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Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu ČHS, o.s.2. 
(dále jen ČHS) 

výkonný výbor vás zve na mimořádnou valnou hromadu ČhS (dále 

jen „mimořádná vh“), jejímž cílem je volba nového výkonného vý-

boru, který povede ČhS až do další volební valné hromady podle 

Stanov ČhS. 

Datum a místo konání mimořádné VH
sobota 31. ledna 2009 	
9:30 - 16:00 hodin 	
budova sídla ČhS (aula v přízemí), Zátopkova 100/2, Praha 6 – 	
Strahov

Registrace účastníků mimořádné VH
registrovat se lze od 8.30 hodin. žádáme všechny účastníky 	
o včasnou registraci, aby bylo možno dodržet časový plán. 
Při registraci musí delegáti předložit platný členský průkaz 	
ČhS, občanský průkaz (nebo pas) a případně plnou moc k za-
stupování jiných členů ČhS podle ustanovení vnitřní směrnice 
č. 3/2007.

Doprava (MHD)
metro b karlovo náměstí – bus 176 na konečnou = Stadion 	
Strahov
metro b anděl – bus 217 = zastávka Strahov	
metro a dejvická – bus 143 na konečnou = Stadion Strahov	
metro a dejvická – bus 217 = zastávka Strahov	
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Ve Stanovách ČHS (§ 15 odst. 5) je uvedeno, že: 
„Pokud počet volených členů výkonného výboru 
klesne pod pět, musí se uskutečnit mimořádná 
valná hromada, která provede volbu nového vý-
konného výboru“. tato situace nastala v důsledku 
úmrtí člena výkonného výboru S. šilhána, neboť 
v současnosti výkonný výbor sestává ze šesti čle-
nů, z nichž pouze čtyři byli zvoleni (a. Čepelková, 
j. uherka, P. jandík, j. Čermák), zatímco další dva 
(v. širl, P. resch) byli v průběhu roku kooptováni za 
odstoupivší členy. 

Mimořádnou VH nelze uspořádat v pozdějším 
termínu a sloučit ji s řádnou valnou hroma-
dou, která se obvykle koná v březnu, neboť podle 
§ 14 odst. 5 stanov se musí mimořádná vh „sejít 
do tří měsíců ode dne splnění podmínek pro její 
svolání“. v tomto případě se musí sejít nejpozději 2. 
února 2009, což je termín, do kterého nelze připra-
vit účetní uzávěrku, která je podmínkou pro konání 
řádné valné hromady podle § 14 Stanov ČhS. 

Důvod konání mimořádné VH3. 

Výzva k účasti na mimořádné VH a k podávání kandidatur4. 

výkonný výbor si je vědom nepříjemných legisla-
tivních dopadů vzniklé situace, nicméně věří, že 
členové ČhS budou věnovat mimořádné valné 
hromadě maximální pozornost a přijedou v do-
statečně reprezentativním množství zvolit nové 
vedení ČhS. Prosí proto předsedy základních or-
ganizačních složek (dále jen „oddílů“), aby neza-

pomněli o konání mimořádné vh informovat své 
členy. Ze současného  vedení ohlásili ukončení své 
práce ve výboru alena Čepelková, václav širl a Petr 
jandík; o nových kandidaturách budete průběžně 
informováni na webových stránkách ČhS v rubrice 

„mimořádná valná hromada 2009“.

Návrh programu mimořádné VH5. 

Zahájení1. 
volba pracovního předsednictva, pracov-2. 
ních komisí (mandátová, volební, návrhová)
Schválení jednacího a volebního řádu3. 
Schválení programu mimořádné vh4. 
Zpráva předsedkyně ČhS5. 
Předběžná zpráva o plnění usnesení vh 6. 
2008
Předběžná zpráva o hospodaření za rok 7. 
2008
Předběžná zpráva revizní komise8. 
Činnost odborných komisí9. 

