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Pozvánka na valnou hromadu HS

Výkonný výbor vás zve na valnou hromadu HS, jejímž hlavním cílem je schválení rozpo tu HS
na rok 2010, schválení Koncepce HS a schválení díl í zm ny stanov.

Termín a místo konání VH
 sobota 27. b ezna 2010
 9:30 - 16:00 hodin
 budova sídla HS (aula v p ízemí), Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov

Registrace ú astník  VH
 Registrovat se lze od 8.30 hodin. Prosíme všechny ú astníky o v asnou registraci, aby bylo možno

dodržet asový plán.
 P i registraci musí delegáti p edložit lenský pr kaz HS (2010 nebo 2009) ob anský pr kaz

(nebo pas) a p ípadn  plnou moc k zastupování jiných len HS podle ustanovení vnit ní
sm rnice HS . 1/2009 o svolávání a jednání VH HS (viz formulá e na konci bulletinu).

Doprava (MHD)
 Metro B Karlovo nám stí – Bus 176 na kone nou = Stadion Strahov
 Metro B And l – Bus 217 = zastávka Strahov
 Metro A Dejvická – Bus 143 na kone nou = Stadion Strahov
 Metro A Dejvická – Bus 217 = zastávka Strahov

Návrh programu VH
1. Zahájení
2. Volba pracovního p edsednictva a pracovních komisí
3. Schválení jednacího ádu VH
4. Schválení programu VH
5. Zpráva p edsedy HS
6. Kontrola pln ní usnesení VH 2009
7. Zpráva revizní komise
8. Zpráva o hospoda ení za rok 2009
9. Koncepce HS
10. Rozpo et na rok 2010

estávka

11. Informace o innosti odborných komisí (vystoupení p edsed )
12. Odm ny pro p edsedy odborných komisí
13. Díl í zm na v kových kategorií pro placení lenských p ísp vk
14. Díl í zm na stanov HS (ochrana p írody, lenství v UIAA, subkomise)
15. Záv re ná diskuse
16. Usnesení
17. Ukon ení jednání VH
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Vnit ní sm rnice eského horolezeckého svazu, o.s, . 1/2009 O svolávání a jednání
valné hromady HS, o.s.

I. Svolávání a podklady pro jednání
1. ádnou valnou hromadu (dále jen VH) svolává výkonný výbor (dále jen VV) jednou ro  po

etní záv rce, zpravidla poslední sobotu v b eznu.
2. Mimo ádnou VH svolává VV v souladu s §14 odst. 5 Stanov HS, os.s (dále jen HS).
3. Podklady pro jednání budou:

a. zve ejn ny na webu HS, a to nejpozd ji 30 dní p ed termínem konání VH,
b. rozeslány p edsed m ZOS v elektronické podob  nejpozd ji 30 dní p ed konáním VH.

4. lenové HS, kte í se nehlásí k innosti v rámci n které ze ZOS, si mohou podklady k jednaní
vyžádat na sekretariátu HS bu :

a. v elektronické podob , a to kdykoliv od data zve ejn ní termínu konání VH do posledního
pracovního dne p ed dnem konáním VH, nebo

b. si mohou na vlastní náklady zhotovit kopii podklad  na sekretariátu HS v ú edních
hodinách, a to v termínu od jejich zve ejn ní na webu HS do posledního pracovního dne

ed konáním VH.

II. Ú ast na jednání VH, registrace delegát , hlasování
1. Právo ú asti na jednání VH mají:

a. všichni lenové HS na základ  § 8 odst. 2 Stanov HS
b. výkonným výborem pozvaní hosté

2. Právo hlasovat a volit mají pouze lenové HS, a to v souladu s § 8 odst. 3 a 4 a § 11 odst. 5
Stanov HS.

3. Každý len HS m že být zastoupen na valné hromad  pouze jednou, a to bu  osobn , nebo
edsedou své ZOS, nebo na základ  písemné plné moci t etí osob .

4. Registrace delegát  probíhá v den konání VH. Registrovat se k jednání je možné nejd íve 2
hodiny p ed zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho pr hu.

5. P i registraci se delegáti musí prokázat platným pr kazem lena HS a ob anským pr kazem.
V p ípad , že delegát zastupuje jednoho nebo více len HS na základ  písemné plné moci
musí p i registraci originál t chto plných mocí odevzdat.

6. P i registraci obdrží delegáti:
a. návrh programu jednání,
b. hlasovací lístek,
c. další p ípadné podklady pro jednání.

V p ípad , že se jedná o volební VH, obdrží delegáti také p íslušné volební lístky.
7. Hlasovací lístky jsou ozna eny výrazn ísly a barevn  rozd leny do následujících skupin:

a. Delegát zastupující pouze jednoho lena HS obdrží bílý lístek s íslem 1, který má
hodnotu hlasu 1.

b. Delegát - p edseda zastupující leny pouze jedné základní organiza ní složky podle § 11
odst. 5 Stanov HS, obdrží ervený lístek s eviden ním íslem této základní organiza ní
složky. Tento lístek má hodnotu hlasu ur enou podle po tu len HS hlásících
se k innosti v rámci této složky k datu konání valné hromady.

c. Delegát zastupující více než jednoho lena HS v p ípad , že nejde o leny hlásící se
k innosti v rámci jedné ZOS, nebo v p ípad , že je jiná ást len  hlásící se k innosti
v rámci této ZOS zastoupena na jednání VH svým p edsedou podle §11 odst. 5 Stanov

HS, obdrží modrý lístek ozna ený 4 místným íselným kódem. Tento hlasovací lístek
má hodnotu podle po tu zastoupených len HS.

8. Volební lístky jsou rozd leny pouze do dvou skupin, a to:
a. bílé lístky se sílou hlasu 1, které jsou p id lovány delegát m, kte í zastupují pouze

jednoho lena HS,
b. zelené lístky pro všechny ostatní delegáty. Tyto lístky mají hlasovací sílu odpovídající

delegátem p edloženému hlasovacímu lístku (viz dále lánek IV.).

Pozn. V souladu s §11 odst. 5 Stanov HS se hlasovací, resp. volební hodnota ervených a modrých lístk  m že
v pr hu jednání VH m nit, každý delegát s modrým, nebo erveným hlasovacím lístkem se m že kdykoliv
v pr hu VH dostavit k registraci a požádat o sd lení aktuální hodnoty svého hlasovacího lístku.
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III. Hlasování
1. Hlasování na VH probíhá ve ejn  a je vedeno mandátovou komisí.
2. P ed prvním hlasováním p edloží mandátová komise delegát m VH zprávu ohledn  po tu

registrovaných hlas  a stanoví pot ebné hranice po tu hlas  pro p ijetí rozhodnutí podle § 14
odst. 4 Stanov HS. Tuto zprávu p edkládá následn  podle pot eby p ed každým hlasováním,
pokud došlo ke zm  po tu registrovaných hlas .

3. P i hlasování hlasují odd len  delegáti s r znými barvami lístk . S íta i hlas  evidují do
záznamových arch  do sloupc  pro/proti/zdržel se:

a. po et bílých hlasovacích lístk ,
b. ísla ervených hlasovacích lístk ,
c. ísla modrých hlasovacích lístk .

Takto vypln né archy p edají mandátové komisi, která provede celkové s ítání podle aktuální
hodnoty jednotlivých hlasovacích lístk .

IV. Volby
1. Volba p edsedy HS, dvou místop edsed HS, ty len  VV, p edsedy revizní komise, dvou

len  revizní komise, p edsedy disciplinární komise, dvou len  disciplinární komise a p ti
náhradník  na pozici lena disciplinární komise probíhají tajn  a jsou vedeny volební komisí.

2. P i volb  vhazují podle pokyn  volební komise delegáti p íslušné volební lístky ádn  ozna ené
do hlasovacích schránek.

3. Sílu volebního lístku vyzna í na jeho zadní stranu len nebo pov ený asistent volební komise
podle hlasovacího lístku p edloženého delegátem p ed vhozením volebního lístku do schránky.
Sou asn  je delegátovi na hlasovací lístek jasn  vyzna eno, že již volil.

4. Po skon ení každého kola voleb otev e volební komise schránky a se te hlasy podle hodnoty
vyzna ené na zadní stran  každého volebního lístku. Poté oznámí delegát m VH výsledky
daného kola voleb a p ípadn  zahájí další volební kolo a oznámí kandidáty, kte í do n ho
postoupili v souladu s volebním ádem HS.

V. Náhrada náklad  na cestovné
1. Nárok na náhradu náklad  na cestovné p ísluší delegát m zastupujícím ZOS ve smyslu § 11

odst. 5 Stanov HS.
2. Nárok na náhradu náklad  na cestovné p ísluší také delegát m zastupujícím minimáln  p t

len HS na základ  písemné plné moci.
3. Náhrada se vyplácí:

a. v p ípad  použití ve ejné hromadné dopravy v plné výši podle p edložených jízdních
doklad ,

b. v p ípad  použití vlastního osobního automobilu ve výši 1K /km. V p ípad , že je
automobil obsazen více delegáty r zných ZOS násobí se výše celkové náhrady po tem

chto delegát  až do výše maximální povolené náhrady stanovené platnou sm rnicí
HS pro poskytování cestovních náhrad. Uplat ovaná vzdálenost se ur í:

i.  u delegát  zastupujících ZOS dle bodu 1 tohoto lánku podle sídla p íslušné
ZOS.

ii. U delegát  zastupujících minimáln  5 len HS dle bodu 2 tohoto lánku podle
místa trvalého bydlišt .

Vzdálenost od místa jednání stanoví sekretariát HS podle údaj  internetového
vyhledáva e tras.

4. Náhrada se vyplácí hotov  na míst  po skon ení jednání VH, a to na základ ádn  vypln ného
a podepsaného vyú tování této náhrady.

5. V p ípad , že delegát neuplatní sv j nárok na náhradu cestovních náklad  do skon ení jednání,
zaniká tím jeho nárok na proplacení.

VI. Ostatní
1. Veškeré další okolnosti týkající organizace, jednání a pravomocí VH HS jsou zakotveny ve
Stanovách HS a ve zn ní Jednacího a Volebního ádu HS.

Sm rnice byla schválena výkonným výborem dne 16.2. 2009.



6

Návrh Jednacího ádu valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s.,

konané dne 27. b ezna 2010.

I. Úvodní ustanovení
Jednací ád upravuje zásady jednání valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s. (dále jen "VH")
v návaznosti na p íslušná ustanovení Stanov HS, o.s., a Sm rnice . 1/2009 o svolávání a jednání
valné hromady HS, o.s.

II. Jednání VH
1) Jednání VH se mají právo ú astnit všichni lenové HS.
2) P edsedající VH ur ený výkonným výborem provede volbu pracovního p edsednictva a volbu len

mandátové a návrhové komise.
3) Po p ednesení zprávy mandátové komise o usnášeníschopnosti VH a je-li VH usnášeníschopná,

provede p edsedající VH schválení p edloženého návrhu jednacího ádu a návrhu programu
zasedání.

4) Pokud vznikne pochybnost, že pro hlasování v pr hu zasedání VH je p ítomen menší po et
delegát  než p i úvodní registraci, m že kdokoliv vyzvat mandátovou komisi k tomu, aby provedla
op tovnou registraci delegát  a p ezkoumala, zda je VH schopná usnášení.

5) K p ijetí hlasovaných návrh  je t eba nadpolovi ní v tšina z celkového množství p ítomných len
HS a len ádn  zastoupených na základ  plné moci  s výjimkou situací, kdy je na základ  stanov

vyžadována t íp tinová v tšina hlas .
6) O návrzích vzešlých z diskuse se hlasuje v po adí, které ur í návrhová komise. Pokud byl/y k návrhu

vznesen/y protinávrh/y, hlasuje se nejprve o protinávrzích v opa ném po adí než byly vzneseny.
7) Zásadní rozhodnutí VH jsou formulována v usnesení VH, k jehož p ijetí sta í nadpolovi ní v tšina

hlas  p ítomných len HS a len ádn  zastoupených na základ  plné moci.
8) Pokud není p ijato usnesení jako celek, návrhová komise zformuluje díl í návrhy, o kterých bude

hlasováno a podle výsledk  tohoto díl ího hlasování bude sestaveno nové usnesení.

III. Mandátová komise
1) VH volí t lennou mandátovou komisi v ele s p edsedou.
2) Mandátová komise ov uje platnost mandát , podává zprávu o po tu delegát  a zjiš uje, zda je VH

usnášení schopná.
3) Mandátová komise provádí s ítání hlas  p i hlasování a informuje delegáty VH o výsledcích

jednotlivých hlasování.

IV. Návrhová komise
1) VH volí t lennou návrhovou komisi v ele s p edsedou.
2) Návrhová komise p ipravuje a p edkládá návrhy usnesení VH a dalších dokument .
3) Návrhová komise spolupracuje s pracovním p edsednictvem p i p íprav  kone ného zn ní usnesení

VH  a dalších dokument .

V. Diskuse
1) Právo vystoupit v diskusi mají všichni ú astníci VH.
2) V pr hu projednávání každého bodu programu dle schváleného programu VH má každý ú astník

VH právo vystoupit nejvýše dvakrát.
3) Délka diskusního p ísp vku je stanovena na max. 3 minuty.
4) K diskusním p ísp vk m mohou být faktické p ipomínky v délce trvání max. 2 minuty.
5) Diskusní p ísp vek v záv re né diskusi p ed usnesením m že trvat max. 5 minut.
6) Pokud diskutující p edkládá návrh o jehož p ijetí má VH rozhodnout, musí tento sv j návrh

formulovat tak, aby byl jednozna  hlasovatelný.

