                  celkem                    25 000,00 K
   - administrativa: nájemné                    72 000,00 K

mzdy sekret.+ CS, refundace                  405 000,00 K

poštovné                    50 000,00 K

telefony                    60 000,00 K

kancel. pot eby                    25 000,00 K

DHIM                    15 000,00 K

tisk lenských karti ek                    35 000,00 K

cestovné,sch ze, školení                    35 000,00 K

valná hromada                    25 000,00 K

len.popl.UIAA, gen.shrom.UIAA                  100 000,00 K

pojišt ní Kooperativa                      8 000,00 K

                                 celkem                  830 000,00 K
  - infocentrum, publicita: knihovna, internet                    70 000,00 K

Bulletiny                    25 000,00 K

Montana                    63 000,00 K

FF Teplice                    17 000,00 K

publicita, výro í, dary                    75 000,00 K

                                  celkem                  250 000,00 K
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reklama HS                    90 000,00 K

kraje                    40 000,00 K

školení, mgmt. projekt HS                    80 000,00 K
investice-dataprojektor pro MK, LK,
BK                    95 000,00 K

rezerva                    40 000,00 K

                                  celkem                  345 000,00 K

Výdaje celkem               4 650 000,00 K

 Vyú tování roku 2003
 P íjmy roku 2003

 P íjmy svazové: lenské p ísp vky 2 795 362,00

 SAZKA 2 331 600,00

 dotace repre 154 000,00

 dotace talent. mládež 120 000,00

 úroky 44 359,76

 p íjmy z pojišt ní 55 480,00

 ostatní p íjmy - p ovné Certec bag 6 000,00

 ostatní p íjmy - kopírování 213,00

 ostatní p íjmy - poštovné 13 993,00

 ostatní p íjmy - z prodeje materiálu 1 500,00
 ost. p íjmy - vratka pojist.,náhrada
škody 31 750,00

 celkem 5 554 257,76
 P íjmy komisí:

 Komise mládeže-hory: 48 300,00

 Komise sportovního lezení: 80 000,00

 Komise mládeže-sportovní lezení: 34 500,00

 Komise skialpinismu: 7 500,00

 Komise léka ská: 3 200,00

 Komise metodická: 163 175,90

 Komise vrchol. a ochr. p írody 40 000,00

 celkem 376 675,90

 P íjmy celkem 5 930 933,66

29

ástka 18 000 K , projektu Shivling podanému Václavem Faltusem byla p id lena ástka 10 000
. Z hlediska „dosažení cíle“ byl úsp šný pouze projekt Mali.

Reprezenta ní družstvo na rok 2004
„A“: Marek Hole ek, Tomáš Sobotka, Václav Šatava, David Š astný, Dušan Janák, Pavel Jonák.
„B“: Tomáš Rinn, Jan Kreisinger, Tomáš Zákora, Radek Lienerth, Jan Doudlebský, Luboš Mázl,

Ond ej Beneš, Jakub Cicvárek, Stanislav Hovanec.
Dále se ješt  uvažuje o za azení : Milan Benian, Pavel Piechowicz, Pavel Kryze, Simona

Ulmannová, , Tomáš Bardas, J.Milfait. Jitka Kuhn-Gáberová se snad nebude zlobit, když
zve ejníme d vod její neú asti v družstvu – stane se podruhé maminkou.

Nominace do reprezenta ních družstev se provádí 1x za rok (na konci sezóny), p emž
hlavním kritériem je výkonnost doložená seznamem výstup . Všeobecn  by m l len družstva
zvládat lezeckou obtížnost min. 8+ až 9  UIAA a lezení v ledu obtížnosti min. M6. Dalším kritériem
je množství cest vylezených v horách a perspektivnost. KA se hodlá  zam it i na sledování lezc
lezoucích jen sportovní cesty, kde p edpokládá  výkonnost min na úrovni 10c až 11 saské stupnice,
8b/8 c francouzské stupnice.

Vedoucí realiza ního týmu Standa Šilhán op tovn  žádá zástupce oddíl , kte í mají ve
svých oddílech talentované lezce/lezkyn , aby o nich neváhali informovat jeho nebo kohokoli
z komise (sta í jméno a nejlepší výstupy). Pokud projeví zájem, mohou být pak p izváni na akce
družstev A nebo B.

Plán innosti na rok 2004

innost reprezenta ních družstev
 léka ské prohlídky – jaro
 ú ast na 6. mezinárodním srazu BMC ve Walesu s podtitulem „Modern Advances in

Climbing Standards“
 soust ed ní reprezentant  (družstvo A i B) – kv ten/ erven
 soust ed ní reprezentant  (družstvo A i B) – íjen/listopad
 individuální ú ast na plánovaných expedicích a vlastních projektech (Talung, Amin Brakk,

Madagaskar, Spantik)

Otev ená nabídka
 zájezd do Bergellu  (J. Novák, F. epelka)
 letní sraz RHM ve Špan lsku, pop . další akce pro ženy v domácích terénech
 seminá  na téma „zdravotnická svépomoc v extrémních podmínkách a podmínkách

nedostupné léka ské pé e“, uspo ádaný ve spolupráci s LK HS
 odborná spolupráce p i vyhodnocení žádostí o ud lení grantu „výkonnostní lezení  a

skialpinismus“ a p íprava vypsání grantu na p íští rok (klouzavý termín od VH k VH)

Spole enské akce
 FHF v Teplicích nad Metují  - p ipomenutí úsp šných himálajských  prvovýstup  - Lhoce

Shar, Dhaulagiri, Mt. Everest a Cho Oju 1984 (20. výro í)
 vyhlášení „Výstup “ i „Výkon “ roku 2004“

Sch ze komise alpinismu
 komise má v plánu sejít se min. 6x do roka, zlepšit  informa ní a publika ní innost a

sobení realiza ního týmu

Alena epelková
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Tofana di Rozes  „DREAM OF TOFANA“ (Dolomity, Itálie)
prvovýstup kl. 9+/10- RP   UIAA ,     9. - 10. 8. 2003
T. Sobotka, L. Mázl, O.Beneš
Prvovýstup nejvyšší klasifikace vykonaný eskými lezci, uskute ný píska ským stylem „zdola“.
Oba výstupy na Tofana di Rozes byly uskute ny t sn  po sob  a oba jsou po psychické i
lezecko-technické stránce na vysoké úrovni.

VÝSTUP ROKU V KATEGORII ST EDNÍ HORY – BIGWALLOVÝ CHARAKTER:
Pik October (3850 m) - „OCHTOKUROVA POBEDA“ (dolina AK–SU, Pamiro-Alaj, Kyrgystán –
Batkenská oblast)
prvovýstup kl. 8+/9- UIAA, 10. - 19.7. 2003
M. Hole ek,D.Š astný, O. Vašek
Vynikající prvovýstup zkušených harcovník  velkých st n. Dlouhá cesta vysoké obtížnosti v odlehlé
ásti tadžicko-kyrgyztánského pohrani í. Hodnota výstupu je násobena odlou eností od civilizace a

nebezpe ím vále ných konflikt  v této oblasti.
ESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII ST EDNÍ HORY – SPORTOVNÍ CHARAKTER:

Cima Ovest - „ AKUT“ (skupina Tre Cime,  Dolomity, Itálie)
kl. 10- UIAA, 15. 7. 2003, vylezeno stylem RP team krom  2 délek
Dušan Janák, Stanislav Hovanec

žká cesta vylezená nastupující lezeckou generací v dobrém stylu (RP s výjimkou 4. délky PP a
5. délky RK). Cesta od Kurta Astnera vede v pravé ásti Cimy Ovest mezi St echou sv ta a
Šepotem kv  od T. Grosse. Prvních 300m cesty je p evislých, obtíže kulminují na 10. délce
obtížností X-.