Schválení dílčí změny Pravidel lezení v pís-10. 
kovcových skalních oblastech v Čechách (čl. 
1 odst. 3 – nahrazení slova „zpřesnit“ slovem 
„zpřísnit“)
Představení kandidátů do výkonného výbo-11. 
ru ČhS
Přestávka12. 
volba předsedy a dvou místopředsedů vý-13. 
konného výboru ČhS
volba členů výkonného výboru14. 
diskuse15. 
usnesení16. 
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Informace k podávání kandidatur6. 

Způsob a čas podávání kandidatura. 
Kandidáty na jednotlivé pozice ve výkonném 
výboru (předseda, první a druhý místopředseda, 4 
členové výboru) může delegovat kterýkoli člen 
ČHS, skupina členů ČHS nebo oddíl. Kandi-
daturu může člen ČHS podat i sám za sebe. 
kandidaturu lze podávat pouze se souhlasem na-
vrhované osoby. Souhlas navrhované osoby s kan-
didaturou ověří sekretariát ČhS. 

Kandidatury mohou být podávány průběžně 
od 15.12. 2008, nejpozději však do zahájení 
jednání mimořádné VH dne 31.1. 2009. 

Kandidatury lze podávat:
do pátku 30. ledna 2009 do 16.00 hodin, a to:•	

písemně, na adresu ČhS (Zátopkova 100/2, •	
Strahov – Praha 6, 160 17), nebo
elektronicky, na e-mailovou adresu ČhS - •	
info@horosvaz.cz. 

v den konání mimořádné vh, nejpozději však •	
do zahájení jednání, do rukou tajemnice ČhS. 

Obsah kandidatur b. 
Kandidatury podávané v tištěné i v elektro-
nické formě musí vždy obsahovat:

jméno a příjmení kandidáta;•	
kontaktní údaje (adresu, e-mail, telefon) pro •	

ověření souhlasu kandidáta s kandidaturou;
pozici ve výkonném výboru, o kterou se kandi-•	
dát uchází; v případě uchazečů o místo před-
sedy a prvního nebo druhého místopředsedy 
sdělení, zda se v případě neúspěchu hodlá 
ucházet o jiné místo ve výkonném výboru;
přibližnou dobu členství v ČhS;•	
zdůvodnění kandidatury, volební program •	
apod.;
stručný životopis (osobní, horolezecký, profes-•	
ní).

Prezentace kandidáta nepřesáhne 2 strany a4 tex-
tu, k prezentaci se doporučuje využít připravený 
formulář.  
k prezentaci je možno přiložit i fotografii, která 
bude zveřejněna na webu ČhS.

Prezentace kandidátů c. 
kandidátům je od 15. 12. 2008 poskytnut prostor 
na webu ČhS, kde jsou zveřejňovány jednotlivé 
kandidatury. informace o kandidátech na webo-
vých stránkách jsou průběžně aktualizovány. 
kandidáti dostanou prostor pro prezentaci na mi-
mořádné vh v rozsahu max. 2 minuty. Pořadí pre-
zentace jednotlivých kandidátů bude opačné než 
pořadí zveřejněných kandidatur, tj. svou kandida-
turu budou nejprve prezentovat ti kandidáti, kteří 
oznámí svou kandidaturu jako poslední. 

svolání mimořádné valné hromady je důsledkem 
mimořádné události a já doufám, že se nám poda-
ří v klidu projít dvojnásobnou „úřednickou“ zátěží 
v příštím roce. volby nového statutárního orgánu 
svazu na další období by tak jako tak v následují-
cím roce proběhly i s očekávanou větší obměnou 
jeho členů, takže změna nastane jen o něco dříve. 
v rámci zachování co největší kontinuity se součas-
ný výkonný výbor pokusil udělat vše pro to, aby 
předal novému vedení i vám, členům ČhS, co nej-
více informací o právě končícím roce 2008 včetně 
představy o budoucnu – samozřejmě s plným vě-

domím toho, že další směřování ČhS bude již na 
vedení novém. Proto naleznete v tomto bulletinu 
také informace o činnostech a dalších záměrech 
jednotlivých odborných komisí, které bývají nor-
málně obsahem řádné valné hromady. vedoucí 
komisí dostanou prostor ke krátké prezentaci i pří-
mo na jednání mimořádné valné hromady. Zprá-
va o čerpání rozpočtu 2008 i schvalování návrhu 
rozpočtu 2009 však již bude věcí nového vedení 
a řádné valné hromady. výkonný výbor se snažil 
také o dokončení maxima rozpracovaných úkolů, 
přesto však některé z pochopitelných důvodů zů-