Návrh jednacího ádu VH konané dne 27.3. 2010 byl schválen výkonným výborem HS dne 24.2. 2010.
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Stru ná zpráva o innosti HS za období od mimo ádné valné hromady HS do
sou asnosti

innost HS v roce 2009 byla zahájena mimo ádnou valnou hromadou (31.1. 2009), kterou bylo
nutno svolat, nebo  v d sledku úmrtí lena výkonného výboru S. Šilhána klesl po et volených len
výkonného výboru pod p t (svolání mimo ádné VH a volby nového VV v této situaci ukládá § 15 odst. 9
stanov HS). Na mimo ádné VH byl zvolen nový VV v tomto složení: Zden k Hrubý (p edseda), Jan
Bloudek (1. místop edseda), Petr Resch (2. místop edseda), Ji í ermák, Zbyšek esenek, Josef
Uherka, Vladimír Wolf ( lenové VV). http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&id=303

Na konci b ezna byla svolána ádná VH, na které byl schválen rozpo et HS na rok 2009, díl í zm na
Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech v echách a díl í zm na Disciplinárního ádu.
Usnesením VH bylo mj. VV uloženo p edložit p íští VH p epracovanou koncepci HS, vytvo it statut
CVK a OVK, dokon it p ípravu pojišt ní odpov dnosti za škodu pro instruktory HS a zajistit pro leny
lepší pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í. http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&id=303

Výkonný výbor se od svého zvolení sešel jedenáctkrát, p emž dvou jednání se zú astnili p edsedové
odborných komisí. Agenda jednání VV byla jako obvykle velmi rozsáhlá, jak je patrné ze zápis  z
jednání, které jsou zve ej ovány na webu HS http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&id=62.
Vedle vícemén  b žných, provozních úkol  ( innost odborných komisí, erpání rozpo tu apod.) se VV
zabýval n kolika dlouhodob jšími záležitostmi - p ípravou koncepce HS, zajišt ním mediální
prezentace HS, p ípravou nového pojišt ní, spoluprací s OEAV, situací v oblasti sout žního lezení
dosp lých, mapováním historie horolezectví v R atd.

hem tohoto období bylo novelizováno n kolik vnit ních p edpis HS: Na ádné valné hromad  byla
schválena novela Disciplinárního ádu ("jemn jší" len ní trest ) a novela Pravidel lezení v
pískovcových skalních oblastech v echách (zejména vypušt ní absolutního zákazu používání
magnézia). VV schválil dlouho chyb jící Statut Centrální vrcholové komise a oblastních vrcholových
komisí a p ijal zcela novou sm rnici o Zajiš ování reprezentace R v horolezeckých disciplínách. Dále
VV schválil díl í zm ny Organiza ního ádu, Sm rnice o jednání VH, Sm rnice o jednání VV a Sm rnice
o erpání finan ních prost edk http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&id=15.

K významným výsledk m práce ur it  pat í úsp šné uspo ádání SP v lezení na obtížnost v Brn , nové
pojišt ní odpov dnosti pro instruktory a rozší ená nabídka pojišt ní lé ebných výloh pro leny HS,
nabídka kombinovaného lenství HS – OEAV, aktivity v oblasti  mediální prezentace HS v etn
vydání Ro enky HS a navázání spolupráce s asopisem Montana, shromaž ování historických
vrcholových knížek a jejich umis ování do Národního archivu a také zpracování koncepce HS v etn
uspo ádání ankety mapující názory horolezecké ve ejnosti na HS.

Sekretariát pracoval po celou dobu v po tu dvou osob, s ob asnou výpomocí placených i neplacených
brigádník , kte í pomáhali s distribucí lenských pr kazek, starali se o po íta e apod.

Hospoda ení HS v roce 2009 bylo založeno na vyrovnaném rozpo tu ve výši 5.099 000 K , který
schválila ádná VH. Cílem vyrovnaného a sou asn  úsporného rozpo tu bylo p izp sobit  fungování

HS situaci, kdy se radikáln  snížily p íjmy, které prost ednictvím STV dostáváme jako akcioná i
Sazky. Tyto p íjmy jsme v minulosti používali z v tší ásti na financování závodních a sportovních
aktivit, jejichž finan ní podporu z rozpo tu HS jsme museli v roce 2009 výrazn  zredukovat.
Dalším cílem bylo snížit dopad schodku rozpo tu 2008 na pokles aktiv HS (-945 tis. K erpaných
z rezervy), který vznikl v d sledku nadhodnoceného odhadu p íjm  od spole nosti Sazka na základ
chybných prognóz STV. V roce 2009 se poda ilo zastavit erpání z rezervy a doplnit ji o ástku
474 tis.K .

V první polovin  roku byly vytvo eny dv  nové odborné komise: Historická komise, jejímž úkolem je
mapování historie eského horolezectví; p edsedou byl jmenován Zden k Teplý, od 1.1. 2010 jej
nahradil Ji í Novák. Mediální komise, kterou vede len VV Petr Resch a jejímž cílem je koordinovat
veškeré aktivity týkající se mediální prezentace HS.

http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&id=303
http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&id=303
http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&id=62.
http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&id=15.
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V n kolika komisích došlo ke zm nám: Komisi sout žního lezení mládeže opustila na podzim Eva
Ondrová a na postu p edsedkyn  ji nahradila Marie Dichtlová. Komise lezení v ledu a drytoolingu byla
zrušena a její innost byla v len na do Komise sout žního lezení dosp lých, nebo  se nepoda ilo místo

edsedy obsadit; nyní se o tuto agendu stará Radek Lienerth. Z vedení Komise sportovního lezení na
skalách odstoupil na podzim kv li vytížení jinými aktivitami v HS Petr Resch, a vedení komise p evzal
Ji í Šefl. Ve stejné dob  došlo ke zm  také v Komisi alpinismu, kde Honzu Kreisingera vyst ídal Martin
Otta. Nejv tší zm ny a sou asn  problémy provázely innost Komise sout žního lezení dosp lých. Na
za átku roku nov  jmenovaný p edseda Jindra Pražák z funkce odstoupil ješt  p ed za átkem závodní
sezóny a nahradila jej Simona Rajfová, která vedla komisi do konce roku 2009. V sou asnosti se o tuto
oblast stará len VV Ji í ermák, protože se na post p edsedy nepoda ilo najít vhodného kandidáta.
V servisních komisích (CVK, Metodická, Léka ská, Bezpe nostní, Mládeže) nedošlo k žádným zásadním
zm nám, obdobn  stabilní byla situace ve skialpinistických komisích.

HS je nadále lenem UIAA (Union Internationale des Associations des Alpinisme), kde má své
zástupce ve t ech odborných komisích (Horolezectví – Ji í Vogel, Igor Novák; Léka ská komise – Jana
Kubalová, Ivan Rotman; Bezpe nostní komise – Sylva Talla). Vzhledem k poslednímu vývoji v UIAA
(vystoupení dvou nejv tších evropských horolezeckých federací – DAV a OEAV) a nespokojenosti s
poskytovaným servisem se HS snaží init kroky, které by uvedly pom rn  vysoké lenské p ísp vky do
UIAA do v tšího souladu s tím, co UIAA jednotlivým horolezeckým organizacím nabízí.

HS je dále lenem IFSC (International of Sport Climbing) a ISMF (International Ski-mountaineering
Federation), tj. sportovních federací, které zast ešují sout žní lezení a skialpinismus; lenství svazu v

chto organizacích je nezbytnou podmínkou pro to, aby se naši reprezentanti mohli zú astnit
mezinárodních závod  (sv tové poháry, mistrovství), které tyto organizace po ádají.

V roce 2009 si lenskou pr kazku koupilo 9.585 osob, tj. tém  stejný po et jako v roce 2008. Necelá
tisícovka z nich byli individuální lenové, v tšina len  je však v HS registrována prost ednictvím
oddíl , kterých bylo na za átku roku 2010 inných cca 400.

Pojišt ní lé ebných výloh od pojiš ovny Uniqa si v roce 2009 zaplatilo 906 len HS. Nabídka tohoto
pojišt ní byla od roku 2010 rozší ena o nový tarif Lux, který je díky vysokému pojistnému pln ní vhodný
pro cesty do rizikových oblastí a na akce, kde je nutno po ítat s vysokými náklady nejen na lé ení, ale i
na záchranné práce. O úrazové pojišt ní byl tradi  malý zájem – koupila si jej necelá stovka len . Od
poloviny ledna 2010 mají všichni instrukto i HS pojišt ní odpov dnosti za zp sobenou škodu.

Od ledna 2010 mohou lenové HS využívat výhod rakouského horolezeckého svazu Alpenverein,
nebo  se poda ilo uzav ít smlouvu o kombinovaném lenství v HS a OEAV.
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Vyú tování roku 2009

íjmy (K )
íjmy plánované skute né

Úroky, poštovné 180 000 177 088
l. p ísp vky, vstupní poplatky 3 700 000 3 660 512

Dotace MF 948 100 898 100
Dotace MŠMT 310 000 328 100

ást. krytí schodku za 2008 * - 527 000 - 527 000
Sazka ** 488 560 345 000
Celkem 5 099 660 4 881 800
* áste né krytí schodku za rok 2008
** jedná se o úhradu ásti nedoplatku za rok 2006

Výdaje (K )

St edisko náklady výnosy skute né
výdaje plán

Komise závodní lezení dosp. 732 789 168 359 564 430 547 000
Komise závodní lezení mládež 384 894 5 000 379 894 380 000
Komise závodní skialpinismus 223 820 60 000 163 820 164 000
Lezení v ledu, drytooling 38 446 38 446 40 000
Centrální vrcholová komise 941 775 69 702 872 073 872 000
Ochrana p írody 8 084 8 084 30 000
Bezpe nostní komise 5 772 5 772 24 000
Metodická komise 167 792 4 002 163 790 280 000
Léka ská komise 41 817 41 817 48 000
Komise alpinismu 181 000 181 000 190 000
Komise tradi ního skialpinismu 33 577 33 577 43 000
Komise sport. lezení 91 206 91 206 137 000
Komise mládeže 58 906 58 906 60 000
Granty pro mládež 40 500 40 500 50 000
Slevy na chatách v Tatrách 58 871 58 871 50 000
Publicita, infocentrum 234 693 10 953 233 740 280 000
Mezin. Akce, SP 589 751 549 751 40 000 40 000
Mediální prezentace 34 520 19 520 100 000

l. p ísp vky UIAA, zasedání 99 890 99 890 100 000
Komise historie horolezectví 1 528 1 528 24 000
Nákup cest pro web SO 25 000 60 000 - 35 000 30 000
Granty pro lenskou základnu 47 000 47 000 50 000
Rezerva * 60 000 60 000 60 000
Administrativa celkem 1 419 015 1 500 000
Exekuce Alpenservis 286 860 -
Celkem 4 864 739 5 099 000

Využito na slevy na chaty v Tatrách; celkem 118 871 K .

Celkové p íjmy mínus celkové výdaje:  17 061 K
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Návrh rozpo tu na rok 2010

íjmy (K )
lenské p ísp vky, vstupní poplatky 3 550 000

Dotace MF 880 000
Dotace MŠMT 315 000
Úroky, poštovné 125 000
Sazka 100 000
Celkem 4 970 00

Výdaje (K )
Komise závodní lezení dosp. 500 000
Lezení v ledu, drytooling (sou ást Komise záv. lezení dosp lých) 55 000
Komise závodní lezení mládež 350 000
Komise závodní skialpinismus 192 000
Centrální vrcholová komise v . ochrany p írody 1 135 500
Bezpe nostní komise 30 000
Metodická komise 280 000
Léka ská komise 56 000
Komise alpinismu 165 000
Komise trad. skialpinismu 35 000
Komise sport. lezení 162 000
Komise mládeže v . grant 120 000
Komise historie horolezectví 24 000
Mediální prezentace, marketing, infocentrum 250 000

l. p ísp vky UIAA, zasedání 100 000
Rezerva 35 000
Administrativa celkem 1 480 000
Celkem 4 970 000
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Pln ní usnesení VH 2009

ádná valná hromada 2009 uložila:

1.
a) Výkonnému výboru a Centrální vrcholové komisi vypracovat do 30.6.2009 statut komise v etn

nápln  práce p edsedy oblastní vrcholové komise.
Spln no: Statut CVK a OVK byl schválen výkonným výborem dne 22.5. 2009, nápln  práce
schváleny 24.2. 2010.

b) Výkonnému výboru doplnit do 30.6.2009 vnit ní sm rnici o možnost výplaty odm n p edsed m
oblastních vrcholových komisí.

Spln no: Výkonný výbor schválil dne 3.9. 2009 novelu vnit ní sm rnice Pravidla pro erpání
finan ních prost edk  v HS.

c) Nevyplácet odm ny p edsed m oblastních vrcholových komisí, dokud nebudou vypracovány
dokumenty v bodech a) a b).

Spln no.

2.
a) Centrální vrcholové komisi doplnit chyb jící podklady k dohodám o provedení práce – vým na

jisticích prost edk , do 10.4.2009;  zodpovídá p edseda centrální vrcholové komise.
Spln no k 10.4. 2009.

b) V roce 2009 neproplácet odm ny za dohody o provedení práce bez podklad  pro stanovení výše
odm ny; tuto zásadu zahrnout do p ipravované sm rnice.

Spln no – viz výše.

3. Výkonnému výboru, aby vyzval lenskou základnu k diskusi o zve ejn né koncepci HS. Dále valná
hromada ukládá výkonnému výboru p edložit na p íští valnou hromadu p epracovanou koncepci HS
a zve ejnit ji nejpozd ji do 15.12.2009.

Spln no: lenská základna byla prost ednictví webu HS (30.4. 2009) vyzvána k diskusi ke
koncepci. ást koncepce v podob  záv  z provedených analýz byla zve ejn na na webu HS
v polovin  prosince 2009. Valné hromad  2010 je p edložen návrh Koncepce HS.

4. Výkonnému výboru dokon it poptávkové ízení na pojišt ní odpov dnosti instruktor  a informovat
o jeho výsledku p íští valnou hromadu.

Spln no: Smlouva o pojišt ní odpov dnosti instruktor HS byla uzav ena v polovin  ledna
2010.

5. Výkonnému výboru jednat o výhodn jších podmínkách pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í pro leny
HS.