V ostatních kategoriích nebyly ocen ny žádné výstupy.
Výstupy roku na pískovcových terénech nebyly vyhlášeny z d vodu nedodržování

stávajících pravidel p i vrcholných výstupech.
Výstupy roku na nepískovcových terénech, st edních horách-ledovcový charakter a velehorách nad
6000m.n.m. nebyly vyhlášeny, protože nebyl dodán žádný hodnotitelný podklad.

Dalších dvou výborných výkon  dosáhli naši lezci v africkém Mali, které se vzhledem
k termínu uskute ní  nedostaly do hodnocení: Družstvo V.Šatava, P.Jonák, M. Benian a P.
Piechowitz vylezli na v ž Kaga Pamari cestou z dílny známého amerického lezce Todda Skinnera
„Harmattan Rodeo“  klasifikace 5. 13a – extrémn  teplé po así bohužel  zabránilo RP p elezu.
Skupin  ve složení T. Zákora, R. Til ák, L. Šlechta, T. Bien se poda il stylem AF prvovýstup na v ž
Kaga Tondo pod názvem Forsakala Bimbaso klas. 8 UIAA. (8 – 13. 11. 2003).

Akce pro ženy
Letního srazu RHM ve Val Veny (Itálie, oblast Mt. Bianco) se zú astnilo p t skalních

íznivky  t chto akcí. Vzhledem ke špatným podmínkám ledovcového lezení se v novaly spíše
skalním výstup m, ale ú el povzbuzení dámského lezení ve velehorách byl spln n. Krom  toho
prob hlo tradi ní soust ed ní v eském Ráji.

Pro leny reprezenta ních družstev byla zorganizována dv  soust ed ní a zajišt no
léka ské vyšet ení. Z plánovaných akcí pro rok 2003 se hlavn  nepoda ilo zajistit obsazení seriálu
závod   MS v lezení v ledu kvalitními a motivovanými lezci, a koli zam ení na toto odv tví by bylo
žádoucí a nanejvýš perspektivní z hlediska pom rn  reálné možnosti erpání dotací. Po ú asti na
dvou závodech v Rakouském Pitztalu a Švýcarském Sas-Fee jediní zájemci o tuto disciplínu
onemocn li a dalších závod  se nezú astnili. Z stali jsme daleko za  úsp chy  z minulých let a ani
start do letošního roku se nepovedl – nulová ú ast na letošním MS v Saas-Fee pro nezájem
nedává do budoucna p íliš nad je na zachycení tohoto sm ru.

Granty pro výkonnostní lezení  2003
Výsledky sout že byly následující: Projektu Mali 2003 podanému Václavem Šatavou byla

id lena ástka 72 000 K , projektu Annapurna IV podanému Radkem Lienerthem byla p id lena
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 Výdaje roku 2003
 Komise alpinismu:

 pojišt ní reprez. 14 560,00

 soust ed ní reprez. 14 938,00

 reprez. akce 105 445,80

 závody v ledu 35 874,00

 výstupy roku 2003 32 000,00

 exp. komise UIAA 14 958,42

 léka ské prohlídky reprez. 350,00

 provoz.nákl. komise 3 016,00

 granty - z navýšení rozpo tu komise 89 200,00

 celkem 310 342,22
 Komise sportovního lezení:

 závody P 180 570,00

 odm ny za umís .- P 2003 24 500,00

 oblastní závody 23 000,00

 SP, MS v etn  licencí, startovného 483 960,83

 poplatky UIAA.ICC 11 464,77

 SP Praha 2003 154 983,38

 SP Brno 2004 - bank.popl. 966,81

 celkem 879 445,79
 Komise mládeže:

              - lezení v horách:  horolezecký tábor Ostrov 61 570,90

 závody, survivaly 9 000,00
 soust ed ní N.Tatry, Paklenica,
Krkonoše 69 073,00

 granty 25 094,50

 celkem 164 738,40
               - sportovní lezení:   závody P 82 015,00

 Lanex cup, oblastní závody 4 000,00

 závody EPJ,  v . licencí 106 133,20

 MSJ Bulharsko 110 116,00

 provoz.nákl. komise 4 109,50

 celkem 306 373,70
 Komise skialpinismu:

 ME v .mezinár. licencí 19 071,47

lenské popl. ISMC 28 131,97

 rallye, expedice 38 120,00
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 provoz.nákl. komise 4 603,30

 celkem 89 926,74
 Komise metodická:

 kurzy instr. S5, H6 213 051,90

 horolezecký materiál pro škol. instr. 8 959,50

 doškolení instruktor 13 327,50

 školení lektor 28 658,80

 sch ze kom.alpinismu UIAA 21 841,10

 provozní náklady komise 2 574,80

 celkem 288 413,60
 Komise léka ská:

 seminá  LK HS 27 366,00

 kongres HM Rakousko 7 931,00

 LK UIAA Koda 11 617,50

 léka ský Bulletin 6 375,20

 celkem 53 289,70
Vrchol.kom.+KOP

 mzdy Hejtm.,Bruckner, Kusko,

 Starý + civilní služba plac. HS 421 541,60

 civilní služba sponzorovaná 143 369,20

 údržba skal v . materiálu 476 767,90

innost VK, provoz.náklady 20 132,60

 dotace na pr vodce 14 000,00

 celkem 1 075 811,30
 Komise bezpe nostní:

 zkoušky borhák 3 552,50

 sch ze a provoz.nákl. komise 1 529,00

 celkem 5 081,50
 Tatry:

 slevy 113 632,84

 celkem 113 632,84
 Ostrov:

 údržba, opravy, stavební práce 4 820,50

 cest. na jednání 1 372,00

 da  z nemovitosti, poplatky 2 453,00

 odhad nemovitostí 6 800,00

 celkem 15 445,50
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Personální zabezpe ení v rámci komise:
Martin Otta (p edseda komise) – organiza ní zabezpe ení
Stanislav Šilhán (vedoucí), Ivoš Wondrá ek, František epelka, Pavel Toman -
realiza ní tým pro práci s reprezentací
Ji í Novák – ideologie, analýza, rozvoj
Alena epelková – medializace, informace, samostatné akce pro ženy

Stanovené cíle:
 zlepšení komunikace s lenskou základnou i ostatními komisemi (léka skou, výhledov

s komisí mládeže v horách)
 zlepšení informovanosti lenské základny o innosti komise a archiva ní innost
 zlepšit podmínky zadání a vyhodnocování grant HS pro výkonnostní lezení tak, aby se

l možnost zú astnit grantu každý zájemce, a zcela odd lit grantové záležitosti od
vlastních akcí komise; naopak dát v tší pravomoc odborné komisi p i vyhodnocování
projekt

 podpo it  závody lezení v ledu jako rychle se profilující perspektivní disciplín , a vytvo it
podmínky pro systematickou p ípravu závodník  – toto pop . ve spolupráci s komisí
závodní

 zlepšit komunikaci se leny reprezenta ních družstev a p sobení z hlediska etiky lezení
(dodržování pravidel pískovcového lezení apod.)

Záp ky výzbroje:
V majetku HS je výzbroj, kterou je možné zap it dle výp ního ádu:

ovné / ks po et ks k dispozici
vysíla ka 1 500,- K 4
solární panel    500,- K 2
Certec Bag 5 000,- K 1
Záv sná postel 2 500,-K 1

i ztrát  nebo poškození je povinen vyp itel zajistit opravu nebo nový kus, pokud
nebude této povinnosti zprošt n rozhodnutím VV HS. Žádosti podávají zájemci na sekretariát

HS, který je eviduje a p edává k vy ízení komisi alpinismu.Ta rozhodne o kone ném p id lení.

Finan ní p ísp vek reprezentant m na individuální akce:
V roce 2003 dostal každý len reprezenta ního družstva „A“ p ísp vek 25.000,-K  na

svojí innost. lenové družstva „B“ erpali finan ní prost edky na innost podle svých výkon  a
schválení KA. Každý len družstva „A“ i „B“ byl pojišt n a m l zajišt nou léka skou prohlídku.