Slovo předsedkyně ČHS7. 

vážené členky a členové Českého horolezeckého svazu, 
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stanou „v běhu“. na tom, co se podařilo či nepodaři-
lo udělat, se „podepsaly“ také personální problémy 

– omezený provoz sekretariátu díky změně tajem-
níka, dvě kooptace ve výkonném výboru i změny 
na postech předsedů komisí; o poslední tragické 
události včetně úrazu dalšího člena výkonného vý-
boru ani nemluvě. 

 tím více považuji za důležité poděkovat všem, 
kteří letos pracovali ať už v odborných komisích, 
výkonném výboru, na sekretariátu nebo jakoukoli 

jinou formou pro to, aby horolezecký svaz fun-
goval lépe a radostněji. Problémy byly a budou, 
vzhledem k vývoji situace budou pravděpodobně 
i finanční; pokud si bude svaz chtít udržet dosavad-
ní široké spektrum zájmů, bude hodně záležet na 
vnitřní komunikaci i na vystupování navenek. Přeji 
nově zvolenému vedení hodně pozitivní energie 
i nových nápadů a nám všem lezcům, ať dobře pra-
cují :-) 

„Hore zdar“ 2009
Alena Ottová Čepelková

výkonný výbor, zvolený na valné hromadě v roce 
2007, prošel několika obměnami. Své funkce se 
v únoru 2008 vzdala první místopředsedkyně pro 
ekonomiku Soňa Boštíková, za kterou byl na tuto 
pozici kooptován Václav Širl. v srpnu letošního 
roku odstoupil Radek Lienerth, za kterého byl 
kooptován Petr Resch. v listopadu zemřel člen 
výkonného výboru Stanislav Šilhán. nyní pracuje 
výkonný výbor ve složení Alena Ottová Čepelko-
vá (předsedkyně), Václav Širl (1. místopředseda 
pro ekonomiku), Josef Uherka (2. místopředse-
da pro organizační záležitosti), Petr Jandík, Jiří 
Čermák a Petr Resch. 

výkonný výbor se od poslední valné hromady ko-
nané 29.3. 2008 sešel na šesti jednáních, přičemž 
jednání 30.9. 2008 proběhlo za účasti předsedů 
odborných komisí. operativa výkonného výboru 
je opravdu široká, díky čemuž jsou jednání dlouhá 
a čím dál náročnější na přípravu i výstupy z nich; 
v problematických případech se výkonný výbor 
přesvědčil o výhodách či nedostatcích téměř do-
končeného  legislativního rámce pro činnost svazu. 
ačkoli proces schvalování posledního z chybějících 
pravidel - Statutu cvk a novela statutu ovk pro 
práci vrcholových komisí, spolu se vzniklými spory 
týkajícími se provozu sekce Skalní oblasti na webu 
ČhS, zaměstnával výkonný výbor během celého 
období od poslední valné hromady, problémy do-
sud nejsou vyřešeny. o splnění úkolů daných břez-
novou valnou hromadou - vypracování koncepce 
archivu a historie horolezectví v Čechách, dojedná-
ní pojištění pro instruktory ČhS a vypracování cel-

kové koncepce ČhS, výkonný výbor dále usiluje.  
v činnosti odborných komisí nastala organizační 
změna – sportovní komise jsou od září t.r. členě-
ny podle specializace na soutěžní či nesoutěžní 
činnost. Původní komise alpinismu se rozdělila na 
tři samostatné komise - komisi alpinismu, komisi 
sportovního lezení a komisi lezení v ledu a dryto-
olingu. oblast soutěží „mimo halu a stopu“ bude 
ošetřena v rámci vypisování grantů pro širokou 
členskou základnu. Změny nastaly také ve vedení 
komisí. výkonný výbor jmenoval za odstupující 
předsedy nové takto: jiřího rosola nahradil v čele 
centrální vrcholové komise vladimír Wolf a martina 
ottu na pozici předsedy komise alpinismu nahradil 
jan kreisinger. do třetice odstoupil v průběhu roku 
z místa předsedy komise soutěžního lezení mlá-
deže dan kadlec; teprve na svém posledním pro-
sincovém zasedání jmenoval výkonný výbor jeho 
nástupkyní evu ondrovou. 