Spln no: Sou asná nabídka pojišt ný lé ebných výloh u pojiš ovny Uniqa a.s. byla od 1.1. 2010
rozší ena o tarif Lux s vyššími limity pln ní.

lenové HS mají od ledna 2010 získat kombinované lenství HS – OEAV a tím využít
pojišt ní nabízené v rámci lenství v OEAV.
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Návrh Koncepce HS

Návrh koncepce byl vypracován na základ  usnesení Valné hromady  HS konané dne 21.3. 2009.

1. Úvod

1.1. Informace o p íprav  návrhu Koncepce HS
innost HS je pom rn  rozsáhlá, a proto byla pro ú ely p ípravy koncepce rozd lena do p ti oblastí,

které byly analyzovány a pro které byly následn  formulovány cíle, kterých má být dosaženo. Jedná se
o tyto oblasti:

 servis HS (metodika, bezpe nost, léka ství, pojišt ní, informa ní servis, mládež  apod.)
 skalní oblasti a ochrana p írody
 výkonnostní sport a reprezentace
 mediální oblast
 organizace HS

Hodnocení sou asné situace a návrh dalšího sm ování HS vychází z podrobných analýz výše
uvedených oblastí, které byly zve ejn ny v prosinci 2009 na webu HS. P i p íprav  koncepce byly
využity také výsledky ankety, která byla realizována na podzim 2009.

Hlavní cíle, které jsou pro další sm ování HS navrženy, vychází ze smyslu existence HS a popisují,
jak by m l HS v budoucnosti fungovat. Na tyto cíle budou po schválení koncepce navazovat konkrétní
opat ení, jak uvedených cíl  dosáhnout.

1.2. Informace o HS
Cílem HS je:

 sdružovat horolezce, aby ur ité innosti šlo vykonávat spole  snadn ji, než kdyby takové
innosti d lal každý sám

 hájit zájmy horolezc  v R a zvyšovat prestiž horolezeckého sportu
 vytvá et podmínky pro provozování horolezectví ve skalních oblastech R
 podporovat rozvoj horolezectví v R – tj. aby lidé, kte í se rozhodnou, že cht jí tento sport

provozovat, m li možnost snadno a správn  za ít, m li p ístup k pot ebným informacím
 napomáhat zvyšování výkonnostní úrovn eského horolezectví

Sou asné HS jakožto ob anské sdružení vzniklo  v roce 1990, a navázalo na p edchozí, tém
stoletou existenci organizovaného horolezectví na území nyn jší R.

Podle stanov je HS od roku 2007 založeno na lenství fyzických osob, ale páte í svazu jsou stále
oddíly, ve kterých se v tšina ze sou asných tém  deseti tisíc len  sdružuje. V roce 2009 si pr kaz

HS koupilo 9588 osob, inných oddíl  je v sou asnosti p ibližn  400.

HS je sdružení pro horolezce, sportovní lezce, vysokohorské turisty i skialpinisty. V tšina len HS
se horolezectví a dalším blízkým disciplínám v nuje rekrea , ale zvyšuje se podíl t ch, kte í se
lezení v nují výkonnostn .

HS rozvíjí a doporu uje vhodnou metodiku horolezectví, školí instruktory a v nuje se bezpe nosti
lezení a medicínským aspekt m horských sport .

HS se prost ednictvím svých vrcholových komisí stará o údržbu skalních oblastí R, stanovuje pravidla
lezení a jedná s orgány ochrany p írody o podmínkách lezení ve zvlášt  chrán ných územích.

HS rozvíjí a podporuje výkonnostní horolezectví a sportovní lezení na skalách, sout žní lezení na
um lých st nách i sout žní skialpinismus. V sout žních disciplínách zajiš uje reprezentaci R.
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Nejvyšším orgánem HS je valná hromada, která volí výkonný výbor, tj. statutární orgán, který ídí HS
v období mezi valnými hromadami.  B žnou agendu svazu zajiš uje dvou lenný sekretariát. Krom
malého sekretariátu je veškerá innost HS založena na práci dobrovolník .

V sou asnosti má HS 13 odborných komisí. Do skupiny sportovních komisí pat í Komise sout žního
lezení dosp lých (která zast ešuje i lezení v ledu a drytooling), Komise sout žního lezení mládeže,
Komise závodního skialpinismu, Komise tradi ního alpinismu, Komise sportovního lezení na skalách a
Komise alpinismu. K tzv. servisním komisím pat í p edevším Centrální vrcholová komise, Metodická
komise, Bezpe nostní komise, Léka ská komise, Komise mládeže a teprve v roce 2009 ustavené
Mediální komise a Historická komise.

HS je financován p edevším z lenských p ísp vk  a z prost edk STV/Sazky, dalším zdrojem
finan ních prost edk  jsou dotace od Ministerstva financí a od Ministerstva školství, mládeže
a t lovýchovy. Svaz se také snaží získat finan ní prost edky od sponzor .

V rámci servisu nabízí HS svým len m výhodné pojišt ní, možnost využití knihovny HS, po ádá
seminá e, podporuje mládež a poskytuje informa ní servis prost ednictvím svých webových stránek.

lenství v HS umož uje získat slevu p i nákupech v n kterých outdoorových obchodech a slevu na
pobyt v n kterých tatranských chatách.

2. Hodnocení sou asné situace

2.1. Úvodní komentá
Jsme v období nutných zm n innosti HS. Postupn  rostou požadavky kladené na svaz, a to jak
zven í, tak i zevnit  od vlastních len , ale ty je velice obtížné p i sou asné struktu e, kapacitách
a finan ních možnostech HS splnit.

Za zásadní dilemata týkající se celkového sm ování svazu lze nyní považovat tato:
 závody, výkonnostní sport X rekrea ní horolezectví
 míra centralizace X decentralizace ízení
 profesionalizace X dobrovolnost
 dotace, lenské p ísp vky X peníze z jiných zdroj

Jaké jsou možné scéná e vývoje HS v závislosti na prost edí, nazna uje následující schéma. Schéma
pracuje se dv ma hlavními nejistotami, na které se bude pot eba p ipravit a u nichž není možné p edem
odhadnout jejich vývoj.

 První se týká financování, které prost ednictvím STV p ichází ze Sazky. Vývoj financování ze
Sazky je dlouhodob  negativní, ale je možné, že tento výpadek bude v budoucnu alespo
áste  kompenzován ze státního rozpo tu. V ad  sport  totiž dochází k dlouhodob  obtížn

udržitelné situaci a o náhradním financování se vedou intenzivní jednání.
 Druhou nejistotou je, jak se bude vyvíjet v le horolezc  být leny v tšího spolku zastupujícího

jejich zájmy. Tuto nejistotu m žeme áste  ovlivnit kvalitou a rozsahem nabízeného servisu.
Je ale možné, že bude sílit tendence k v tší individualizaci zájm , kdy bude stále obtížn jší najít
pro všechny zú astn né akceptovatelný pr nik.

Kombinací t chto nejistot vznikají ty i možné scéná e dalšího vývoje HS, u kterých je zhruba stejná
pravd podobnost uskute ní. P edkládaná koncepce musí být navržená tak, aby se s každým z t chto
scéná  dokázala vypo ádat. Nyní po ítáme s tím, že se nám poda í zastavit pokles po tu len  a
postupn  tento trend obrátit. V p ípad , že pokles bude pokra ovat, bude nutné cíle v této koncepci
upravit.
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2.2. Záv ry vyplývající z analýz jednotlivých oblastí
1) Servis HS (metodika, bezpe nost, léka ství, informa ní servis, pojišt ní, mládež apod.)
Sou asným problémem je nedostate ný p enos informací uvnit HS, takže lenská základna nemá
k innosti a výsledk m práce odborných komisí a k dalšímu servisu HS p ístup a nem že je
dostate  využívat.
Je t eba zlepšit celkový informa ní servis a zp ístupnit výsledky práce komisí i vedení HS lenské
základn , nap . poskytování informací prost ednictvím webu HS, distribucí PDF soubor  i klasických
tiskovin, a také prost ednictvím po ádání otev ených akcí jako je nap . v oblasti medicíny Pelikán v
seminá .

2) Skalní oblasti a ochrana p írody
HS v nuje hodn  pozornosti i finan ních prost edk  na údržbu skalních oblastí, ale tato innost by

la být více koncep ní a systematická. Zejména je t eba stanovit priority a dlouhodobý plán v údržb
skal, zajistit dostate né personální obsazení oblastních vrcholových komisí a zvážit míru
profesionalizace správy skalních oblastí.

HS se v rámci pé e o skalní oblasti zabývá i ochranou p írody, a považuje ji za jednu ze svých
hlavních inností. innost v této oblasti však není systematická a právní pov domí orgán  svazu, které
se o tuto oblast starají, není dostate ná; obojí je t eba zlepšit.

3) Výkonnostní sport a reprezentace
HS je z hlediska druh  sport  (horolezectví, lezení na um lých st nách, skialpinismus…) i úrovn

jejich provozování (rekrea ní a výkonnostní sport) velmi diverzifikovaný. Tento stav by m l být
zachován, ale záleží na každém z t chto druh  sportu a odv tví, zda mají zájem ve svazu z stat.

HS chce sm ovat k profesionálnímu organizování špi kových sout ží a zabezpe ení špi kových
sportovc , ale je nezbytné, aby se na financování t chto inností aktivn  podílel práv  výkonnostní
sport, který by m l HS a horolezecké sporty propagovat v rámci marketingu svazu

HS chce nadále, z vlastních finan ních zdroj , podporovat  širokou základnu, zejména mládež, ze
které se výkonnostní špi ka rekrutuje.

4) Oblast organizace
Protože rostou požadavky na innost HS, kterým je v sou asnosti obtížné dostát, je nutné postupn
sm ovat k vyšší mí e profesionalizace. V souvislosti s tím je t eba zvážit zm nu ízení HS, která by
vedla k v tšímu propojení výkonného výboru a odborných komisí HS.
Finan ní prost edky z "tradi ních" zdroj  ( lenské p ísp vky, Sazka / STV, MŠMT apod.) jsou
vzhledem k rostoucím požadavk m na innost HS nedosta ující. Objem finan ních prost edk  od
Sazky / STV se bude snižovat, obdobn  jako p íjmy z lenských p ísp vk  v p ípad , že se nepoda í

Míra státní podpory sportu
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zastavit pokles lenské základny.  Z tohoto d vodu je nezbytné za ít využívat krom  "tradi ních" zdroj
také sponzoring, granty, strukturální fondy a zvážit i možnost výd le né innosti svazu.

5) Mediální innost
es dlouhodobé snahy není mediální prezentace a propagace HS zajišt na dostate . Nezbytnou

podmínkou je propojení mediální prezentace svazu s marketingem.
Cílem v této oblasti je zlepšení obecného pov domí ve ejnosti o horolezectví, zvýšení kreditu HS mezi
horolezeckou komunitou a vytvo ení atraktivního prost edí pro sponzory a partnery HS.

3. Hlavní cíle a vize HS

3.1. Úvodní komentá
Níže uvedené hlavní cíle a vize HS jsou popisem cílového stavu, tj. situace, jak by m l svaz v
jednotlivých oblastech fungovat. Ze zam ení v tšiny hlavních cíl  je z ejmé, že jsou úzce propojeny s
oblastí organizace (tj. ízení a financování svazu), nebo  práv  zm ny v organizaci jsou podmínkou pro
zlepšení a rozší ení innosti, která sm uje k lenské základn .

3.2. Hlavní cíle HS
1) Zastavit do dvou let pokles lenské základny a b hem dalších p ti let rozši ovat lenskou

základnu na minimáln  cca 15 tisíc len , s d razem na podporu lenství prost ednictvím
oddíl , které jsou pro fungování HS klí ové.

o Rozsáhlejší lenská základna zlepší význam a pozici HS p i vyjednávání s jinými subjekty,
nap . s potenciálními sponzory, pojiš ovnami apod., což následn  umožní poskytovat len m

HS lepší servis a zlepšit jeho finan ní možnosti.
o Potenciálními leny HS  jsou hlavn  neorganizovaní horolezci, mládež, rodinní p íslušníci

stávajících len , kte í ješt leny nejsou, a skupiny, které v minulosti m ly dojem, že HS
na n  není svou inností zam ená (vysokohorští turisté, návšt vníci klettersteig ).

o Cestou vedoucí k napl ování tohoto cíle je oslovení potenciálních len  svazu s nabídkou,
která pro n  bude zajímavá, p izp sobení druh lenství t mto pot ebám a zlepšování
lenského servisu.

2) Zm nit v horizontu cca t í let pom r využití finan ních zdroj HS tak, aby byly více
využívány zejména soukromé zdroje.

o lenské p ísp vky 60 % (2010 – 71 %; p í cílovém rozpo tu 6 mil. K  – 3, 6 mil. K ); Ve ejné
zdroje 25 %, z toho 5 % granty m st, kraj  apod. (p i cílovém rozpo tu 6 mil. K  – 1,5 mil.

); Soukromé zdroje 15 % (p i cílovém rozpo tu 6 mil. K  – 0,9 mil. K ).
o Smyslem tohoto cíle je oslabit závislost svazu na nedosta ujících a nespolehlivých ve ejných

zdrojích a posílit jeho finan ní sob sta nost.
o Plánované využívání soukromých zdroj  bude úzce provázáno zejména s oblastí

výkonnostního sportu a mediální a marketingovou inností HS.