Složení družstev:
A: Marek Hole ek, Václav Šatava, David Š astný, Tomáš Rinn, Radek Lienerth
B: Jan Kreisinger, Tomáš Zákora, , Jan Doudlebský, Luboš Mázl, Jitka Kuhn-Gaberová, Tomáš
Sobotka, Dušan Janák, Pavel Jonák.

Zhodnocení sezóny, výstupy roku:

VÝSTUP ROKU V KATEGORII ST EDNÍ HORY – SPORTOVNÍ CHARAKTER:
Tofana di Rozes -  „CZECH DIRECT“ (Dolomity, Itálie)
prvovýstup  kl. 9+ RP  UIAA,  6. - 7. 8. 2003
T. Sobotka, L. Mázl, O. Beneš
Vysoce obtížný prvovýstup vytvo ený v duchu pískovcových tradic, kladoucí velké nároky na
technickou i psychickou stránku lezce – obtížn  zajistitelný v lámavé skále,  tzv. „morálový“.
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prosinec 2003
13. – 14. 12. se cca 45 d tí z  ech a Moravy zú astnilo p echodu Krkonoš. Šlo o

echod prvním sn hem, kterého bylo dostate  na b žky, ehož n kte í využili, ale bohužel,
nep íznivé po así na h ebenech jim nedovolilo p echod na nich dokon it.Pov trnostní podmínky –
husté sn žení p echázející v déš  a silný vítr  - zp sobily p ed asné ukon ení p echodu na Petrov
boud , kam celá výprava dorazila promo ená. P edpov  po así nedovolovala pokra ovat ani
další den. Proto skupina v ned li dopoledne sestoupila do Špindlerova Mlýna.
Nicmén , co se nám poda ilo bylo:
-psychicky zvládnout p ekonávání terénu ve špatném po así
-nácvik pohybu a pobytu d tí ve ztížených horských podmínkách -zkouška schopnosti d tí postarat
se o sebe na konci fyzicky náro ného dne, tj. dojít do chaty, p evléknout se do suchého oble ení;
nava it si nemusely, va il místní kucha

Plán akcí komise mládeže na rok 2004
Horolezecké tábory :

 na pískovcových skalách 3. – 10. 7. (výb r oblasti probíhá – dle nejp ijateln jších
finan ních podmínek) – plánujeme, že se zú astní 40 d tí a 8 instruktor ; každému dít ti
– lenovi HS p isp jeme ástkou 400 K

 ve vápencové oblasti Raxalpe  19.- 25.7.– tábor bude pojat jako stanový, s d tmi z oddílu
pojede i jejich vedoucí , zajistí si dopravu; ú astník m se proplatí jízdné

Survivaly:
 po ítáme s uspo ádáním survivalu u Trutnova (zá í) a v Opav  ( erven); po ítáme na n

dotaci 15 000 K

Paklenica:
 výjezd ke konci lezecké sezóny v dob  podzimních prázdnin, nebo  se osv il

v lo ském roce;  ekáme, že se zú astní i další; komise p isp je na dopravu všem
zú astn ným podle jejich po tu

echod Krkonoš:
 op t p ejezd na b žkách nebo p echod , dle sn hových podmínek; komise každému

zaplatí náklady na dopravu tam i zp t

Lad na Bímová

Komise alpinismu

Zpráva o innosti 2003

V dubnu 2003 došlo se slou ení komisí výkonnostního a expedi ního lezení a komise
žen a pro název této pracovní skupiny nebyl nalezen jiný vhodn jší název než staronový „KOMISE
ALPINISMU“.

Náplní innosti komise alpinismu je obecný rozvoj horolezectví v širokém rozp tí od
masového horolezectví po špi kové výkony. Hlavní okruhy innosti:

1. INFORMA NÍ SERVIS
2. ARCHIVA -PUBLICISTICKÁ INNOST
3. PÉ E O REPREZENTA NÍ DRUŽSTVO
4. ZAJIŠT NÍ VRCHOLOVÝCH AKCÍ
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 Provozní náklady:

             administrativa  nájemné 71 484,00

 mzdy sekret. + CS 398 667,40

 poštovné 35 513,00

 telefony 50 899,90
 kancel.pot eby, kopír.,
drob.mater.,údržba 19 949,40

 DHIM 68 689,00

lenské karti ky HS 34 200,00

 cestovné, sch ze 41 935,20

 valná hromada 29 104,50
lenské popl. UIAA, gen.zasedání

UIAA 100 474,18

 pojišt ní Kooperativa 11 952,00

 ú etní služby STV 83 330,00

  celkem 946 198,58

            infocentrum, publicita   knihovna 22 879,63

 internet 30 681,00

 Bulletiny 5 960,00

 Montana 63 000,00

 FF Teplice 24 297,00
 odm na za titul MS, public., výro í,
dary 34 039,50

 celkem 180 857,13
 kraje 540,00

 investice - dataprojektor 58 937,28

 celkem 59 477,28

 Výdaje celkem 4 489 034,28

 Rozdíl p íjmy - výdaje  p evedeno  do p íjm  2004 500 000,00

 do úspor 941 899,38

 celkem 1 441 899,38
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erpání financí podle zdroj
Výdaje zdroje
Komise alpinismu:

Sazka                   310 342,22 K

celkem                   310 342,22 K
Komise sportovního lezení:

státní dotace                    154 000,00 K

íjem komise z reklamy - HUDY                      80 000,00 K

Sazka                    645 445,79 K

celkem                   879 445,79 K
Komise mládeže:

              sportovní lezení státní dotace                   120 000,00 K

íjem komise - dar                      4 500,00 K

íjem komise z reklamy - HUDY                    30 000,00 K

Sazka                   151 873,70 K

celkem                   306 373,70 K
               lezení v horách íjem komise-platby ú ast.tábora                      48 300,00 K

Sazka                    116 438,40 K

celkem                   164 738,40 K
Komise skialpinismu:

licence - platby ú astník                       7 500,00 K

Sazka                      82 426,74 K

celkem                     89 926,74 K
Komise metodická:

íjem komise-platby ú ast. kurz                    163 175,90 K

Sazka                    125 237,70 K

celkem                   288 413,60 K
Komise léka ská:

íjmy komise-platby ú ast. semin.                        3 200,00 K

Sazka                      50 089,70 K

celkem                     53 289,70 K
Komise vrch. a ochr.p írody:

íjmy komise-dary                     40 000,00 K

lenské p ísp vky                1 035 811,30 K
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Komise mládeže – lezení v horách

Zpráva o innosti 2003
17.4. – 20 4. 2003

22 mladých horolezc  ve v ku 12 – 18 let  p echázelo a místy p ejížd lo na skiaplech
v doprovodu 5 vedoucích ( 3 instruktor ) h eben Nízkých Tater  z Telgártu do sedla ertovica.
Bohužel na míst  bylo zjišt no, že sn hu není tolik, jako nám tvrdili lenové horské služby, se
kterou jsme mluvili ve st edu p ed odjezdem (který byl téhož dne ve er). A tak se d ti z oddíl
z Opavy, Frýdku Místku, Trutnova, Hranic na Morav , Satalic a Prahy museli prát v silném v tru o
skialpy vlající na batozích a n kte í ve skialpových botech s po ínajícím blátem. Na tomto fyzicky
náro ném p echodu všichni ale prokázali svoji disciplinovanost a schopnost postarat se o sebe
v rozmanitých pov trnostních podmínkách. Každý ve er bylo t eba rychle najít vodu a va it teplé
jídlo a aj, ráno bylo pot eba balit mokré stany od sn hu, p es den neustálé p evlékání od vu podle
zm n po así. Ale i tak nikdo nelitoval, že se zú astnil a v tšina z nich se t šila na další podobný

echod v prosinci.