Sekretariát pracoval po celou dobu v počtu dvou 
zaměstnanců, situace však byla ztížena avizova-
ných odchodem jindry Pražáka z místa tajemníka. 
jindra Pražák pracoval během léta pouze na částeč-
ný úvazek a od září jej na jeho místě nahradila bo-
žena valentová a vede si velmi zdatně. v téže době 
byla domluvena externí spolupráce s jiřím reine-
rem, jehož úkolem by měla být péče o mediální 
obraz ČhS včetně možného kontaktu se sponzory 
a vytvoření koncepce archivu ČhS. do této doby 
se toho však mnoho nepodařilo dokončit, výstupy 
z jeho činnosti by však měly být k dispozici do ko-
nání mimořádné vh. 

Zpráva o činnosti8. 
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Za oblast ochrany přírody v souvislosti s horole-
zeckou činností ČhS a kontakt se státními orgány 
ochrany přírody zodpovídá tajemník ČhS. v červnu 
2008 byl Českému horolezeckému svazu udělen 
souhlas pro provozování horolezectví v CHKO 
Český ráj, který platí až do konce roku 2011. Po-
volení k provozování horolezectví v NPR Jizersko-
horské bučiny, které svaz získal v roce 2007, platí 
až do roku 2016. žádost o možnost provozování 
horolezectví v chko broumovsko (teplicko-adr-
špašské skály a  broumovské vrchy) je v současné 
době vyřizována na ministerstvu životního prostře-
dí. dosavadnímu povolení, udělenému formou vy-
mezení, skončila platnost k 30.11. 2008. 

ČhS je členem nadnárodních horolezeckých orga-
nizací uiaa, iFSc a iSmF – posledních dvou díky 
tomu, že se z uiaa vyčlenila nejprve samostatná 
organizace pro sportovní soutěžní lezení a letos na 
podzim i pro závodní skialpinismus. uiaa tak pro-
chází velkou vývojovou změnou. nespokojenost 
s navrhovanými a posléze odsouhlasenými změ-
nami stanov uiaa i současným zaměřením uiaa 
snažícím se o integraci také závodních sportovních 
disciplín daly najevo největší evropské členské fe-
derace z rakouska (vavo, oeav) a německa (dav). 

Formálně opustí řady uiaa k 1.1.2009 poté, co před 
rokem oznámily svůj odchod.

Zastoupení ČhS v odborných komisích uiaa bylo 
následující: Sylva Talla (Safety commission), Ivan 
Rotman a Jana Kubalová - korespondenční člen-
ka (medcom) a Igor Novák (mountaineering com-
mission). v září schválil výkonný výbor nominaci 
nových členů takto: Jana Kubalová si vyměnila 
místo s ivanem rotmanem, Jiří Vogel nahradil igo-
ra nováka v mountaineering commission (standar-
dy uiaa aj.) a Zdeněk Hrubý byl nominován do 
expedition commission, která po odchodu jirky 
nováka postrádala naše tradiční zastoupení.  no-
minace byly schváleny v rámci podzimního zasedá-
ní uiaa v teheránu. 

v letošním roce se u nás sešly hned dvě akce me-
zinárodního horolezeckého fóra – v září hostil ČhS 
v Praze na Strahově výroční zasedání bezpečnost-
ní komise UIAA a v říjnu zorganizovala naše lé-
kařská komise v teplicích nad metují mezinárodní 
konferenci Mountainmed, spojenou s tradičním 
Pelikánovým seminářem a zasedáním lékařské ko-
mise UIAA. obě akce byly velmi dobře hodnoceny. 