3) Upravit finan ní ízení HS od roku 2011 tak, aby finan ní rezerva HS inila 40 % rozpo tu.
o Smyslem tohoto cíle je pokrýt p ípadný ro ní výpadek ve ejných a soukromých zdroj

financování HS (tj. vše mimo lenských p ísp vk )
o Sou asná finan ní rezerva HS je vyšší než plánovaných 40 % a rozdíl je možné využít na

dlouhodob jší investi ní akce

4) Zajiš ovat innost HS na profesionální bázi. Od roku 2011 vedle dvou plných úvazk  na
sekretariátu postupn  využívat placené práce v objemu cca dvou úvazk  pro vybrané oblasti

innosti (viz další cíle - mediální prezentace a marketing HS, údržba skalních oblastí, výkonnostní
sport, vzd lávání).

o Stanovení tohoto cíle reaguje na fakt, že požadavk m kladeným na HS nelze v situaci, kdy
je v tšina innosti svazu založena na dobrovolné bázi, dostát, a nelze tudíž ani zlepšovat
servis pro lenskou základnu.

o Napln ní tohoto cíle úzce souvisí se získáním finan ních zdroj , které umožní práci HS více
profesionalizovat, a se zm nou ízení HS.
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5) Zlepšit do dvou let ízení HS prost ednictvím užšího propojení innosti odborných komisí a
výkonného výboru, jehož lenové budou mít v gesci jednotlivé oblasti innosti  HS.

o Stanovení tohoto cíle navazuje na cíl p edchozí a jeho smyslem je vytvo it zp sob ízení,
který zefektivní innost HS a následn  umožní zlepšit servis pro leny svazu.

6) Vytvo it z HS jeden z významných informa ních zdroj  o lezení, a to zejména
prost ednictvím rozší ení a zkvalitn ní informací poskytovaných na webu HS a následným
zvýšením jeho návšt vnosti.

o Posílení pozice svazu jako jednoho z hlavních informa ních zdroj  o horolezectví a
souvisejících aktivitách zlepší servis pro leny HS a posílením mediální innosti napom že

i získávání finan ních prost edk  ze soukromých zdroj .
o Za hlavní nástroj poskytování informací je považován web HS, který bude v horizontu

jednoho roku upraven tak, aby svým zam ením, strukturou apod. odpovídal t mto pot ebám.
o K posílení informa ní funkce HS p isp je i další rozvíjení knihovny HS, tj. dokupování

nových titul , zlepšování eviden ního systému, propagace a poskytování informací
z knihovny len m svazu

o Sou ástí informa ní funkce svazu je také systematické shromaž ování, archivování a t íd ní
informací o historii horolezectví, s možností dalšího zpracování.

7) Postupn  zlepšovat obraz horolezectví v o ích širší ve ejnosti a dosáhnout toho, aby
horolezectví  a horolezecké výkony za aly být více oce ovány ve ejností i potenciálními
sponzory.

o Horolezectví je jakožto sport i pro laickou ve ejnost zajímavé, ale dosud mu nebyla v nována
dostate ná publicita. Zlepšení propagace horolezectví zvýší prestiž tohoto sportu a je
nezbytným p edpokladem pro získávání finan ních prost edk  ze soukromých zdroj .

o Propagace horolezectví je klí ová hlavn  pro výkonnostní sport, který musí být v budoucnosti
financován ve velké mí e ze soukromých zdroj , tak jak je tomu v jiných sportovních
odv tvích.

o Cestou k napln ní tohoto cíle je jednozna né stanovení kompetencí subjekt  zodpov dných
za mediální prezentaci HS (Mediální komise apod.), vymezení hlavních nástroj  a cílových
skupin mediální prezentace a propojení mediální innosti s marketingem.

8) V horizontu jednoho roku vypracovat koncepci výkonnostního sportu, která umožní ur it
priority a další p sobení HS v této oblasti.

o Koncep ní cíle pro oblast výkonnostního sportu nebyly formulovány. Oblast je velmi
rozr zn ná, náro ná a dosud personáln  nedostate  pokrytá (chybí celková koordinace
výkonnostního sportu). ešení nedostate né koordinace je navrženo v bod  5 této koncepce.

o I p es výše uvedené je cílem podporovat základnu výkonnostního, a tedy i závodního,
horolezeckého sportu (systém eských závod , práce s mládeží), která je nezbytná pro
vyprofilování výkonnostní špi ky.

9) Zlepšit v horizontu cca dvou let systém pé e o skalní oblasti.
o Stanovení tohoto cíle reaguje na fakt, že pé e o skalní oblasti a vyjednávání s orgány

ochrany p írody jsou nejvíce oce ovanou inností svazu (viz anketa 2009).
o Pro napln ní tohoto cíle bude vytvo ena systematika pé e o skalní oblasti odpovídající využití

jednotlivých oblastí a tradicím lezení v nich (zejména osazování kvalitními jistícími prost edky
dle p edem stanoveného plánu).

o Pr žné zajiš ování povolení k provozování horolezectví bude provád no systemati ji než
dosud a bude podloženo lepším právním pov domím orgán  svazu, které se o tuto oblast
starají.

o Informace o podmínkách lezení budou poskytovány nejen prost ednictvím webu, ale také
prost ednictvím informa ních panel  v jednotlivých oblastech.

o Postupn  bude vybráno cca 10 lezeckých lokalit, které budou upraveny tak, aby byly vhodné
pro rodinné lezení; spln ní cíle p edpokládáme v horizontu cca deseti let.
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10) Poskytovat len m HS dostate né možnosti získání znalostí týkající se bezpe nosti
horolezectví (metodika, bezpe nost, léka ství), a to prost ednictvím r zných akcích a
metodických materiál  jak pro lenskou základnu, tak n kterých pro širokou lezeckou
ve ejnost.

o Postupn  rozši ovat nabídku akcí pro lezeckou ve ejnost na cca 6 hlavních  akcí ro .
o Vytvo it doporu ené u ební osnovy obsahující vý et konkrétních metod horolezeckých

postup , a to na 3 úrovních - a) nezbytné minimum, b) rozší ené znalosti lena, c) znalosti
instruktora; zahrnout i léka ství, skialpinismus, mládež. Uvedené u ební osnovy budou
vodítkem pro b žné kurzy provád né instruktory HS, rovn ž poslouží jako podklady pro
tvorbu metodických materiál .

o V novat v tší pozornost výchov  mládeže, tj. podpo e mládežnických oddíl .
o Zlevnit instruktorské kurzy p i zachování sou asné kvality kurz .
o Podpo it akce nabízené jednotlivými instruktory pro širokou lenskou základnu.
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Návrh díl ích zm n Stanov HS
Navržené zm ny jsou v textu vyzna eny revizemi.

1) Ustanovení týkající se hlavní innosti HS a ochrana p írody
Cílem navržených zm n je uvést stanovy do souladu s dikcí § 70 zákona . 114/1992 Sb., o ochran

írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , a vytvo it tak pro HS možnost požadovat od
íslušných orgán  státní správy poskytování informací "o všech zamýšlených zásazích

a zahajovaných správních ízeních, p i nichž mohou být dot eny zájmy ochrany p írody a krajiny…",
a sou asn  vytvo it možnost ú astnit se správních ízení vztahujících se k t mto zásah m.
Navrhuje se úprava § 2 odst.  1, 7, 8.

§ 2
innost sdružení

1) HS je dobrovolné sdružení horolezc  a p íznivc  horolezectví, jehož hlavním posláním je
podpora a rozvoj horolezectví, a souvisejících sportovních aktivit a ochrana p írody ve skalních
oblastech. souvisejících s horolezeckou inností.

2) HS vytvá í vhodné podmínky k provozování a rozvoji horolezectví a sportovních aktivit s ním
souvisejících.

3) HS stanovuje bezpe nostní, etická a sportovní pravidla a doporu ení pro jednotlivé
horolezecké disciplíny a zajiš uje jejich dostupnost pro všechny své leny.

4) HS zajiš uje a provádí školení a výcvik instruktor . Umož uje školení a výcvik svých len
prost ednictvím k tomu vyškolených instruktor , kte í svoji innost vykonávají v souladu se
sportovními a bezpe nostními pravidly.

5) Akce po ádané HS jsou školení provád ná vyškolenými instruktory v rámci základních
organiza ních složek, a dále ty akce, o jejichž konání rozhodly orgány HS. Všechny ostatní
akce po ádané leny HS jsou aktivitami t chto len  a HS za n  nep ebírá žádnou
odpov dnost.

6) HS dbá na dodržování etických a sportovních princip  horolezeckých inností.

7) HS spolupracuje s orgány ochrany p írody, p emž aktivn  vystupuje jako sdružení, jehož
hlavním posláním vedle horolezecké innosti je i ochrana p írody. V rámci spolupráce s ostatními
ob anskými sdruženími a orgány státní správy a místní samosprávy vytvá í podmínky pro
povolování a vykonávání horolezecké innosti.

8) V rámci aktivního p sobení p i ochran  p írody HS ve smyslu ust. § 70 odst. 1, 2 zákona .
114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , a ust. § 85 zákona .
183/2006 Sb. v platném zn ní HS tam, kde to považuje za vhodné vstupuje jako ú astník do
správních ízení, ve kterých mohou být dot eny zájmy ochrany p írody a krajiny.

9) HS vytvá í podmínky pro sportovní innost ve skalních oblastech tím, že provádí pr žnou
kontrolu a vým nu jistících prost edk .

10) innost HS se ídí stanovami, organiza ním ádem a jinými vnit ními p edpisy.
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2) Ustanovení týkající se odborných komisí
      Cílem navržené zm ny je zakotvit ve stanovách existenci subkomisí. Navrhuje se dopln ní § 21
odst. 5.

§ 21 – Odborné komise.
1) Po et a zm ení odborných komisí ur uje výkonný výbor a jmenuje též p edsedy jednotlivých komisí.
2) P edsedové odborných komisí jmenují leny komisí z ad len HS.
3) Odborné komise jsou z ízeny minimáln  v t chto základních oblastech:

a) Skalní oblasti a ochrana p írody
b) Sportovní innost na skalách a v horách
c) Sout že a lezecké st ny,
d) Bezpe nost a metodika

4) Odborné komise mohou sestávat ze subkomisí založených na odborné nebo teritoriální bázi. V ele
subkomise stojí p edseda subkomise, kterého jmenuje p edseda p íslušné odborné komise

3) Ustanovení týkající se lenství HS v UIAA
Cílem zm ny je vypustit ze stanov ustanovení o lenství v UIAA za p edpokladu, že vystoupení z UIAA
bude navrženo a odhlasováno. Hlasování o této zm  je podmín no výsledky jednání s vedením UIAA,
které prob hne ve 2. polovin  b ezna 2010.
Navrhuje se odstran ní § 3 odst. 1; u odstavce 2 se následn  odstra uje íslování.

§ 3
1) HS je lenem Mezinárodní unie horolezeckých asociací (UIAA).
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Návrh díl í zm ny v kových kategorií pro p ísp vky HS
Posun v kových kategorií je navržen s cílem p izp sobit (alespo áste ) v kové kategorie HS

kovým kategoriím OEAV a zjednodušit tak stanovení cen pro kombinované lenství. Kolizní v kové
kategorie jsou vyzna eny erven .

kové kategorie HS - 2010 OEAV - 2010 HS – 2011 - návrh

Základní
Od 20 do 59 let
(1990-1951)

25 – 60 let
(1984-1950)

Od 19 do 60 let
(od 1992 do 1951

etn )

ti - Do 18 let
(do 1992)

Junio i - Od 19 do 25 / 27 let
(1991 – 1985/1983)

ti a mládež do 19 let  v etn  (do
1991)

- Do 18 let v etn
(do 1993 v etn )

senio i 60 let a starší (od
1950)

61 let a starší
(od 1949)

61 let a starší
(od 1950)
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Zprávy o innosti odborných komisí HS

Centrální vrcholová komise
edseda Vladimír Wolf

V úvodu mi dovolte, abych ve ejn  pod koval za dlouholetou dobrou práci v CVK a OVK Miroslavu
„Bojsovi“ D dkovi, p edsedovi OVK Hruboskalsko, a Radkovi Mikulášovi p edsedovi OVK Dubské skály,
kte í k 1.lednu 2010 opustili své funkce v ele OVK.

V sou asnosti v 18 oblastních vrcholových komisích pracuje celkem 166 len HS. Tyto komise
pokrývají vícemén  celé území naší republiky s výjimkou Jihlavska a Tel ska, kde je innost
zabezpe ována jednotlivými správci oblastí. V lo ském roce VV HS schválil statuty CVK a OVK, díky
emuž došlo k jasn  definovanému a nezpochybnitelnému ukotvení jednotlivých OVK a CVK ve

strukturách svazu. Spolu s Bezpe nostní komisí op t prob hlo v dubnu tradi ní školení nových správc
na Škrovád  a na rok 2010 je p ipraveno další školení. Dále ve spolupráci s Bezpe nostní komisí
probíhá pravidelné testování fixních jistících prost edk  a to jak na trhacím za ízení, tak i p ímo v terénu
(v lo ském roce v Západních echách a na Kutnohorsku), výsledky jsou vždy zve ej ovány na
webových stránkách www.horosvaz.cz. Úsp šn  se poda ilo zavést mezi jistící fixní prost edky
pískovcové borháky, které si již vydobyly své místo, a poptávka po nich stoupá. V sou asnosti je pom r
dodávaných kruh  a pískovcových borhák  zhruba 3:2.

V roce 2009 bylo plánováno osadit asi 1500 borhák  v nepískovcových oblastech a 400 st nových
a sla ovacích pískovcových kruh , borhák  a sla ák . Oproti p edchozímu roku se poda ilo materiál
vydodat ješt  p ed za átkem lezecké sezóny a tak p ejiš ování za alo již od dubna. I p es výrazné
zkrácení rozpo tu komise oproti roku 2008 se poda ilo udržet nastolené tempo vým ny jišt ní. Nejvíce
jišt ní v nepískovcových oblastech bylo vym no, krom  již tradi ních lokalit jako je ižní Morava
a St ední echy, v Severozápadních echách (zejména Bo ), v Jeseníkách a Rychlebských horách,
Západních echách a na Severní Morav . V pískovcových oblastech prob hla vým na na p ibližn
stejné úrovni jako v roce 2008 a vzhledem k tomu, že je asov  velmi náro ná, nelze po ítat s jejím
razantním navýšením bez výrazného posílení finan ních p ísp vk . Nadále z stává vým na
v pískovcových oblastech prioritou CVK a neustále probíhá i vývoj fixních jistících prost edk  pro naše
pískovcové oblasti tak, aby dodávané jišt ní vyhovovalo co nejlépe té které oblasti.