27.7. – 4.8. 2003
43 d tí (Trutnov, Satalice, Chomutov, Praha, Olomouc) a 8 vedoucích prožilo krásné

lezecké dny na horolezeckém tábo e v Ostrov . Využili jsme ubytování s polopenzí ve zdejším
campu, nebo  na toto množství by chata HS nesta ila svojí kapacitou, sociálním za ízením a
kuchy kou. Po así nám p álo, a tak jsme naplnili zcela náš plánovaná program:

1. lezení na pískovcových v žích: nácvik techniky lezení na písku, zakládání smy ek pro
jišt ní na písku, tvo ení štand  a jišt ní spolulezce

2. tvorba nových cest na pískovcových v žích: ukázka Tomáše Racka (HO Trutnov),
materiálu pro tvo ení cest a praktická ukázka na skále; zde je pot eba zmínit výkon Vojt ch
Frohlicha  a Viléma Chejna z HOM Alpin IV, kte í pod dohledem T. Racka vytvo ili nový prvovýstup
s jedním osazeným kruhem v oblasti masivu jižn  od Zarostlé st ny, obtížnost cesty je IV
pískovcového lezení

3. poznávání pískovcové oblasti Labské pískovce : celodenní výlet do H enska – jízda na
pramicích Tichou sout skou, procházka k Prav ické brán  a p šky zp t do H enska

21. zá í 2003
Uskute nil se 5. jubilejní „SURVIVAL mládeže – BRENDY 2003“ v okolí ížkových

kamen  u Trutnova zásluhou party nadšených organizátor  z Yetti clubu SSAR Trutnov za
významné podpory AES, komise mládeže HS a Krajského horolezeckého svazu. Jubilejní ro ník

l rekordní ú ast – 90 závodník  (45 hlídek), která již nem že být p ekonána, protože není
technicky možné v jediném dni pustit na tra  více hlídek. Tra  závodu se skládala z orienta ní jízdy
terénem na horském kole podle turistické mapy (cca 15km), lezeckých disciplín (lanové lávky,
lanovka, slan ní a 4 cesty obtížnosti 4-7 UIAA), terénního b hu (cca 3km), vodního slalomu a
sjezdu (cca 2,5km), orienta ního b hu (cca 3km) a záv re né cross country na horském kole s
vloženým orienta ním závodem na horském kole (cca 10km). Celý závod prov il nejen fyzickou a
psychickou zdatnost závodník , ale i jejich orienta ní schopnosti a inteligenci.

íjen 2003, podzimní prázdniny
V dob  podzimních prázdnin se vypravily d ti z oddíl  Trutnov, Satalice a Praha do

Paklenice, aby ješt  využily posledních teplých dn  k záv ru lezecké sezony a zhodnotily své
lezecké zkušenosti, které nabíraly po celý rok p ed touto akcí. Ukázalo se, že opravdu n kte í m li
nalezeno velmi mnoho, ti slabší získali nové zkušenosti, které použijí v dalších letech. Obzvlášt
lezení ve v hlasné cest  Mosoražky, která svou délkou a rozmanitostí terénu vyžadovala velkou
soust ed nost a vytrvalost mladých lezc .Ale i tady se ukázalo, že „št stí p eje p ipraveným“ a
všichni zdolali cestu bez potíží. Pokud nastaly, všichni um li správn ešit vzniklou situaci a
dotáhnout akci bez úhony do „campu“.
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Sportovního lezení

Zpráva o innosti 2003
Úsek sout ží

V lo ském roce se uskute nilo n kolik významných sout ží na území R. Po šesti letech
se do Prahy vrátil závod SP. Druhý víkend  v íjnu tj.11.- 12.1O. v hale TJ Ruzyn  se sešli všichni
sv tový borci, aby bojovali o body do žeb ku  SP. Závod technicky zabezpe ili studenti FTVS, dík
pat í p edevším partner m závodu - Hudy sport, Rock Empire, Sport life, Ocún, Rock Pillars,
Lanex.  Dle vyjád ení technického delegáta byl závod velmi dob e p ipraven a  také ocenil bou livou
atmosféru finálového kola. P edpokládáme, že v letošním roce uskute níme SP  na brn nském
výstavišti.

Dalším pr lomem bylo  uspo ádání MM R v rámci výstavy Sport Life. MM R se
uskute nilo na st  postavené pouze pro tento závod. Poprvé jsme také spojili sout ž
v boulderingu a obtížnosti. Obavy z únavy lezc  a nemožnosti startovat v obou disciplínách se
nepotvrdili.   Pro letošní rok p edpokládáme uskute ní dvou nezávislých akcí.

Pro popularitu sout žního lezení se uskute nily n které závody P „open air“, aby
ilákaly kolem jdoucí diváky. Velmi kladný ohlas mezi diváky vzbudil závod v Teplicích nad Metují

v rámci MFF a sout že v boulderingu  Brno, Letná.
Celkem se uskute nilo 10 oblastních závod , 3 rankingové a 7 závod  pohárových.

Po ítáme obtížnost a bouldering dohromady.
Pro letošní rok plánuje zavedení více stup ové sout že a zm nu v bodování lezc

s ohledem na po ty startujících.

Úsek reprezentace
V posledních letech vždy uvádím, že tento rok byl z hlediska dosažených výsledk

historický. Pro rok 2003 musím íci, že eská reprezentace dosáhla na mety nejvyšší. Tomáš
Mrázek se stal ve francouzské Chamomix Mistrem sv ta v lezení na obtížnost.
Dalšího velmi kvalitního výsledku dosáhla V ra Kotasová v boulderingu, kde v našlapané
konkurenci obsadila  šesté místo a tím navázala na kvalitní umíst ní z roku 2002. Velmi
kvalitních výsledk  dosáhly ženy res. Juniorka Tereza Kysilková  obsadila na závodech SP,
v italském Leccu historicky nejlepší umíst ní v kategorii žen, 8. místo a nesmazateln  se zapsala
do eské historie. Dala také najevo, že se s ní bude muset po ítat v dalších letech ve sv tové
špi ce. Její tréninková kolegyn  So a Hnízdilová,   posunula také svoji výkonnost a na SP v Praze
ji jenom velmi t sn  utekla ú ast ve finále. Deváté místo je výrazným povzbuzením do dalšího
tréninku.

Reprezenta ní kádr tvo ili v základu Tomáš Mrázek, Tereza Kysilková, So a Hnízdilová,
v boulderingu to byla velmi stabiln  závodící V ra Kotasová, Radovan Sou ek.
Pro závody SP v italském Leccu dostali také p íležitost  v boulderingu Ji í P ibil, Helena Lipenská,
v obtížnosti pak Pavel Ko án a Martin Fojtík.

Vedoucím reprezentace byl Slávek Vomá ko a asistent Tomáš Kysilka.
Reprezenta ní kádr pro letošní rok opustí V ra Kotasová. Tímto bychom cht li oficiáln  pod kovat
za perfektní reprezentaci a pop át mnoho úsp ch  v dalším život .

Plán komise na rok 2004

1. Realizovat SP v lezení na obtížnost.
2. Podporovat sout že dle daných pravidel. Sm ovat sout že blíže k ve ejnosti.
3. Zachovat trend vzr stající výkonnosti.

Pro letošní rok jsme rozd lili zodpov dnosti za jednotlivé úseky - koordinátorem sout ží je Vlasta
Volák, tiskový mluv í Stanislav Holec.