Členský servis9. 
 

Počet členů ČhS se oproti loňskému roku mírně 
snížil, průkazky na rok 2008 si zaplatilo 9.797 osob 
(v roce 2007 10.309), z toho bylo 956 individuálních 
členů. 

v roce 2008 měli členové ČhS opět k dispozici 3 
druhy pojištění – úrazové pojištění u kooperativy 
automaticky spojené s členstvím v ČhS, pojištění 
léčebných výloh u pojišťovny uniqa pro cesty do 
zahraničí ve standardním a nadstandardním rozsa-
hu a úrazové pojištění u Pojišťovny České spořitel-
ny pro případ smrti a trvalých následků. Pojištění 
léčebných výloh využilo celkem 914 členů (stan-
dard 641) a úrazové pojištění si zaplatilo 168 členů.

Pokud jde o informační servis pro členy ČhS, je 
stále k dispozici knihovna, do které jsou doplňová-
ny nové tituly, zájemcům je rozesílán newslettery 

a pro průběžnou informovanost členské základy je 
intenzivně využíván web ČhS. na základě dosavad-
ních zkušeností s jeho provozem, odezvou od čte-
nářů a v reakci na rychlý technický vývoj začínáme 
zvažovat jeho technické, obsahové a vzhledové 
občerstvení. 

v rámci členského servisu pouze zmiňuji, že členo-
vé ČhS mohou nadále využívat slevy na vybraných 
tatranských chatách (chata Zelené pleso a téryho 
chata), mohou se zúčastnit seminářů, které pořádá 
zejména lékařská komise a mohou se přihlásit do 
instruktorských kursů, které má na starosti meto-
dická komise. Členství v ČhS také umožňuje získat 
slevu při nákupech v obchodech rock Point a in-
struktoři si ČhS mohou objednat za výhodné ceny 
bundy a další oblečení od firmy tilak a boty od fir-
my Scarpa (v obchodech alpsport).
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 Činnost a koncepce odborných komisí10. 

na základě rozhodnutí výkonného výboru byli 
předsedové odborných komisí ČhS vyzváni, aby 
kromě obvyklé zprávy o činnosti komisí vypracova-
li také koncepci, tedy představu o tom, co by jejich 
komise měla v nejbližších letech dělat, na co by 
se měla zaměřit, v jaké oblasti pociťuje problémy, 

co očekává od vedení ČhS apod. každý z předse-
dů se s tímto úkolem vypořádal po svém – někdo 
jen stručně odpověděl na položené otázky, někdo 
vypracoval zevrubnou zprávu o činnosti i koncepci, 
a vy máte nyní možnost posoudit výsledek (texty 
byly mírně redakčně upraveny). 

Centrální vrcholová komisea. 
Předseda Vladimír Wolf

v oblastních vrcholových komisích pracuje celkem 
186 členů ČhS. Za poslední rok se podařilo posílit 
naši činnost z méně obsazených oblastí a a postup-
ně se daří obsazovat další neobsazené lezecké teré-
ny jednotlivými správci.
Ze strany vv byly připomínkovány statuty cvk 
a ovk, které cvk odsouhlasila na své schůzi 
5.4.2008 na škrovádě. cvk na svém zasedání dne 
29.11.2008 v Praze některé připomínky akceptova-
la, zapracovala do návrhu a tento upravený návrh 
předložila ke schválení vv.
Spolu s bezpečnostní komisí opět proběhlo tradiční 
školení nových správců na škrovádě a na rok 2009 
je připraveno další školení. dále se ve spolupráci 
s bezpečnostní komisí podařilo otestovat nerezové 
borháky pro pískovcové oblasti a zajistit jejich vý-
robu. cena borháku je zhruba o 10% nižší než u kla-
sického kruhu a případným zájemcům z řad prvo-
výstupců bude dodáván za stejně zvýhodněnou 
cenu jako nerezový kruh. tento pískovcový borhák 
je dobrou alternativou ke kruhům a své uplatnění 
najde zejména při tvorbě těžkých moderních cest.
v roce 2008 bylo plánováno osadit asi 1500 borhá-
ků v nepískovcových oblastech a 300 stěnových 
a slaňovacích pískovcových kruhů a slaňáků. do 
jednotlivých oblastí, i přes počáteční problémy 
s nedostatečnými zásobami, odešlo podstatně více 
materiálů. nejvíce jištění bylo vyměněno na jižní 
moravě (600) a ve Středních Čechách (300), byla 
zahájena významnější výměna jištění v jeseníkách 
a rychlebských horách. Potěšující je, že se mezi 
správce oblastí i do některých ovk daří získávat 
mladé lezce, kteří jsou zárukou kontinuity v oblasti 
údržby lezeckých terénů a kterým není stav jejich 