Bude také pokra ovat podpora prvovýstupc  zvýhodn nými nerezovými fixními jišt ními s vysokou
životností, nebo  je pro nás mén  finan  náro né podporovat osazování kvalitních jistících prost edk ,
než následná vým na nekvalitních jišt ní pochybného p vodu.

Taktéž se poda ilo dotáhnout do zdárného konce novou smlouvu se správcem ásti webu horosvaz -
Skalní oblasti R, který poskytuje nejucelen jší informace o jednotlivých lezeckých útvarech v etn  cest
a stavu jistících prost edk  na celém území R. Díky spolupráci mnoha správc  jednotlivých oblastí jsou
informace pr žn  dopl ovány a aktualizovány. Velký dík pat í i správci a duchovnímu otci celého
systému Zde kovi Strnadovi, který p ichází se stále novými vylepšeními, za zmínku stojí zcela ur it
nap . spušt ní modulu „Aktuální lezecké podmínky v pískovcových skalách“.

Nedílnou sou ástí naší práce je i aktivní spoluú ast jednotlivých p edsed  OVK p i vyjednávání výjimek
pro horolezeckou innost ve ZCHÚ, kde se nám da í, i p es mnohé komplikace, udržet stávající stav
a v n kterých oblastech jej i zlepšit.

Záv rem lze konstatovat, že i p es velmi seškrtaný a napjatý rozpo et komise v lo ském roce, se
poda ilo provést kus dobré práce a naše innost je na skalách stále více vid t.

http://www.horosvaz.cz.
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Ochrana p írody
Božena Valentová, tajemnice HS
Jednání s orgány ochrany p írody o možnostech lezení ve zvlášt  chrán ných územích bylo v uplynulém
roce pom rn  intenzivní. Poda ilo se obnovit povolení k lezení pro tyto oblasti:
 Broumovsko - Národní p írodní rezervace Adršpašsko-Teplické skály, Národní p írodní rezervace

Broumovské st ny, p írodní rezervace Ostaš, K ížová cesta ("K ižák") a p írodní památce Ko í
skály.

 Karlovarsko - Národní p írodní rezervace Svatošské skály (po dlouhých letech je zp ístupn na také
ž Nev sta).

 Pálava - Národní p írodní rezervace D vín-Kotel-Sout ska, lokality Martinka a Ob í kámen. (B hem
podzimu 2009 bylo také možno lézt "na zkoušku" v lokalit  Tr n.) .

 Moravský kras - národní p írodní památky Stránská skála a Rudické propadání.
 Labské pískovce - P írodní památka Tiské st ny (vyjasn ní podmínek lezení se správou CHKO).

V oblasti Labských pískovc  svaz pr žn  jedná s vedením Národního parku eské Švýcarsko, kde se
poda ilo navázat úzkou spolupráci, i se SCHKO Labské pískovce (zamýšlené rozší ení NP a vytvo ení
nové NPR na pravém b ehu Labe, sanace skal apod.).

S vedením Krkonošského národního parku je v jednání povolení lezení v ledu, i když práv  zde je
situace velmi citlivá a výsledek nelze o ekávat v krátkém ase.

ipravujeme nové žádosti o obnovení povolení lezení nap . na Bo eni v eské st edoho í, na Goethov
skalce v Karlovarském kraji apod.

Metodická komise
edseda Ji í Vogel

Kurzy pro nové instruktory: Na vypsaný kurz pro nové instruktory v roce 2009 se p ihlásilo celkem 12
uchaze  o kvalifikaci RCI a 4 uchaze i o kvalifikaci HAL. V m síci kv tnu prob hly p ijímací zkoušky
a úvodní kurz. Výuka instruktor  pokra ovala výukou první pomoci a záv re ným kurzem se zkouškami
v oblasti Totes Gebirge v Rakousku. Kurz dokon ilo 10 instruktor  RCI a 4 instruktory eká záv re ný
kurz laviny v Rakousku na za átku roku 2010.

Instrukto i armádního lezení: Na ja e 2009 bylo provedeno jednání s instruktory armádního lezení, kte í
projevili zájem o uznávání kvalifikace. V následujících jednáních byl dohodnut postup, který se na konci
roku promítnul do standard  výuky a stal se tak pravidlem pro všechny organizace. Celkem bylo

ezkoušeno 7 armádních instruktor , kte í si po ínali na zkouškách z první pomoci i záchranných
technik vynikajícím zp sobem. Všichni získali kvalifikaci RCI.

Doškolení: V lo ském roce prob hlo celkem 5 z 9 plánovaných seminá  doškolení. Prob hly všechny
seminá e, na které byl p ihlášený dostate ný po et instruktor . Seminá e, na které se p ihlásili pouze 1 -
3 uchaze i, bylo ekonomicky nevýhodné zrealizovat, a proto byli p ihlášení instrukto i vyzváni k vybrání
jiného seminá e.
V polovin  roku byli vyzváni všichni instrukto i, kterým kon í platnost kvalifikace na konci roku 2009
a 2010, k absolvování doškolení. Oslovení bylo provedeno e-mailovou korespondencí a až na malé
výjimky na oslovení málokdo reagoval.

es vyšší plánovaný po et seminá  se poda ilo zrealizovat všechny seminá e, na které se p ihlásil
dostate ný po et uchaze . Výsledek seminá  doškolení byl pozitivní, protože znalosti získané p ed 5
lety si uchaze i o prodloužení osvojili tak dob e, že se nedopoušt li žádných závažných chyb.
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Graf vývoje doškolení instruktor

* Po ty skute  doškolených instruktor  jsou získány z hodnoty 0,5 osoby na absolvovaný seminá , protože
každý instruktor musí absolvovat 2 seminá e a bohužel seminá e nemusí být absolvovány ve stejném roce.
Platnost dat je  k ½ roku 2009

Graf rozložení kvalifikací instruktor

* Platnost dat dat je k ½ roku 2009

Sch ze komise: V  roce 2009 se komise sešla celkem 2x. Zápisy jsou uvedeny tak jako v minulém roce
na stránkách HS. Sch ze byly zam eny na projednávání organiza ních záležitostí.

Materiály pro chod MK: V roce 2009 se kompletn  poda ilo vydat standardy výuky pro kvalifikace SCI,
RCI a HAL, v etn  všech p ihlášek na p ijímací zkoušky, doškolení a t ídních knih. Tyto materiály jsou
podkladem jak kurzy vést a zahrnují soubor všech d ležitých postup  a pravidel ve form  jak innosti
provád t a jak je kontrolovat. Všechny jsou ve ejn  vydány na stránkách komise od konce I. poloviny
roku.

Materiály pro výuku: V prosinci byl vydán první odsouhlasený dokument „Záchranné techniky“, který
nebyl hrazen z rozpo tu HS. V záv re né fázi jsou ješt  materiály „Laviny“, které jsou zpracovány,
a probíhá práv  záv re ná kontrola dokument . Financování bylo mimo rozpo et HS.

innost Metodické komise v pr hu roku 2009 splnila p edpokládaný plán innosti:
Co se poda ilo:

 vydat materiály v rozsahu (i bez finan ní pomoci HS)
 realizovat kurzy RCI a HAL 2009 v dostate ném množství uchaze
 vypsat výb rové ízení a p ijmout 4 uchaze e do lektorského sboru metodické komise
 zrealizovat zm nu v posloupnosti výuky adových len
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 splnit plánovaný úkol z minulého roku - pokra ovat ve vzd lávání nových instruktor  SCI, RCI,
HAL

 splnit plánovaný úkol z minulého roku - v blízkém období (cca 3-6 m síc ) vydat nové upravené
standardy.

 splnit plánovaný úkol z minulého roku - v p íštím roce dle nových standard  provést výuku
a p ípadnou revizi t chto materiál .
áste  splnit plánovaný úkol z minulého roku - na ja e p íštího roku p edstavit metodickou
íru ku pro výuku instruktor  a do 2 let ji zpracovat do celistvé podoby v etn  první pomoci.

Druhá ást spln ní tohoto úkolu však nebude v bec lehká.

Co se nepoda ilo:
 Nepoda ilo se zrealizovat dostate né množství seminá . P inou však není kapacita metodické

komise, ale zájem absolvovat seminá . Otázkou z stává, jaký vliv má na tuto skute nost, že
všichni instrukto i si toto doškolení nechávají na poslední chvíli. Prozatím propadlo minimální
množství kvalifikací. Na po átku roku 2010 bude provedeno obeslání všech instruktor , kterým
kon í kvalifikace na konci roku 2010.

 Splnit plánovaný úkol z minulého roku - následující roky provád t 1-2 prodloužené víkendy, kdy
lekto i MK budou poskytovat své znalosti pro mládež. Up esn ní ve spolupráci s Joskou Uherkou

 Prosadit ani jeden z požadavk  MK na sekretariát a VV.

innost v roce 2010: V roce 2010 bude Metodická komise pracovat v totožném rozsahu innosti jako
v roce 2009. Hlavní innost bude soust ed na do t chto bod :

 doškolení stávajících instruktor
  p íprava a revize vzd lávacích materiál
 revize vzd lávacích standard  a navazujících dokument

Bezpe nostní komise
edseda Vladimír T šitel; p edseda sekce úrazové zábrany Tomáš Kublák

V uplynulém roce 2009 pokra ovala sekce úrazové zábrany Bezpe nostní komise ve sledování
úrazovosti. Krom  standardního shromaž ování hlášení o úrazech a sledování smrtelných úraz
ob an eské republiky v horském a skalním prost edí, se loni innost zam ila také na vyhodnocení
úrazovosti v jednotlivých skalních oblastech eské republiky. Na podzim byl zve ejn n první p ehled
po tu úraz  v jednotlivých skalních oblastech. P ehled je k nahlédnutí na webu HS na adrese
http://www.horosvaz.cz/res/data/041/004750.pdf

Dále Bezpe nostní komise zpracovala instruktážní video Osazování vrtaných skob, které pochází ze
školení správc  skalních oblastí HS konaném na Škrovád . Zachycuje p ednášku p edsedy Centrální
vrcholové komise V. Wolfa, a ukazuje doporu ené základní postupy p i osazování vrtaných skob do
skály.

Materiálová sekce Bezpe nostní komise provedla 23.5.2009 zkoušku starého fixního jišt ní na Kozelce.
Jednalo se o starší st nový kruh. Cílem zkoušky bylo zjistit, zda tato stará fixní jišt ní nevykazují
nedostatky. Test byl proveden zatížením v ose d íku kruhu, tj. kolmo od povrchu skály. Kruh odolal
zatížení 40 kN, kdy praskl vlastní kroužek. Následn  byl u in n pokus vyndat d ík mechanickou
vytahova kou vrtaných skob, ale i tomuto zatížení d ík kruhu odolal. Záv r zkoušky tedy potvrdil, že
pokud staré kruhy na Kozelce nevykazují viditelné poruchy, mohou být ve skále ponechány. Celá zpráva
o zkouškách na Kozelce je k nahlédnutí na webu HS na adrese
http://www.horosvaz.cz/res/data/040/004569.pdf.

Další významnou zkouškou, která provedla Materiálová sekce Bezpe nostní komise v roce 2009, byla
dynamická zkouška borhák  firmy Raveltik. Testovaný borhák byl zat žován jednak samotný, upevn ný
v za ízení pro dynamickou zkoušku, a poté také osazený v bloku žulové skály. Celá zpráva
o dynamických zkouškách je k nahlédnutí na webu HS na adrese
http://www.horosvaz.cz/res/data/041/004643.pdf.

http://www.horosvaz.cz/res/data/041/004750.pdf
http://www.horosvaz.cz/res/data/040/004569.pdf.
http://www.horosvaz.cz/res/data/041/004643.pdf.
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Jako i v jiných oblastech innosti HS zasáhla Bezpe nostní komisi pot eba výrazn  šet it finan ní
prost edky svazu, takže se bohužel tento rok náš zástupce v Bezpe nostní komisi UIAA Sylva Talla
neú astnil jednání komise v USA.

Léka ská komise
edsedkyn  Jana Kubalová

LK je sdružením léka  a záchraná   zabývajících se vlivem vysokohorského prost edí na organismus.
Hlavními tématy jsou prevence a lé ba onemocn ní vznikajících ve vysokých nadmo ských výškách,
podchlazení, omrzliny, problematika záchrany v horách i na skalách, v etn  technické první pomoci,
prevence a lé ba poran ní pohybového aparátu.

I v lo ském roce se da ilo napl ovat hlavní koncepci práce LK tj.:
1. Vytvá et servis pro leny HS – tj. p edávat  informace týkající se problematiky horské medicíny
a záchrany v horách, a to v t chto formách - tvorba doporu ení, publikace lánk  s problematikou
horské medicíny na webu HS i dalších asopisech, poradenství v oblasti horské medicíny, praktická
výuka len HS na kurzech první pomoci a skalní záchrany.
2. P edávat informace i odborné léka ské a neléka ské zdravotnické ve ejnosti, p edevším ve form
publikací v odborných asopisech a prezentací na odborných seminá ích.