Slávek Vomá ko
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celkem                1 075 811,30 K
Komise bezpe nostní:

Sazka                       5 081,50 K

celkem                       5 081,50 K
Tatry:

lenské p ísp vky                    113 632,84 K

celkem                   113 632,84 K
Ostrov:

lenské p ísp vky                    15 445,50 K

celkem                     15 445,50 K
Provoz:

Sazka                    844 664,25 K

lenské p ísp vky                    341 868,74 K

celkem                1 186 532,99 K

Výdaje celkem:               4 489 034,28 K
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Návrh rozpo tu 2004

Výdaje

Komise, … základní ástka konkrétní akce  granty

Alpinismu 70 000 250 000 publika ní 120 000

sportovního lezení 40 000 590 000 mládežnické 120 000

mládeže – sout že 30 000 270 000 sportovní 120 000

mládeže – hory 10 000 110 000

tradi ní skialpinismus 5 000 40 000

závodní skialpinismus 5 000 75 000

Metodická 40 000 80 000

Léka ská 10 000 80 000

ochrany p írody + vrchol. 80 000 640 000

centrální VK 500 000

Bezpe nostní 10 000 60 000

Tatry 120 000

Ostrov 25 000

administrativa provozní 875 000

ísp vky UIAA (ICC, Ski) 90 000

výkony roku 100 000

publicita, knihovna, infoc. 250 000

personální posílení sekretariátu 196 000

Reklama 90 000

Kraje 20 000 25 000

školení, mgmt, projekt HS 80 000

Investice 40 000

rezervní fond 54 000

2 050 000 2 910 000 360 000
Výdaje celkem 5 320 000
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Sportovní lezení mládeže

Zpráva o innosti 2003

Regionální závody mládeže 2003
V roce 2003 prob hl již t etí ro ník seriálu regionálních závod  mládeže pod názvem

Lanex Cup. Závodilo se nejen v echách, ale poprvé i na moravských st nách. Celkem se
uskute nilo p t eských a ty i moravské Lanex Cupy. Ve výsledkových listinách se objevilo 316
jmen mladých lezc  z celých ech a Moravy (194 chlapc  a 122 d at). Všech devíti závod  se
zú astnilo celkem 864 d tí v deseti v kových kategoriích. Rozdíl mezi nejmladší závodnicí a
nejstarším závodníkem je neuv itelných 15 let!!

Velice pot šující je i po etné zastoupení v nejmladších kategoriích do 9 let – celkem 56
mr at!! (26 chlapc  a 30 d at). Nejv tší po et závodník  se sešel v Ji ín  – 145 lezení chtivých

tí a mládeže (85 chlapc  a 60 d at).
K již tradi ním ú astník m za Slovenska se v lo ském roce p idaly i po etné výpravy mladých
závodník  z Ma arska a Polska. Vedoucí t chto družstev projevili zájem o ú ast,  zejména
v nejmladších kategoriích, i v ro níku 2004 a pozvali eské mladé lezce na obdobné závody v jejich
zemích.

Vedle seriálu Lanex Cup probíhá v celé eské republice i ada dalších regionálních
závod , v tšinou uspo ádávaných jako školní p ebory daného okresu i kraje. Mezi nejtradi jší a
nejmasov jší pat í s ú astí kolem 200 d tí „Školní p ebor o studentskou pe “ v Újezd  nad Lesy.
Podobné závody se pravideln  uskute ují nap íklad i v Novém Boru a Hejnicích.

eský pohár mládeže
PM 2003 jakožto hlavní sout ž mládeže byl sestaven z p ti závod , z nichž se ty i

zapo ítávali do rankingu. Závody se uskute nily v Chocni, Svitavech, Ho icích, Brn  a Orlové.
V Brn  prob hlo M RM s mezinárodní ú astí. Mistry R ve svých kategoriích se stali:

Dívky:  A Kosinová Lucie LK Prachov,
B Hyvlová Aneta LK Prachov,
C Hozová Lucie TJ Jiskra Nový Bor

Chlapci: A Rozehnal Pavel HO Rebel Pustim
B Ondra Adam Tesla Brno
C Stráník Martin Choce
D Stráník Št pán Choce

Celkem se PM zú astnilo 55 dívek 88 chlapc , tj. 143 závodník . eský pohár byl
zkušebn  otev en pro zahrani ní ú astníky. P ijelo 30 závodník  z Evropy a zájem se zv tšuje.

Mezinárodní závody
Reprezentace se letos m že pochlubit tím nejlepším a to Mistryní sv ta Silvou Rajfovou

z Velika Tarnova v Bulharsku. Také se ji poda ilo vyhrát celý Evropský pohár se dv mi vít zstvími a
jedním druhým místem. Dále pak úsp chy slavili Tereza Kysilková a Petr Solanský, druhé místo
v Imstu EYC. Úsp ch pak na JMS zaznamenali Honza Zbranek 6.místo a Lucie Hrozová 4.místo na
rychlost.

Na letoší rok pak má naše komise v plánu po ádat až na dvacet regionálních závod , p t
závod PM s M R a zú astnit se seriálu evropského poháru a Mistrovství sv ta.

Daniel Kadlec
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 p íprava pr zkumu chování vyznava  tzv. outdooru
 ve spolupráci s LK CHS p íprava seminá  zam ené na sledovaní a vyhodnocování

úrazovosti v horolezectví
 ve spolupráci LK, MK a BK p ipravit nová pravidla Bezpe ného provozování horolezectví

(viz. stávající dokument schválený VH na stránkách SHM R).

V.T šitel, T. Frank

Komise skialpinismu

Zpráva o innosti 2003

Po valné hromad HS jsem byl požádán o ustavení komise, která bude pokra ovat v práci komise
edešlé a realizovat poslání HS ve specifické sportovní disciplín  – skialpinismu.

O innost v komisi jsem požádal bývalé leny širšího aktivu, jmenovit  Pavla Jirsu, Jirku Pleska e,
Rudolfa Klímu, Mirka Rozehnala, Pavla Šanderu, Pavla Vontora a Robina Bauma.
Komise zpo átku navázala na zpracovanou koncepci innosti. Povedlo se zajistit ú ast našich
závodník  na mistrovství Evropy ve Vysokých Tatrách a uskute nit další zahrani ní rally
v Itálii – rally Adamello. Pavel Jirsa byl gestorem závod , za azených do eského poháru, jejichž
výsledky byly zve ej ovány na stránkách HS. Vzhledem k vývoji závodní formy
skialpinismu bylo jasné, že se komise bude muset rozd lit a závodní inností se bude zabývat a její
problematiku ešit závodní subkomise. Její p edsedou byl jmenován Pavel Jirsa a komise zahájila
svojí innost v ervenci lo ského roku. Ostatní lenové komise vytvo ili realiza ní tým tradi ních
forem skialpinismu a p ipravili seminá , v novaný problematice skialpových disciplín, který se konal
po átkem prosince v Jeseníkách. Na sch zi této komise byl p ijat kalendá  akcí na rok 2004,
zve ejn ný na stránkách svazu a provedeno vyhodnocení nejlepších výkon  ve výstupu a sjezdu
za rok 2003. Nejhodnotn jší výkon byl odm n v cnou cenou na seminá i. Byl to sjezd z pokusu o
výstup na Dhaulagiri II Petra Heczka z Frýdlantu nad Ostravicí. V sou asné dob  tak problematiku
skialpinismu  eší 2 komise, nebo subkomise a to komise závodního skialpinismu a komise
tradi ního skialpinismu.

René Bulí

innost subkomise závodního skialpinismu za rok 2003.

Subkomise závodního skialpinismu za ala pracovat po rozd lení komise skialpinismu na
závodní skialpinismus a tradi ní skialpinismus až v letních m sících, kdy ustanovila sv j výbor,
který pracuje ve složení Jirsa Pavel, Klíma Rudolf, Pleska  Ji í, Kalousek Ji í a Kantor Zbyhn v.

V letních m sících bylo ustanoveno reprezenta ní družstvo na základ  výsledk  ze
závod eského poháru 2003, Mistrovství Evropy, zahrani ních závod  a dle zájmu jednotlivých
závodník  spolupracovat.  lenové reprezenta ního družstva se zú astnili dvou fyzických test  –
jeden v srpnu a druhý v listopadu. Výsledky t chto test  ukázaly na trénovanost jednotlivých
závodník . Bohužel se z nep íznivých sn hových podmínek nepoda ilo uskute nit za átkem
prosince plánované soust ed ní v Rakousku.