oblastí lhostejný. dále budeme hledat cesty, jak 
zvýšit údržbu v našich tradičních pískovcových ob-
lastech, kde je výměna časově náročná a v nichž se 
nachází rozhodující počet cest v celé Čr.
v letošním roce se podařilo zcela naplnit rozpočet 
komise, což je oproti minulým rokům potěšující. 
v královehradeckém kraji byl získán grant ve výši 
150 tisíc korun na „údržbu a obnovu jistících zaříze-
ní a zbudování protierozních zábran v jednotlivých 
oblastech“ na broumovsku a na Prachově. na jižní 
moravě probíhá přejišťování útvaru masiv berana 
a rorejsi z prostředků věnovaných společností 
hudy sport. 
Web horosvaz-Skalní oblasti Čr se stal nedílnou 
součástí práce pro mnoho správců skal a díky jejich 
obětavé činnosti v současné době poskytuje nej-
ucelenější přehled o jednotlivých lezeckých útva-
rech včetně cest a stavu jistících prostředků na ce-
lém území Čr a lze s určitostí tvrdit, že na žádném 
jiném webu nelze nalézt tak obsáhlé informace 
k lezeckým oblastem. v tomto duchu chceme i na-
dále pokračovat a poskytovat stále více kvalitních 
informací celé široké lezecké veřejnosti. 

hlavní nepískovcové terény na moravě, vysočině 
a v Čechách jsou z větší části, co se týče výměny 
jištění, v dobrém stavu. ve výhledu 3 až 5 let budou 
s výjimkou některých menších oblastí přejištěny 
a finanční náklady na výměnu jištění v nepískovco-
vých oblastech budou postupně klesat. Současně 
se předpokládá podpora prvovýstupců zvýhod-
něnými nerezovými fixními jištěními s vysokou ži-
votností. náklady by měly postupně klesat někde 
k hranici okolo cca 300 tisíc korun ročně.
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 Problematika výměny jištění na pískovcových 
terénech je podstatně složitější, zejména s ohle-
dem na to, že se jedná o cca 75-80% všech cest na-
cházejících se na všech lezeckých terénech v celé 
Čr. Současně je údržba pískovcových oblastí pod-
statně časově i finančně náročnější. v dalším obdo-
bí bude potřeba do těchto oblastí vynaložit více 
finančních prostředků. abychom udrželi setrvalý 
stav v životnosti jištění, bude nutno v následujícím 

období minimálně zdvojnásobit rozsah údržby fix-
ních jistících a vrcholových prostředků a současně 
motivovat prvovýstupce tak, aby používali kvalitní 
nerezové fixní jistící prostředky s vysokou životnos-
tí. ve finančním vyjádření lze říci, že by se údržba 
v pískovcových oblastech měla pohybovat blízko 
hranice 1 milionu korun ročně a k tomuto bude 
potřeba zajistit i dostatek ochotných správců, kteří 
budou práce realizovat.