Kurzy  v roce 2009:
Kurzy první pomoci a záchrany v horách a na skalách jsou jednou z hlavních položek naší innosti.
Následuje vý et produkt , které nabízíme. V závorce délka kurzu ve dnech, po et ú astník  v roce
2009, lokalita školení.
Pro lenskou základnu HS :

základní kurz první pomoci a záchrany ( 3 dny; 0; Ž árské vrchy = ŽV)
záchrana p i nehod  v lezeckém terénu (3,5 dn ; 10; ŽV)

Kurzy pro instruktory horolezectví (HAL, RCI, SCI):
kurz první pomoci a záchrany v horách (4 dny;16, ŽV)
kurz první pomoci a záchrany v horách – nadstavba (1 týden, Totes Gebirge, Rakousko; 14)
instruktor sportovního lezení (letos v rámci základu pro HAL, RCI)
doškolení instruktor (2,5 dne; 16 + 10 instruktor  horolezectví Armády R, ŽV)

Cílem kurz  první pomoci je nacvi ení základních dovedností p i poskytování první pomoci obzvlášt
v situacích, kdy jsou zachránci odkázání jen sami na sebe a použít mohou jen to, co mají zrovna po
ruce. Je kladen d raz na praktické procvi ení všech dovedností, p edevším jak klidn  a správn
postupovat p i nehod , na život zachra ující výkony a resuscitaci. Kurzy jsou rozd leny do blok
nezbytné základní teorie, která je realizovaná formou p ednášek promítaných v Power pointových
prezentacích. To, co se teoreticky probere, to je ihned nacvi eno na modelech, figurantech a sob
samých. Výcvik probíhá v malých skupinkách, d raz je kladen na individuální p ístup s plným osvojením
základních technik. Po praktickém nácviku pod odborných dohledem za ínají ú astníci samostatn ešit
„reálné“ instruktory sehrané nehody a jiné neodkladné stavy. Zpo átku jednoduché, až po složit jší
simulované záchranné akce ve skalním nebo horském terénu se simulovaným závažným poran ním
figuranta.
       Cílem kurz  s tématem záchrany p i nehod  v lezeckém terénu je osvojení si základního
doporu eného vybavení pro záchranu lanovými technikami,  uzl , nácvik základ  lanových technik,
a osvojení si n kolika typ  záchranných technik ze sebezáchrany a záchrany zran ného ze st ny
sm rem nahoru a dol  a dále improvizované transportní prost edky z lana.
       Lekto i kurz  v roce 2009 byli: Martin Honzík – vedoucí a hlavní organizátor kurz , Jana Kubalová
a Pavel Neuman, ú astníci každého kurzu obdrželi pracovní skripta, nejd ležit jší postupy p i
poskytování první pomoci dostali ú astníci na malých vod  odolných karti kách.

Pelikán v seminá  2009 - LK a Spole nost horské medicíny každoro  po ádá setkání léka
a zájemc  o horskou medicínu „Pelikán v seminá “, kde jsou probírány novinky v oboru horská
medicína a záchrana v horách, dále rozbor úraz  vzniklých p i horolezectví i sportovním lezení, sou ástí
jsou i zprávy z kongres  a expedic. Seminá  se letos konal v malebném prost edí Ž árských vrch
v Penzionu U Šlecht  v Milovech. P ihlášky na seminá  p icházely na poslední chvíli, ale nakonec se
sešlo až 38 ú astník  a 17 velmi kvalitních p ednášek, v etn  dvou workshop  s možností praktického
nácviku. S radostí m žeme konstatovat, že úrove  letošního ro níku byla velmi dobrá a XX. Pelikán v
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seminá  se nemusí bát srovnání s lo ským mezinárodním Mountainmedem 2008. Pravd podobn  i díky
Mountainmedu 2008 na seminá  p ijela ada nových tvá í, jak z ad poslucha , tak i p ednášejících.
V rámci setkání na Pelikánov  seminá i prob hla i Valná hromada Spole nosti horské medicíny
a sch ze Léka ské komise HS, kde byly zhodnoceny uplynulé dva roky a p edstaveny úkoly na rok

íští. Kompletní vý et p ednášek i další foto na www.horosvaz.cz/medicína.

Plány na rok 2010:
Vzhledem k plné zam stnanosti všech len  a lektor  LK jsou plány na rok 2010 skromné a nejsou
ohrani eny pouze na následující rok. Naším cílem je dále pokra ovat v napl ování koncepce LK. Úkoly,
které se nepoda ilo splnit v lo ském roce a které považujeme za d ležité jsou p evedeny do
následujícího období.
1. Pokra ovat v zavedené koncepci práce, viz dokument na stránkách LK

• pokra ovat v tvorb  doporu ení LK (nemoc z výšky, akutní neúrazové stavy,  hypotermie,
poran ní p i sport. lezení),  publikace na webu a asopisech, vytvo ení spole ného
výukového materiálu s MK

• nadále ší it získané v domosti mezi horolezce, léka e a další zdravotníky
2. asopis „Horská medicína a záchrana v horách“ – ISSN, viz práva 2007, nov  v usnesení, že

asopis bude existovat pouze v internetové podob . Nutné je vytvo it redak ní radu, sí  recenzent ,
grafickou podobu.

3. Dokon ení p ekladu publikace „Travel at High Altitude“ Medex, UK.
4. Plán na uspo ádání 2. ro níku Mountainmedu,   s hlavním tématem: Laviny, technická

a zdravotnická první pomoc, následná pé e v nemocnici, v . workshop , úrazová hypotermie a dále
novinky v horské medicín . Termín konání akce: únor, b ezen 2011, místo Krkonoše, ve spolupráci
s odd. urg. p íjmu FN Hradec Králové.

5. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno, Fakultou sportovních studií v rámci  Opera ního
programu vzd lávání pro konkurenceschopnost a dalšího vzd lávání pracovník  škol a školských
za ízení spolupráce na projektu „Na h išti i na vod  být s d tmi vždy v pohod “. Naším úkolem je
vytvo ení metodického materiálu – Rizika pobytu ve vysokohorském prost edí (ppt prezentace,
výukové DVD). Vytvo ený materiál bude závazný  pro všechny školské pracovníky v R. Termín
dokon ení DVD je v prosinci 2012.

6. Rozvoj spolupráce s A R – sjednocení výuky lezc  dle standard  UIAA, možnost získání pr kazu
instruktor horolezectví pro lezce A R, léka ská komise zajiš uje školení v první pomoci.

7. Uspo ádání 21. ro níku Pelikánova seminá e a publikace výstup  v asopise nebo na internetu
(podzim 2010).

8. Pokra ovat ve spolupráci s Léka skou komisí UIAA a evropskou spole ností pro hypoxii.
9. Ú ast na mezinárodním kongresu Mountain and Wilderness medicine.

Komise mládeže
edseda Josef Uherka

Komise mládeže zorganizovala v roce 2009 dva výb rové zájezdy ur ené pro mládež ze všech
horolezeckých oddíl . Jeden se uskute nil Rakousku se zam ením na horské lezení a druhý v Tisé,
pochopiteln  se zam ením na pískovcové lezení. Komise prost ednictvím grant  podporuje innost
oddíl , které se starají o mládež, v nuje se metodice lezení mládeže a na nyní p ipravuje doškolení
instruktor  mládeže.

innost v roce 2010 bude obdobná jako v roce 2009, tj. op t podpora oddíl  mládeže prost ednictvím
grant , a výb rové tábory pro mládež v oblasti pískovcových skal a v Alpách.

Mediální komise
edseda Petr Resch

Mediální komise vznikla na ja e roku 2009 a její úkol je z ejmý. Dát v t výrazn ji o horolezectví,
o výkonech t ch nejlepších, ale i innosti t žko itelné ve výsledkových listinách, o mraven í práci
desítek i stovek dobrovolník , kte í napomáhají všem, kte í se cht jí v novat tomuto krásnému sportu.
Úkoly, které si mediální komise stanovila jako první a st žejní byly dva. Jednak vypracovat koncepci
práce a zárove  nastartovat, ekn me, mediáln -marketingový proces, který by vlastn  dal innosti
komise smysl - tedy p inesl onu lepší „viditelnost“ horolezectví, ale zárove  um l i marketingov  využít
jeho potenciálu. Tak trochu stranou byla v této fázi vlastní práce pro konkrétní média, která se

http://www.horosvaz.cz/medic
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soust edila na jednotlivé akce (zejména SP v Brn ), i konkrétní špi kové výkony (výsledky Adama
Ondry v závodech SP).

Napl ování stanovených cíl  v oblasti, se kterou se pere vedení HS již adu let, bylo a je samoz ejm
svízelné a, i sám za sebe mohu íci, pomalé. První vlaštovky se však snad objevují, i jsou blízko p ed
námi. Byla vydána Ro enka HS, koncepce mediální innosti HS je na stole, dalším krokem bude
vytvo ení informa ních cest od jednotlivých zdroj  ke koncovému uživateli. Jedním z velkých nástroj
mediální innosti je web našeho sdružení, což je velký úkol pro rok 2010. Také marketingová firma je na
sv , v únoru jsme se dohodli na spolupráci s firmou Anexe public relations, spol. s r.o.. Nejbližším
konkrétním krokem k zviditeln ní našeho sportu je tisková konference, která by m la prob hnout
13.b ezna a v ase valné hromady si tedy již budeme um t íci, jak dopadla.

Mediální innost je obrovský balík práce a jako naprostý laik v této oblasti bych se nedokázal obejít bez
cenných rad lidí z oboru. Z vý tu jmen vypíchnu pouze dv  nejvýrazn jší – Standa Holec, jehož projekt
marketingového zastupování HS byl sice poh ben, ale jeho cenných rad využíváme stále a Tomáš
Binter, režisér sportovních klání na televizních obrazovkách, bez jehož zkušeností a kontakt  by byla
naše práce polovi ní.

Historická komise
edseda komise Ji í Novák

Úvodní informace: V prosinci 2009 jsem byl VV HS schválen jako nový p edseda „historické komise“,
a to s ú inností od 1. 1. 2010. P edcházelo tomu trojí oslovení ze strany p edsedy HS. P edpokládal
jsem, že záležitost zm ny byla adekvátn  projednána se Zde kem Teplým. P evzal jsem „komisi“  s tím,
že jedinými dokumenty které obdržel, byly:  zápis ze sch ze dne 28.10.09 o ty ech stranách s nástinem
toho, co by m lo být zpracováno, je to pojednáno vcelku komplexn  a  krom  základní stopy zásadní
historie, jsou tam zmín ny i podn tné dopl ují nám ty. Dostal jsem i seznam spolupracovník  ( len )
komise – celkem 30ti, z toho u ady nebyly uvedeny kontakty. Za podstatné považuji, že ve výše
uvedených podkladech nebyly jasn  definovány výstupy celého projektu zpracování historie, resp. jejich
formy.

Oslovil jsem všechny potencionální spolupracovníky ze seznamu, u kterých bylo uvedeno spojení
jakéhokoli typu . Odpov lo mi pouze 9 osob. edm tem oslovení bylo p edevším zjišt ní ochoty
spolupracovat a p esné vymezení okruh  možné spolupráce, k tomu jsem zaslal i dotazník. Uv domil
jsem si, že ve p evzatém seznamu není celá ada dalších osobností, které mohou ke zpracování historie

isp t a p edevším se jí již publika  zabývali. Oslovil jsem zhruba 20 osob,  ada z nich mi doporu ila
další, takže tato druhá vlna snahy o kontaktech byla pozitivní a p inesla celkem 25 reakcí se zasláním
vypln ného dotazníku, resp. popisu okruh  pro spolupráci. Nepochybn , chybí vytipování ady dalších
možných spolupracovník , zejména v „nepokrytých“ oblastech. Na tom pr žn  pracuji. Nakonec celá
záležitost zpracování historie eského horolezectví musí být asov  otev ená.

Vstupní p edpoklady: Ješt  p ed Vánoci jsem rozpracoval základ „projektu“  zpracování historie eského
horolezectví podle zásad projektového ízení dle standard  mezinárodní asociace IPMA. Protože se
jedná  jednozna  o zásadní „projekt“. Pár spolupracovník  mne sklidnilo, že tento p ístup je p íliš
složitý, možná? Nicmén  bych cht l alespo  základní zásady v n kterých sm rech uplatnit, tzn.:
v definování ú elu a cíle projektu, ur ení projektového týmu, stanovení odpov dností, rozbor a analýza
rizik, asový plán projektu.

Za zásadní považuji t í  oblasti, kterým je nutno v novat v první fázi  zásadní pozornost:
1) Nalezení spolupracovník  ochotných a schopných se podílet na celé akci (viz výše).
2) Bilance toho co již bylo zpracováno, nap .:

- Chroust – Procházka, Horolezectví - pasáže historie (ale pouze 14 stran, by  „hustého textu“ – de
facto úvod do historie)

- 90 let LKP
- B. Sýkora, Píska i, Kapitoly z historie…..
- O´,  HORO – Historie severo eského horolezectví….
- oddílový Web Hruboskalsko
- Dieškovo a Širlovo: Horolezectví zblízka, pasáže s. horolezectví (27 stran textového rozsahu,

více zam ené na slovenské horolezectví)
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- Dieškova  Encyklopedie, naprosto zásadní podklad pro zpracování historie -encyklopedické
asov  omezené) se zam ením na oblasti, vrcholy a osobnosti.

- eši na osmitisícovkách (Vranka)
- ada pr vodc , nap . z eského ráje (Hejtmánek, Sochor) kde je historie zpracována, nebo

alespo  nastín na, nap . v rozsahu 7 – 8 stran (Hruboskalsko, Skály na Mužském……)
- text Vládi Chrousta ml. Na webu HS – 111. výro í eského horolezectví
- web HS – zprávy z r zných akcí v horách i skalních oblastech
- web HS, p ehledy výstup s. lezc  v Alpách, Kavkazu, Pamíru a (zpracované JN již d íve),

databáze  Himálaj- Karákoram je již zpracována tém  kompletn  v etn  dokumentace tras
všech prvovýstup  i snímk  z výstup .

- p ehled (JAMES) významných výstup  slovenských horolezc  od 30. let minulého století, tam je
ada spole ných s. výstup .

- atd.
3) Vypracování podrobného p ehledu literatury.

Jednak beletrie, u ebnic, ro enek, asopis  s výb rem základních p ísp vk , v etn  uvedení krátké
anotace. Bude ukázka v prezentaci na VH.

4) Zpracování dalších podklad .
Nap . zpracování rozhovor  Marie Hroba ové s pam tníky do 1948 doplnit i rozhovory s dalšími
generacemi.

5) P íprava „vzor “ zpracování  jednotlivých oblastí.
Nap .:  lokální historie, portrét  osobností, aktivity v jednotlivých zahrani ních oblastech,  literatury
atd. Podstatné je, aby všichni zpracovávali díl í úseky když ne zcela jednotn , tak alespo  podobn .