Dále subkomise závodního skialpinismu koordinovala p ípravu závod eského poháru
2004 a spole  s komisemisí Slovenskou a Polskou organizovala p ípravu St edoevropského
poháru 2004. Dále byl zajiš ován servis pro závodníky, kte í pojedou na Mistrovství sv ta 2004 –
zajišt ní ubytování, dopravy, licencí ISMC, zajišt ní spole ného oble ení.

Z d vodu krátké p sobnosti subkomise závodního skialpinismu a zaneprázdn ní dalšími
koly, které vyvstali po rozd lení komise skialpinismu se nepoda ilo vytvo it nová aktualizovaná

pravidla domácích závod  ve skialpinismu, která by navazovala na standarty závod  po ádaných
ve sv . Tento úkol si komise odkládá na rok 2004.

Pavel Jirsa
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edpokládané p íjmy 2004

l. p ísp vky 2 250 000

Sazka 2 200 000

dot.na reprez. 180 000

dot.na talent.ml. 120 000

íjem z pojišt ní 10 000

Úroky, poštovné.. 60 000

evod z 2003 500 000

íjmy celkem 5 320 000

Zásady pro erpání financí na konkrétní akce:

 p esná specifikace - termín, po et lidí, kdo, jasný cíl
 p ed akcí up es ující zpráva nebo oznámení pro web HS
 Po uskute ní akce povinná prezentace na webu HS a 1-3 prezentace

v dalších médiích se zmínkou o HS
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Zpráva p edsedy eského horolezeckého svazu
pro jednání valné hromady  2004

1. Výkonný výbor pracoval v uplynulém období od poslední valné hromady ve složení:
Ji í Novák (p edseda), Jan Bloudek (místop edseda), Alena epelková
(místop edsedkyn ), Ji í Všete ka,  Martin Mellan, Dušan Stuchlík a Petr Hejtmánek.

kterých jednání se zú ast ovali také p edsedové jednotlivých komisí: Slávek
Vomá ko, Martin Otta, René Bulí , Pavel Jirsa, Ivan Rotman, Daniel Kadlec, Vla ka
Bímová, Petr Rubeš  a p edseda revizní komise Zden k Vévoda.  Výkonný výbor se
sešel do poloviny února 2004 celkem 8x a pr žn ešil všechny úkoly vyplývající
z usnesení VH, plánu aktivit jednotlivých komisí, požadavk STV a MŠTM, podn
z oddíl  apod. P ed jednáním valné hromady prob hne ješt  jedna sch ze VV.

2. lenská základna.
lenská základna se zvyšuje - pro p ehled uvádím vývoj posledních let (po et platících len ):
1997 – 6.274 len , 1998 – 6.235, 1999 – 6872, 2000 – 7.383, 2001 -  7.788, 2002 – 8.589.

V roce 2003 byla situace následující: po et ádných len : 10.744, z toho 968 len  do 18ti
let, lenské p ísp vky zaplatilo 9.015, z toho 274 individuálních len . Nár st lenské
základny (platící) oproti r. 1977 p edstavuje 43,7%, p ír stek oproti roku 2002 pak 5%.
Po et základních organiza ních složek – oddíl : 354. Struktura: 13x nad 100 len , 10 oddíl
s 76 – 100 leny,  35 oddíl  s 50 – 75 leny. Nejv tšími organiza ními lánky jsou:  TJ eský
Ráj, Hrubá Skála (170 len ), VHS Brno (164 len ), TJ Baník Karviná (160 len ).

3. Pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í a úrazové pojišt ní -  od po áte ního období
platnosti pojišt ní docházelo každoro  ke zvyšování po tu pojišt nc  a to  od 450ti
osob pojišt ných na lé ebné výlohy v r. 1999, až k po tu 828  v r. 2003. Všechny

ípady byly ze strany pojiš ovny vy ešeny, v etn  n kolika v tších záchranek (Jedna
es 500.000 K ). Variantu nadstandartního pojišt ní s vyšším limeitem uzav elo pouze

11 len HS..
4. Došlo k dalšímu rozší ení svazové knihovny, která má v sou asné dob   215 pr vodc ,

87 titul  z oblasti metodiky a medicíny, 93 titul  z beletrie a     14 asopis  pravideln
odebíraných.

5. Výkonný výbor spolupracoval pr žn  s STV a zú ast oval se práce v komisi pro
lenskou evidenci.

6. Výkonný výbor v uplynulém období spolupracoval s mezinárodní horolezeckou
asociací UIAA a dalšími alpskými svazy, p edevším JAMESem, DAV, OeAV.

7. Ve Vysokých Tatrách nadále dostávali lenové HS 50% slevu na ubytování na chat
Zelené pleso a 30% slevu na Teryho chat .

8. O situaci s objekty v Ostrov  bude na VH podána ústní zpráva.

Záv rem bych cht l pod kovat len m VV, revizní komisi a p edsed m i len m všech
komisí za aktivitu v uplynulém období.

Ji í Novák
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MUDr. Lucie Bloudková. Lektorský sbor: MUDr. Igor Herman, Pavel Neumann, Martin Honzík,
MUDr. Ladislav Holub, MUDr. Vít Švancara, MUC. Klára Matoušková

2. Zajišt ní akcí metodické komise HS
3. Léka ské zabezpe ení reprezentace HS dle požadavk  komisí, seminá  k rozší ené

zdravotnické pomoci a svépomoci v nouzových situacích nouze p i horolezeckých akcích..
4. Spolupráce s asopisy o horských sportech, zvlášt  s Montanou.
5. Ve spolupráci s metodickou a bezpe nostní komisí p íprava konference o prevenci úraz  v

horolezectví v roce 2005.
6. Bulletin s p ednáškami ze seminá e v roce 2003 a se zprávami z odborných akcí
7. Aktualizace u ebních text  Zdravov da pro instruktory horolezectví a p íprava rozši ujících a

výukových názorných materiál  (prezentace, video nahrávky).
8. Spolupráce s metodickou a bezpe nostní komisí na aktualizaci sm rnice a doporu eních HS

„O bezpe ném provozování horolezectví“.
9. P íprava realizace p íru ky „Horská medicína v praxi“ pro použití v podmínkách vzdálené

léka ské pé e. Redakce: MUDr. Kubalová.
10. Publikace na internetu
11. Pokra ování prací na metodickém dopisu (p íru ce): Léka ské aspekty sportovního lezení a

prevence poškození.
12. Doporu ení Léka ské komise UIAA – p eklady ze stránky www.uiaa.ch (v sou asné dob

probíhá aktualizace standard  a doporu ení LK UIAA).
13. Sledování a rozbory úraz  v horolezectví ve spolupráci s bezpe nostní a metodickou a komisí.

MUDr. Bloudková.
14. Seminá  Léka ské komise: listopad 2003.
15. Ú ast na odborných akcích: Zasedání Léka ské komise UIAA, Seminá  pracovní skupiny LK

UIAA o poškození pohybového ústrojí p i sportovním lezení 16.-17.4.2004 v Erlangenu (p i
íležitosti sv tového poháru v boulderingu),  konference horské medicíny v Rakousku

16. Shromaž ování literatury a informace horolezecké ve ejnosti
17. Výživové zvyky ve vysokých horách (MUDr. Machold). Dotazníkový výzkum LK HS.

MUDr.Ivan Rotman

Bezpe nostní komise

Subkomise materiálu:
 Vypracování p ehledu používaných prost edk  pro fixní jišt ní v . posudk  vhodnosti pro

konkrétní složení terénu. Orienta ní zkoušky p edevším t ch prost edk , které neprošly
zkušebnou a byly již použity. Ú elem t chto zkoušek je p edcházet problém m, p ípadn
na n  v as upozornit. Nenahrazují p edepsané certifikáty.

 Vypracování a pr žné dopl ování seznamu jistících prost edk , které projdou
edepsanými zkouškami.

 Postupné posudky horolezeckých terén  z hlediska fixního jišt ní.
 Evidence a zve ejn ní problém  s horolezeckým materiálem tak (a pokud) se vyskytnou.