Projekt zpracování historie eského horolezectví  - „koncepce“
1) Ú el a cíl projektu
Principiální záležitost, domnívám se že m la být definována VV HS, komise je pouze pracovní
komisí, která by m la napl ovat cíle HS. VV by tak m l i nástroj kontroly. Eventuální „autonomie
komisí“ by se m la vztahovat p edevším na systém práce , zpracování výstup  atd.
Ale definování ú elu a cíl  projektu zvládne i komise.

Možné základní výstupy:
a) Historie jako celek, tiv  – „model Chroust“ a to od prvopo átku až do dnešní doby, se záb rem

na všechny možné oblasti i horolezecké „discipliny“, horolezectví žen,….
b) Zpracování regionálního vývoje dle jistého  len ní, nap . dle skalních oblastí - HV, resp. z ásti

i dle administrativního len ní R. Obecn , o spolcích, p ehled nejvýznamn jších historických
výstup , regionální literatura….

c) Navazující podrobn jší historie   lezeckých spolk  a svazu.
d) Podrobn  další aktivity svazu, resp. horolezc : samostatn  ženské horolezectví, metodika, léka i,

fotografové, um lci , v dci, historie výškových prací, ..
e) Podrobné zpracování vývoje a výstup  – Vysoké Tatry, Kavkaz, Alpy, Pamír, Hindúkuš, Andy,

Himálaj……….
f) Podrobné zpracování dalších aktivit – skialpinismus, závody mládeže i dosp lých, atd.
g) Samostatný p ehled literatury, lánk  s anotacemi, obsah  základních horolezeckých asopis

(Montana, lidé&HORY,…), odkazy na asopisy i weby s tématikou lezení, horolezectví a hor……
To je zásadní podklad pro zpracování historie!!

h) další zam ení…………..

Možné výstupy:
- Zve ejn ní na  webu H (p edevším na „novém“ webu), se systémem možného zasílání dopl ,
oprav,….
- lánky v základních horolezeckých asopisech i dalších periodikách i denících
- V po adech TV stanic
- Výhledov  knižní publikace – nejlépe 3 díly.



29

asový plán  - nástin   (první pololetí 2010):
Ve funkci jsem od 1.1. 2010, ale již p edváno ními svátky jsem se za al s „prací“ a mj. jsem stanovil

které základní termíny.
- konec února, kontaktování základního kádru spolupracovník  a zjišt ní toho, co mohou pokrýt -

spln no, ale dále v tom budeme pokra ovat,
- konec b ezna, vypracování „vzor “ zpracování (Zd. Petrá , Vl. Procházka, J. Novák..)
- zpracování prezentace pro VH, v etn  ukázek toho co je zatím systematicky zpracováváno

(literatura, dokumentace starých asopis , aktivity a výstupy ve velehorách, atd.),
- do VH, ustavení „užší „ komise historie, resp. vedení komise(„projektového týmu“ - do 5 osob)
-  konec dubna, prezentace ásti výstup  na webu HS, možnost dopl ování..
- do konce dubna, seminá  k historii HS, ú ast spolupracovník  v komisi, možná i pod ji,
- konec kv tna, podrobn jší dopracování harmonogramu práce komise, min. do konce roku 2010,

resp. do p íští VH.
- konec ervna, dopln ní na webu - o dopracované p edchozí výstupy a další nov  zpracované.

Op t z možností (výzvou) dopl ování, up esn ní z horolezecké ve ejnosti.

Komise alpinismu
edseda Martin Otta

Komise alpinismu prošla n kolika fázemi zm n. P edevším rozd lením podle disciplín a následn
i zm nami ve vedení komise. Doufáme, že tyto zm ny povedou  ke zlepšení práce komise. Komunikace
mezi leny komise a reprezenta ním družstvem probíhala za použití telefonu a internetu.

Komise zpracovala vyhodnocení sportovních výsledk  roku 2009 ve všech horolezeckých kategoriích
a publikovala tuto zprávu v ro ence HS 2009 a na webu HS. Proto je zbyte né znovu opakovat již
napsané skute nosti. Komise pr žn  informovala o horolezeckých událostech na webu HS. Do
budoucna je nutné zlepšit a aktualizovat ást webových stránek HS, které se týkají komise alpinismu.

Výsledky sout že o titul „Výstup roku 2009“ budou nov  vyhlášeny spole  s výstupy roku
2010,vylezenými do konce ervence 2010. Od tohoto roku budou nadále výstupy roku vyhlašovány ne
za kalendá ní rok, ale za období od ervence do ervence.

innost nominovaného reprezenta ního týmu , který byl zeštíhlen, zajiš oval realiza ní tým pracující ve
složení Jan Kreisinger, František epelka a Ivoš Wondrá ek a Ivo Semrád.
Reprezenta ní innost ukon ili na vlastní žádost Jitka Mázlová a Luboš Mázl. Oba byli po celou dobu
reprezentace p íkladem ostatním ve svém p ístupu k tréninku. Cht l bych ob ma, alespo  touto cestou
pod kovat za výbornou reprezentaci a v ím, že o výkonech tohoto sympatického páru uslyšíme
i v budoucnosti.

Složení reprezenta ního družstva na rok 2010
1) Ond ej Beneš
2) Jan Doudlebský
3) Marek Hole ek
4) Dušan Janák
5) Pavel Jonák
6) Tomáš Sobotka
7) Václav Šatava

V roce 2010 má komise alpinismu v plánu p edevším obnovit v minulosti oblíbené a praktické srazy
reprezentant , obnovit sledování fyzické a zdravotní kondice len  reprezentace ve spolupráci
s MUDr. íhovou, zlepšit komunikaci mezi leny komise a v rámci možností podporovat výstupy
s vysokou sportovní hodnotou. Rádi bychom vytipovali další mladé adepty reprezentace. V tom by nám

ly pomoci informace z oddíl .
V plánu je mnoho zajímavých akcí, a  už do vzdálených oblastí (Nepál, Antarktida, Pákistán), nebo
oblastí blízkých (Alpy, Norsko, Korsika, evropské skalní oblasti). Zárove  se komise alpinismu bude více
snažit zlepšit informovanost horolezecké ve ejnosti o své práci i sportovních úsp ších reprezentant .



30

Komise sportovního lezení na skalách
edseda Ji í Šefl

Komise v minulém roce po ádala reprezenta ní soust ed ní, kterého se mohli zú astnit naši nejlepší
skalní lezci. Soust ed ní se konalo v okolí Monaka v m síci únoru. Na soust ed ní byl také profi
fotograf, který po ídil parádní reprezenta ní fotky.
V roce 2008 také komise vyhlašovala výstupy roku a odm ovala nejlepší p elezy. K tomu z d vodu
nižšího rozpo tu v roce 2009 nedošlo.

V nastávajícím roce by m la komise sportovního lezení úzce spolupracovat s mládeží. A to ve smyslu
asti mladých a nad jných lezc  a lezky  na soust ed ní naší skalní reprezentace. Soust ed ní by pak

sloužilo nejen k p kným výkon m našich nejlepších, ale také k motivaci mládeže k tréninku a p edevším
k lezení t žkých cest ve skalách.

Hlavním smyslem komise sportovního lezení a její reprezentace, bude získat reprezentativní materiál na
mediální propagaci HS. A to p edevším video záznamem a fotografiemi z reprezenta ního
soust ed ní.

Komise sout žního lezení d tí a mládeže
edsedkyn  Marie Dichtlová

Z pohledu naší komise a našeho hlavního okruhu zájmu byl rok 2009 velmi úsp šný. Jak tím, že se
poda ilo i s omezenými prost edky uspo ádat všechny plánované akce, tak zejména úsp chy, kterých
naši závodníci dosáhli i v mezinárodní konkurenci.

Nejprve trochu teorie … Jak vyplývá z názvu komise, její innost spo ívá v organiza ním zajišt ní
sout ží v lezení pro mládež a v podpo e sout žního lezení mládeže R od regionálních a oblastních
závod  pro d ti po vysílání mládežnické reprezentace na mezinárodní závody Evropské série mládeže
(EYS) a Mistrovství sv ta mládeže. Komise se snaží organiza  zajistit n kolik typ  sout ží. Krom
snahy pomoci organizátor m r zných oblastních závod  pro d ti, komise po ádá dv  hlavní sout že –

eský pohár mládeže a Tendon Cup, kde Tendon Cup je brán jako sout ž pro za ínající lezce, po ádá
se jako eské a moravské kolo. eský pohár je pak naší prestižní sout ží, v rámci n j po ádáme
i Mistrovství republiky mládeže. Všechny po ádané sout že jsou rozd leny do v kových kategorií,
nejd ležit jší závody jsou rozd leny podle modelu evropských sout ží a samoz ejm  zvláš  dívky
a chlapci.

Vrcholem sezóny je pak ú ast našich mladých reprezentant  na závodech EYS a na Mistrovství sv ta
junior , takže: Nejv tší lo ské úsp chy …
Mistrovství sv ta junior : Z pohledu naší komise je veliká škoda, že bezesporu jeden z nejv tších lezc
sou asnosti Adam Ondra, a  je stále ješt  v mladším juniorském v ku (letos je v kategorii A Evropské
série), se krom  Mistrovství sv ta junior  už letos ani závod eského poháru mládeže ani závod  EYS
neú astní – vzhledem k skv lé ú asti a reprezentaci ve Sv tovém poháru (dosp lých). Našt stí pro nás
se zú astnil alespo  Mistrovství sv ta junior  ve Valence, kde ve své kategorii vyhrál a stal se pot etí
juniorským Mistrem sv ta v odpovídající kategorii. Mistrovství sv ta ve Valence se celkem zú astnilo 15
reprezentant , ve finále závodu v obtížnosti jsme krom  Adama Ondry m li ješt  další dva závodníky –
v kategorii Junior  to byl Martin Stráník a v kategorii dívky B Tereza Svobodová. Oba se nakonec ve
veliké konkurenci umístili na výborném 8. míst . (Na mistrovství sv ta je v jednotlivých kategoriích až 70
závodník !). Na MSJ probíhal i závod na rychlost, naše reprezentantka v kategorii B Anna Wágnerová
nakonec získala druhé místo!

Závody Evropské série: P ti evropských závod  se v pr hu roku zú astnilo 18 závodník .
V kone ném po adí Evropské série nakonec t i naší reprezentanti skon ili do desátého místa (Martin
Stráník, Iva Vejmolová, Tereza Svobodová), pr žn  se nám na evropských závodech da ilo mít tyto
závodníky v tšinou ve finále, Martin byl i dvakrát na bedn . P estože výsledky dalších závodník
v evropském kontextu nebyly zrovna nejlepší, myslím, že m žeme být hrdi na jejich snahu se mezi
ostatními závodníky neztratit.
Národní závody a akce: Úsp chem je už to, že se nám loni povedlo uspo ádat všech p t závod

eského poháru, celkem se zú astnilo 61 dívek a 80 chlapc , v eském a moravském kole Tendon
Cupu sout žilo celkem 152 dívek a 161 chlapc . Když si vezmeme, že dojezd na n které závody je
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eba 3-4 hodiny, je vid t, že d ti závod ní baví a t ší se na každý další závod, nejen kv li závodu
samotnému, ale i na své „soupe e-kamarády“.

ti se dále zú astnily n kolika lezeckých závod  po ádaných oddíly nebo st nami (Pražský opi ák,
íborský pavúk, Survival mládeže…) a n které byly i na n kolika mezinárodních akcích (Petzen

Trophy, Arco Junior …), kde se obzvlášt  nejmladším v kovým kategoriím velmi da ilo.
Informace o r zných akcích a úsp ších našich d tí se snažíme publikovat na stránkách HS – už tak je
to na stru nou zprávu dlouhé, a proto:
Co íci záv rem …I p es omezené prost edky z rozpo tu se komise všemi silami snažila pomoci
organizátor m jednotlivých sout ží a závod . Je nutné podotknout, že bez obrovského nasazení
organizátor , po adatel , vedoucích jednotlivých oddíl  mládeže a rodi  by se v tšina akcí
neuskute nila.
Letos se zatím ukazuje, že nadále s omezenými prost edky, které m že svaz pro naši komisi uvolnit,
bude mít naše komise problém se „shán ním po adatel “. V minulých letech se da ilo krom  „pen z

HS“ oslovovat i m sta nebo významné podniky v regionech, které se spolupodílely na financování
závod  pro mládež. Letos bohužel díky krizi m sta a podniky na závody necht jí p isp t a z prost edk ,
které máme k dispozici, pak závody na st , která si musí na sebe n jak vyd lat, neufinancujeme –
nejsme pro n  prost  asi „dostate  atraktivní“.  Je to škoda, protože nejde „jen“ o pár d tí n kde
v t locvi , velká ást d tí leze venku, leze ráda a dob e. A závody berou práv  jako možnost potkat
se  a porovnat se se svými vrstevníky (a kdo z nás netoužil jako dít  po poháru nebo medaili ;-))
Úpln  na záv r bych cht la pod kovat všem stávajícím i minulým len m Komise sout žního lezení
mládeže, protože já sama jsem v komisi krátce, za obrovskou (a málo viditelnou a možná
nedoce ovanou) práci, kterou nejen v lo ském roce pro d tské sportovní lezení vykonali.

Komise sout žního lezení dosp lých (v etn  lezení v ledu a drytoolingu)
Komise v sou asnosti nemá p edsedu, agendou je pov en Ji í ermák. Do p sobnosti komise pat í
také lezení v ledu a drytooling, které má na starosti Radek Lienerth
Rok 2009 se dá považovat za nejúsp šn jší v historii eského sportovního lezení. Ve všech t ech
disciplínách sportovního lezení sv tového poháru dosáhli naši reprezentanti "na bednu". Jednozna
nejúsp šn jší byl Adam Ondra, který ve svých 16 letech závodí za dosp lé, a za rok 2009 je vít zem
sv tového poháru v lezení na obtížnost. Své kvality prokázal i v boulderingu, když na ja e získal 3. místo
na závod  SP, a samoz ejm  je t eba uvést, že na MS v ín  dokázal vybojovat v lezení na obtížnost
st íbrnou medaili. T etím místem v závod  SP se m že pochlubit také Tomáš Mrázek, který sv j bronz
vybojoval v domácím prost edí, na závod  SP v Brn . Skv lých výsledk  v SP, tentokráte v lezení na
rychlost, dosáhl Libor Hroza ml., který má na svém kont  3. místo v závod  SP a 4. místo v celkovém
SP.