Subkomise bezpe nosti osob:
 Sledování úraz  p i horolezectví, rozbory p in, zve ejn ní t chto poznatk  a p edání

údaj  MK
 rozší ení monitoringu úrazovosti z otev ených zdroj
 zlepšeni spolupráce s organizacemi provozujícími u nás tzv. outdoorové aktivity
 zvýšení informovanosti prost ednictvím orgán  státní správy

http://www.uiaa.ch
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Seminá  LK HS a 14. Pelikán v seminá  Spole nosti horské medicíny
o aktuálních problémech horské medicíny a metodice výuky zdravov dy v horských sportech se
uskute nil 21.11.–23.11.2003 Bed ichov  u Jablonce nad Nisou, uvedený vzpomínkou na MUDr.
Ji ího Pelikána – „15 let od nešt stí na Annapurn  1.10.1998. Rekordní po et 38 referujících a
dalších ú astník  vyslechl a diskutoval k následujícím velmi dob e názorn  p ipraveným

ednáškám a sd lením:
1. Spolupráce metodické a léka ské komise p i výuce zdravov dy v HS (Mgr. K íž, MUDr.

Kubalová, Martin Honzík, Pavel Neumann a další),
2. Nám ty k metodice názorné výuky první pomoci p i úrazech a onemocn ních (MUDr. Kvapil),
3. Sou asný vývoj v eské spole nosti t lovýchovného léka ství (MUDr. íhová),
4. Osv ta ve zdravov  v oddílech a p íprava knižního vydání Zdravov dy (MUDr. Kubalová),
5. Zajišt ní akcí vysokohorských turist  (MUDr. Hermann, MUDr. íhová),
6. innost skalní záchranné služby v CHKO Broumovsko (B. Šustek, MUDr. Adamcová),
7. Úrazovost v horolezectví – možnosti sledování a hodnocení úrazovosti., MUDr. Bloudková,

RNDr. Frank,
8. Mládež a horolezectví - problematika lektor  a instruktor , v ku mládeže a metodika výchovy,

Zden k Teplý,
9. Pozitivní vliv pobytu v Himalájích na padesátileté horolezkyn , Ing. epelková,
10.  Problematika výprav do velehor: Talung 2002, Ing. epelková,
11. Akutní horská nemoc - Aljaška 2003, MUDr. Nosek,
12. Riziko úraz  na výpravách - Bolivie 2003, MUDr. Nosková,
13. Omrzliny - nikdy se nevzdávat, MUDr. íhová,
14. Problematika výprav do Jižní Ameriky a do Afriky (Habeš 2003), MUDr. Holub,
15. Zdravotnická problematika v národních parcích USA , MUDr. íhová,
16. Survival In Wilderniss: Hypotermie po dvouhodinové expozici ve vod , Ing. Sieger,
17. Zpráva o Zasedání Léka ské komise UIAA a Konferenci horské medicíny v Kodani 25.–

26.9.2003, MUDr. Rotman
18. Zpráva o Kongresu léka  horských záchranných služeb v Innsbrucku 8.11.2003, MUDr.

Rotman.
Léka ské sledování u ú astník  výpravy na Everest v roce 2003:
MUDr. Petr Machold:
Vliv dlouhodobé hypoxie na lidský organismus b hem expedice Everest 2003
Je oxymetrie vhodná ke stanovení úrovn  aklimatizace?.

Publikace v asopisech Outdoor a Everest.
ast na seminá ích a kongresech

Zasedání Léka ské komise UIAA a kongresu v Kodani, Kongres léka  horských záchranných
služeb v Innsbrucku 8.11.2003, MUDr. Rotman.
Publikace na Internetu
Publikace na webové stránce HS a webové stránky Spole nosti horské medicíny eské republiky
(www.horska-medicina.cz, webmaster MUDr. Petr Machold, a www.volny.cz/i.rotman).

Plán innosti na rok 2004

1. Složení komise: MUDr. Ivan Rotman, MUDr. Jaroslava íhová, MUDr. Petr Machold, MUDr.
Andrea Pelikánová, Robert Bedna ík, MUDr.Pavel Veselý, CSc., MUDr. Jana Kubalová,
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Zprávy a plány jednotlivých komisí HS

Vrcholová komise a Komise ochrany p írody

Zpráva o innosti 2003

Vrcholová komise
- Vym nit uvoln né borháky na Vyso in  - spln no
- vy ídit nové povolení pro lezení v CHKO Broumovsko – výjimka ze zákona 144/92 - spln no
- v oblasti Panteon zahájit vým nu stávajících kruh  za kruhy nerezové - zahájeno (zatím

vym no 9 kruh  a 4 vrtané skoby)
- pokra ovat v osazování sla ák  na masivech v oblasti V žického rybníka - pr žn  pln no
- ve všech ostatních pískovcových a skalních oblastech R pokra ovat v pr žné vým

st nového a vrcholového za ízení - vým na pr žn  pokra uje
- ve všech skalních oblastech R pokra ovat v pr žné vým  st nového a vrcholového

za ízení - kompletní vým na prob hla v oblastech: Kozinec a erná studnice,
- zahájit výrobu normalizovaných st nových kruh  pro pískovce z nerezu - vyrobeno a dodáno

prvních 500 ks
- na internetu evidovat vým nu st nového a vrcholového za ízení - na internetu umíst no
- ve spolupráci s BK HS dokon it zkoušky lepení jistících prost edk  a doporu it druh lepidla

s podrobným popisem zp sobu lepení - íprava zkoušky zahájena, lepidlo pro lepení
vrtaných skob a nerezových kruh  doporu eno fi Raveltic

Komise ochrany p írody
- v oblasti Adršpach zahájit postupnou vým nu starých kruh  - zahájeno - v celé CHKO

Broumovsko už bylo z 80% vrcholové a st nové za ízení vym no (u cest vylezených do
roku 1985)

- pr žn  sledovat výjimky a jejich platnost. Tam, kde bude výjimka pozbývat platnost, zažádat
       její prodloužení - pr žn  sledováno a pln no
- ve všech oblastech pr žn  provád t zna ení p ístupových cest ke skalám a zpev ovat

protierozní svahy, tak jak to bude vyžadovat ochrana p írody - pr žn  sledováno a
ppln no (spln no v NP eské Švýcarsko, Hruboskalsko, Broumovsko)

- Se Správou CHKO Koko ínsko dohodnout podmínky, za nichž je možno provozovat
horolezeckou innost v oblasti CHKO - nespln no

- pr žn  spolupracovat s orgány ochrany p írody a ešit problémy, které se mezi horolezci
      a ochraná i v pr hu roku vyskytnou - trvalá spolupráce
- o veškeré innosti KOP uv domovat formou e-mail  všechny správy CHKO R - zahájena

íprava nových stránek WWW HS
- znovu se pokusit o dohodu se Správou KRNAPu o ud lení výjimky ze zákona 114/92 Sb. pro

zimního lezení na ledech v oblasti Labského dolu - po jednání podaná žádost, která byla
zamítnuta

- pokusit se o povolení lezení v NP Šumava v okolí tzv. Medv dí stezky – bouldery - Správa NP
Šumava lezení nepovolila

- vy ídit výjimku v oblastech: Holý vrch (PR Údolí Ún tického potoka), Prokopské údolí (PR) –
st ny lomu Vysoká, Pod útesy, Kozí h bety, Divoká Šárka – vy ízeno nebo podaná žádost
vy ídit výjimku pro Suché skály - vy ízeno a povoleno

- vy ídit výjimku pro CHKO JIZERSKÉ HORY - vy ízeno a povoleno

http://www.horska-medicina.cz
http://www.volny.cz/i.rotman).
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Plán innosti na rok 2004

Vrcholová komise
- místopisn  a plošn  vymezit p sobnost VK s p ihlédnutím na nové kraje a spádovost

jednotlivých lezeckých oblastí, stanovit po et nových VK R,
- v oblasti Panteon pokra ovat s vým nou stávajících kruh  za kruhy nerezové,
- v oblasti Rájec zahájit vým nu vadných kruh  za nerezové a odstranit veškeré nepovolené

jistící prost edky (vrtané skoby - borháky),
- kompletn  osadit sla ovací kruhy na masivech v oblasti Kozákova - podmínka ve výjimce

Správy CHKO eský ráj,
- ve všech ostatních pískovcových a skalních oblastech R pokra ovat v pr žné vým

st nového a vrcholového za ízení
- v oblasti CHKO Broumovska zahájit osazování lepených nerezových kruh ,
- ve všech skalních oblastech R pokra ovat v pr žné vým  st nového a vrcholového

za ízení
- zajistit u fi Raveltik výrobu a dodávku dalších 500 ks normalizovaných st nových kruh  pro

pískovce z nerezu,
- trvá: Na internetu nadále evidovat vým nu st nového a vrcholového za ízení,
- do konce b ezna schválit Jednací ád pro VK HS,
- trvá: Ve spolupráci s BK HS dokon it zkoušky lepení jistících prost edk  a doporu it druh

lepidla s podrobným popisem zp sobu lepení.

Komise ochrany p írody
- vy ídit povolení pro lezení v CHKO Broumovsko – ledy na lomových st nách Jezírka,
- pr žn  sledovat výjimky a jejich platnost. Tam, kde bude výjimka pozbývat platnost, zažádat
       její prodloužení,
- trvá: Ve všech oblastech pr žn  provád t zna ení p ístupových cest ke skalám a zpev ovat

protierozní svahy, tak jak to bude vyžadovat ochrana p írody,
- trvá: Se Správou CHKO Koko ínsko dohodnout podmínky, za nichž je možno provozovat

horolezeckou innost v oblasti CHKO,
- trvá: Pr žn  spolupracovat s orgány ochrany p írody a ešit problémy, které se mezi

horolezci
      a ochraná i v pr hu roku vyskytnou,
- dokon it nové stránky WWW HS - shromáždit a zapsat veškeré podklady (sestavit databázi

všech skalních a pískovcových oblastí R v etn  kontakt  na VK R, kontakt  správc
jednotlivých oblastí, podmínek lezení v jednotlivých oblastech atd.)

- vyjednat dohodu o podmínkách lezení s majiteli pozemk  na území CHKO K ivoklátsko.

Petr Hejtmánek

Metodická komise

Zpráva o innosti  2003

Komise zpracovala podklady pro akreditaci u UIAA v t íjazy né verzi. Podklady byly
prezentovány na UIAA a byl nám p id len komisa , který m l zhodnotit úrove  jak frekventant  tak
vyu ujících a naši metodiku  a program výuky.

Na ja e prob hly zkoušky do nového b hu instruktor  podle standartu UIAA. Každý
astník musel odevzdat p ehled vylezených cest /sou ást p ihlášky je na webu/ a na zkouškách

bylo lezení na obtížnost na instruktora skalního lezení v leze kách na instruktora horolezectví
v leze kách i v pohorkách. První díl probíhal na Blatinách bylo to nap l teorie nap l praxe byl
spole ný jak pro instruktory skalního lezení tak pro horolezectví. Druhý díl byl prodloužený víkend
na Blatinách zdravov da spole ný pro skalní lezení i pro horolezectví. T etí díl m li pouze
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instrukto i horolezectví na ledovci na Rudolfshutte/Vysoké Taury/. Na tento díl p ijel komisa  UIAA
Karl Schrag vedoucí vzd lávání DAV zhodnotil úrove  jako velmi dobrou a p edal písemnou zprávu
na UIAA. tvrtá ást byla spole ná a prob hly na ní záv re né zkoušky Instruktor  skalního lezení
tato ást byla v Mrtvých horách. Na tuto ást jsem pozval horského v dce Stefana Rosslera
z Insbrucku, který je lenem vzd lávacího týmu Alpenvereinu zajímal m  jeho názor na instruktory
protože mu projde rukama ro  okolo 50-70 instruktor  Alpenvereinu a má velmi dobré srovnání
co se týká kvality ú astník . Lezeckou úrove  a kvality ú astník  kurzu hodnotil kladn  a poslal mi
písemnou zprávu se svými názory na kurz. Vysv tlili jsme si pouze drobné rozdíly týkající se
odlišnosti naší mentality od n mecké, že u nás když se n co ekne tak to lidi neberou jako jedinou
možnou pravdu, ale diskutují o tom a nakonec se dobereme ke spole nému cíli. To se nakonec
ukázalo jako kladná v c protože p i záv re ných zkouškách dokázali frekventanti dob e reagovat a
improvizovat podle vzniklé situace.

Na zá ijovém zasedání UIAA v Budapešti byl náš systém uznán na základ  písemného
posudku komisa e, který se zú astnil našeho vzd lávacího b hu.

Poslední díl, nového b hu jsme m li 10dní v masivu Mont Blancu zakon ený
záv re nými zkouškami instruktor  horolezectví. Všechny zkoušky jak na skalní lezení tak na
horolezectví byly praktické plus metodický výstup kde každý ú astník p edvedl jak umí u it.
Zárove  s novým b hem instruktor  probíhá doškolení zatím prob hly t i termíny. Nejvíc to sk ípe
v komunikaci lidé v bec ne tou web je to jediná možná forma komunikace není možné posílat 400
dopis  nebo lidem stále telefonovat. Spousta lidí se p ihlásí a pak bez oznámení nep ijede atd.
Mezi instruktory na doškolení jsou velikánské rozdíly, n kdo je výrazn  nad n kdo pod. UIAA
stanoví jasnou áru, n kdo je nad tou arou 5cm n kdo metr, ale nikdo nebude pod. Je naším
cílem, aby instrukto i byli lidé co se tomu v nují a sami se cht jí vzd lávat a ne lidé co doškolení
berou jako nutné zlo.

Naším cílem je pro další období d lat vzd lávací seminá e pro leny HS ne jen pro
Instruktory, aby bylo možno novinky ze vzd lávacích seminá  UIAA p edat lenské základn .
Pokusit se stanovit zákonná pravidla pro provozování komer ní innosti ve skalách, abychom
potom nedoplatili jako lenové svazu na neukázn nost komer ních subjekt . Vy ídit na MŠMT
akreditaci na Instruktora Skalního lezení  a pokusit se, aby svaz byl jediná organizace, která toto
osv ení vydává.

Dušan Stuchlík

Léka ská komise

Zpráva o innosti 2003

Složení komise a sch zovní innost
Komise pracovala ve složení: MUDr. Ivan Rotman, MUDr. Jaroslava íhová, MUDr. Petr Machold,
MUDr. Andrea Pelikánová, Robert Bedna ík, MUDr.Pavel Veselý, CSc. Lektorský sbor: MUDr. Igor
Herman, MUDr. Jana Kubalová-Voborníková, MUDr. Lucie Bloudková, Pavel Neumann, Martin
Honzík. Komise se sešla p i seminá i v Bed ichov  u Jablonce n.N. 21.11.–23.11.2003.
Publika ní a metodická innost komise:
a) Zajišt ní školení instruktor  horolezectví
b) Pr žná aktualizace Zdravov dy pro instruktory (publikace aktualizované kapitoly o k íšení v

souladu s novými mezinárodními doporu eními, MUDr. Jana Kubalová).
c) Bulletiny: v roce 2003 publikován na webu bulletin s p ednáškami ze seminá e v roce 2002,

zprávou z konference horské medicíny v Grazu 16.11.2002 (MUDr. Rotman),  Rozbor úraz
len  svazu v letech 1998–2002 (MUDr. Lucie Bloudková) a Zpráva o sledování smrtelných

úraz eských ob an  v horské a horolezeckém terénu v letech 2002–2003. Bulletin je na
webu od zá í 2003, tiskem vydá HS za átkem roku 2004.