V roce 2009 bylo v sout žním lezení dosp lých uspo ádáno 6 závod  na obtížnost s ú astí 78 muž  a
25 žen, 7 závod  v bouldru s ú astí 92 muž  a 31 žen a 2 závody na rychlost s ú astí 7 muž  a 7 žen.
Ve všech t ech disciplínách vyvrcholila sezóna mistrovstvími R, která se konala v Praze na Cibulce
(obtížnost), v Brn  na Raj eti (boulder) a v Novém Boru (rychlost).

V souvislosti se sout žním lezením dosp lých je t eba zmínit závod SP v Brn , který po ádal HS a
který byl ze strany IFSC velmi dob e hodnocen.

V drytoolingu se výrazn  prosadila Lucie Hrozová, která vybojovala v této disciplín  v sezon  2008/2009
celkové 4. místo a v letošní sezon  obsadila místo páté. Závod  SP se zú astnili také další dva
reprezentanti, M. Matejec a L. Pálka.

Nomina ní závody v drytoolingu pro tuto sezonu se konaly na Slovensku (mezinárodní mistrovství SR).
V lednu se poda ilo ve spolupráci s firmou Adrex uspo ádat na Víru historicky první M R v lezení v ledu
na rychlost.

V sou asnosti již probíhá p íprava podzimních závod  – po ítá se se t emi závody eskoslovenského
poháru na obtížnost (Brno, Praha, Bratislava), s tím, že závod v Brn  by m l být sou asn  mistrovstvím

R. Pro po ádání závod  v rychlosti, vyjma ledové st ny Vír, nejsou v tuzemsku vhodné podmínky.
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Tradi ní skialpinismus
edseda komise Robin Baum

Rok 2009 byl pro naší komisi tradi ního skialpinismu HS úsp šný a zárove  byl rokem, kdy jsme byli
nuceni hospoda it s polovi ním rozpo tem než v p edešlém roce. Abychom zachovali základní
financování akcí pro leny HS, zrušili jsme po jarním zasedání vedení komise innost reprezentace.
Naše komise bude nadále organizovat každoro ní akce – tj. prosincový seminá  v novaný problematice
skialpinismu, setkání skialpinist HS a Alpách (d íve rally), jarní tatranské extrémy a vyhlášení sjezdu
roku.

Jako každý rok, prob hla v b eznu rally " DOLOMITI 2009 " na které se dne 6.3. v chat " Sennes "
prezentovalo 33 ú astník  z 34 p ihlášených. Ubytování a stravování bylo zajišt no na chat , každé
družstvo obdrželo mapku oblasti, do které si vyzna ilo trasu vyhlášené etapy rally. Cílem 1. etapy byl
stanovený vrchol Oferrnauer / 2 460 m s limitem 6 hod. Pro další den byla vybrána náro ná etapa s
bodovaným vrcholem Monte Sennes / 2 754 m. Maximální po et 16 bod  za dosažení obou vrchol  v
požadovaném limitu získalo 32 ú astník  po ádané rally. Rally po ádala komise tradi ního skialpinismu

HS, jako 19. jubilejní z cyklu ",Volné zahrani ní rally" které jsou po ádány od roku 1991.

Vysoké Tatry - Bílikova chata 2009, 15.-17.04.2009: Již po páté se sjela skupina skialpinist  do
Vysokých Tater na akci po ádanou HS komisí tradi ního skialpinismu – Skiextrémy 2009. Jako
základna byla zvolena Bílikova chata nedaleko Hrebienku. Na sobotu byl plán ukut až ráno po
zhodnocení podmínek. Nakonec se volba pro Téryho kuloár ukázala jako velmi š astná. Výstup
zvolenou trasou byl díky zmrzlému sn hu rychlý. Na cestu zp t svítilo sluní ko a oteplení ideáln  natálo
vrchní zmrzlou vrstvu v exponovaných pasážích. Sjezd byl tedy pro všechny krásným zážitkem z
jednoho z extrémních sjezd  v Malé Studené dolin . Ned le díky oteplení již extremním podnik m tolik
nep ála a tak výstup a sjezd reprezentant  Marka Holubce a Pavla Pospíšila ze Stredohrotu byl pro
nestabilní sníh ponechán na p íšt .

Prosincový seminá   byl organizován na chat  Zvoni ka v Krkonoších. Sraz byl na chat  v pátek
4.12.2009 ve er na míst . Hlavní náplní páte ního ve era byla p ednáška Davida Fojtíka o prvním
slyžování osmitisícovky Dhaulagiri, za který mu bylo ud leno ocen ní  "sjezd roku 2009". Cenou za
sjezd byly lyže G3. Na sobotu byl naplánován p ší trek na Sn žku, pro rodiny s d tmi pouze na
Výrovku. Po ve i následovaly projekce z jarní rally v Dolomitech, ze slyžování Lennspitze a ze
Svalbardu. V ned li po ránu za sn hové nadílky byl seminá  ukon en s tím, že p íští se uskute ní na

ervenohorském sedle.

Mezi nejhodnotn jší akce naší komise bych hodnotil již výše citovaný sjezd Davida Fojtíka z Dhaulagiri
(je až s podivem, kolik má naše komise na kont  sjezd  z vrchol  vyšších 6000 metr ), dále extrémní
sjezd Marka Holubce z Lennspitze v oblasti Saas Fee a b eznový zájezd Martina Rohana, Radka Váni
a Robina Bauma na ostrovy Svalbard. innost naší komise je prezentována na Smíchovském festivalu
alpinismu.

Komise sout žního skialpinismu
edseda Pavel Jirsa

Hlavními cíli komise na rok 2009 bylo zajišt ní Bergans eského poháru ve skialpinismu pro rok 2009
nejen pro závodní kategorie, tedy kadety, kadetky, juniory, juniorky, muži, ženy a veterány, ale i pro
širokou ve ejnost vyhlášením kategorií open jak v mužích, tak v ženách. V lo ském roce bylo vyhlášeno
šest závod , p emž dva se konaly v zahrani í, na Slovensku a v Polsku. Ze šesti závod  za azených
do Bergans P se uskute nilo p t systémem start – cíl a jeden systémem rally. Celkem se všech šesti
závod  zú astnilo více než 670 závodník . V celkovém bodování Bergans P 2009 bylo registrováno
celkem 149 závodník . Kategorie open nebyly v Bergans P bodovány.

Dalším cílem komise bylo, ve spolupráci s polskou a slovenskou komisí, zajišt ní St edoevropského
poháru po jednom závodu z každé spolu po ádající zem . V minulosti se po ádání St edoevropského
poháru osv ilo pro lepší porovnání závodní úrovn  v nealpských zemích. Celkem se tohoto poháru
zú astnilo p es 390 závodník . V celkovém hodnocení bylo bodováno více než 100 závodník .

Vrcholem závodní sezony byla ú ast eské reprezentace na ME v italském Alpagu. ME se konalo
v jižních Dolomitech, kde jsou optimální podmínky pro závodní skialpinismus. B hem týdenního konání



33

ME se závodilo ve ty ech závodních disciplínách ve ty ech kategoriích. eskou republiku
reprezentovalo t ináct reprezentant . Op t se nejlépe vedlo našim d at m v kadetských a juniorských
kategoriích. Ve verticalu obsadila 2. místo Karolína Grohová (juniorky) a 4. místo Petra Volfová
(kadetky). V závod  jednotlivc  obsadila 4. místo Petra Volfová (kadetky) a 6. místo Karolína Grohová
(juniorky). Ostatní reprezentanti p edvedli slušné výkony, které p isp ly k obsazení 5. místa v celkovém
hodnocení národ  hned za p edními alpskými zem mi.

V pr hu sezony zajiš ovala komise ú ast reprezentant  na dvou závodech SP a to ve francouzském
Pyramide d Oz (2. místo v juniorkách K. Grohová a 3. místo v kadetkách P. Volfová) a v rakouském
Ramsau pod Dachsteinem.

Výsledky - Bergans eský pohár ve skialpinismu pro rok 2009:
Kadeti:
1. Mat j Švec Ski Alp Club Špindler v Mlýn
2. Petr Adámek AKLVK Alpine Pro Skitrab team
3. Jan T šík Ski + Go Trojanovice

Kadetky:
1. Petra Volfová AKLVK Alpine Pro Skitrab team
2. Barbora Volajová Slovensko
3. Jana Ková ová Slovensko

Junio i:
1. Radoslav Groh AKLVK Alpine Pro Skitrab team
2. Ond ej Fejfar AKLVK Alpine Pro Skitrab team
3. Filip Szluar HO Mosty

Juniorky:
1. Jana Nekvindová AKLVK Alpine Pro Skitrab team
2. Karolína Grohová AKLVK Alpine Pro Skitrab team
3. Simona Triznová Slovensko

Veteráni:
1. Josef Hepnar SAK HS Orlické hory
2. Roman Kuczynski SK SKIALP Beskydy
3. Ji í Kalousek SAK HS Orlické hory

Ženy:
1. Petra Bánská Ski Alp Club Špindler v Mlýn
2. Dita Formánková AKLVK Alpine Pro Skitrab team
3. Martina Smitková Klub Kolob h Plze

Muži:
1. Peter Svatojanský Slovensko
2. Miroslav Duch AKLVK Alpine Pro Skitrab team
3. Michal Štantejský Ski Alp Club Špindler v Mlýn

Mist i republiky ve skialpinismu pro rok 2009:
Kadeti:     Mat j Švec Ski Alp Club Špindler v Mlýn
Kadetky:  Petra Volfová AKLVK Alpine Pro Skitrab team
Junio i:    Radoslav Groh AKLVK Alpine Pro Skitrab team
Juniorky: Karolína Grohová AKLVK Alpine Pro Skitrab team
Veteráni:  Roman Kuczynski            SK SKIALP Beskydy
Ženy:        Petra Bánská Ski Alp Club Špindler v Mlýn
Muži: Michal Štantejský             Ski Alp Club Špindler v Mlýn
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Celkové výsledky St edoevropského poháru ve skialpinismu pro rok 2009:
Kadeti:
1. Mat j Švec eská republika
2. Petr Adámek eská republika
3. Jan T šík eská republika

Kadetky:
1. Petra Volfová eská republika
2. Barbora Volajová Slovenská republika
3. Jana Ková ová Slovenská republika

Junio i:
1. Radoslav Groh eská republika
2. Ond ej Fejfar eská republika
3. Andrej Škovrán Slovenská republika

Juniorky:
1. Simona Triznová Slovenská republika
2. Michaela Danková Slovenská republika
3. Jana Nekvindová eská republika

Veteráni:
1. Roman Glajcar eská republika
2. Roman Kuczynski eská republika
3. Milan Blažko Slovenská republika
Ženy:
1. Claudia Tasz Polská republika
2. Lucia Pastorková Slovenská republika
3. Justina Zyszkowska Polská republika

Muži:
1. Peter Svatojanský Slovenská republika
2. Juraj Laštík Slovenská republika
3. Miroslav Duch eská republika

Plán innosti komise na rok 2010.
1. Koordinace závod eského poháru  ( výsledkový servis, pr žné po adí atd.).
2. Koordinace závod  St edoevropského poháru ( výsledkový servis, pr žné po adí atd.).
3. Zajišt ní ú asti reprezenta ního družstva na t ech závodech SP a Mistrovství sv ta v Ando e ve

dnech  28.2. - 06.03. 2010
4. Výb r nového reprezenta ního družstva
5. P íprava eského poháru ve skialpinismu 2011.
6. P íprava St edoevropského poháru ve skialpinismu 2011.
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Plná moc k zastupování na VH HS - zastupování lena HS jiným lenem
Já, níže podepsaný/á ………………….......................................................................... ……………….

rodné íslo ................................

bytem....................................................................................................................................................

(dále jen zmocnitel)

zmoc uji
pana/paní ............................................................................................................................................

rodné íslo ................................

bytem...................................................................................................................................................

(dále jen zmocn nec)

k tomu, aby mne zastupoval/a na jednání VH HS, konané v Praze dne 27. 3. 2010.

V ........................................................................ dne....................................................

Podpis zmocnitele Podpis zmocn nce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plná moc k zastupování na VH HS - zastupování p edsedy ZOS jiným lenem HS
Já, níže podepsaný/á ..........................................................................................................................

rodné íslo ...................................

bytem....................................................................................................................................................

(dále jen zmocnitel)

prohlašuji, že
jsem p edseda / p edsedkyn  ZOS

íslo a název ZOS...............................................................................................................................

se sídlem.............................................................................................................................................

jsem oprávn n/a zastupovat leny výše uvedené ZOS p i jednání VH podle § 11 odst. 5 Stanov HS,
a zmoc uji

pana/paní............................................................................................................................................

rodné íslo ................................

bytem.................................................................................................................................................

(dále jen zmocn nec)

k tomu, aby mne zastupoval/a na jednání VH HS, konané v Praze dne 27. 3.  2010.

V ........................................................................dne.....................................................

Podpis zmocnitele Podpis zmocn nce
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Prohlášení k odejmutí plné moci p edsedovi ZOS HS, pop . osob , která jej na základ
plné moci zastupuje

Já, níže podepsaný/á ..............................................................................................................................

rodné íslo ................................

bytem......................................................................................................................................................

(dále jen len HS)

prohlašuji,
že jsem registrován/a v HS v rámci ZOS

íslo, název……………………………………………………………………………………………………..

se sídlem...............................................................................................................................................

a odebírám
tímto p edsedovi výše uvedené ZOS, pop . osob , která jej na základ  plné moci zastupuje, plnou
moc  k  zastupování  mé  osoby  na  VH  HS  konané  v  Praze  dne  27.  3.  2010,  podle  §  11  odst.  5
stanov HS.

V ........................................................................ dne....................................................

Podpis lena HS…………………………………………………………………………….