Bezpečnostní komise ČHSb. 
Předseda komise Vladimír Těšitel

materiálová sekce
Předseda Vladimír Těšitel

 komise materiálu řeší především prostředky pro 
zřízení a údržbu pevných a trvalých jistících bodů 
v přírodních horolezeckých terénech. Problema-
tiku je nutno rozdělit do dvou oblastí podle typu 
horniny:
 v tvrdých horninách (žula, rula, vápenec, čedič 
apod.) je metodika osazování jištění v podstatě 
vyřešena používáním zavrtávaných, lepených ko-
tev (borháků). v tomto případě komise kontroluje 
kvalitu dodaných jistících prvků a sleduje dodr-
žování technologických postupů pro osazování. 
Pokud jsou v některých případech použity jistící 
body upevňované rozpěrnou silou, je doporučeno 
je postupně nahradit lepenými kotvami. Plánem 
komise je ve spolupráci se správci skal a lezeckou 
veřejností evidovat poruchy těchto jistících bodů. 
jistým problémem, obecně, ale především u skal 
z tvrdé horniny, je zatěžování jistících bodů jiným 
způsobem, než vlastní horolezeckou činností, např. 
při výcviku hasičů, policie apod. Při těchto činnos-
tech může dojít k poruše jistících bodů buď zatíže-
ním jiným směrem, než k jakému jsou určeny, nebo 
překročením únosnosti. 
 Složitější situace je v lezeckých oblastech s měk-
kou horninovou, tj. v pískovcových oblastech. 
Problém jištění je umocněn rozdílnou pevností 
horniny nejen podle oblasti, ale často i na témže 
lezeckém objektu. Pro údržbu jištění jsou k dispozi-
ci kruhy a borháky, určené pro osazení do tekutých  
(chemických) malt. kruhy a borháky jsou vyrobeny 

buď z korozivzdorných materiálů, případě jsou žá-
rově zinkovány. 
 to zajišťuje jejich vysokou odolnost proti atmo-
sférické korozi, nikoliv však proti obrusu, způsobe-
ným třením lana, např. při lezení stylem tr. ještě 
větší problém je s jistícími body osazovanými lezci 
při prvovýstupech. osazování jistících bodů do te-
kuté malty je v řadě případů nemožné při součas-
ném zachování tradic pískovcového lezení, mohlo 
by způsobit porušení pravidel a snížení sportovní 
hodnoty výstupu. tradiční temování kruhů olovem 
často nesplňuje  podmínku normy en 595, přede-
vším v požadavku na pevnost v tahu v ose kotví-
cího prvku. kromě toho si prvovýstupci často ne-
chávají vyrobit kruhy sami a z tohoto důvodu není 
zaručeno, že je použit předepsaný materiál a že 
jsou kroužky kruhů dobře svařeny. bezpečnostní 
komise zjistila, že  v některých případech byl na vý-
robu použit naprosto nevhodný materiál, a nebyly 
dobře provedeny svary.
komise má k dispozici technické zařízení pro 
zkoušky pevnosti jistících prvků přímo v horole-
zeckých terénech, i mimo ně. výsledky zkoušek je 
však možno uvést do praxe jen v úzké součinnosti 
se správci skal a vrcholovými komisemi lezeckých 
oblastí. Z tohoto důvodu je cílem bk, aby každá ob-
last měla určenou osobu pro spolupráci.
 bezpečnostní komise neřeší otázky bezpečnosti 
na umělých stěnách. tyto se řídí předpisy pro pro-
vozování veřejných sportovních zařízení. Pokud 
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však na těchto zařízeních vznikne konkrétní pro-
blém, viz např. přeseknuté lano vlivem probrou-
šené karabiny, v takových případech komise upo-
zorňuje lezeckou veřejnost i provozovatele těchto 
zařízení.
 kvalitu komerčně vyráběných horolezeckých 
pomůcek garantují jejich výrobci. Pokud však 

komise zjistí poruchu ve funkci těchto pomůcek, 
upozorňuje výrobce a požaduje nápravu. i v tom-
to případě je však nutná široká spolupráce lezecké 
veřejnosti.
 dlouhodobým cílem komise je úzká spolupráce 
s cvk, s jednotlivými vrcholovými komisemi a vý-
robci (dodavateli) horolezeckých pomůcek. 

Sekce úrazové zábrany
Předseda subkomise Tomáš Kublák

Základním cílem komise je snížit úrazovost členů 
ČhS a potažmo i českých občanů v horolezeckém 
terénu.
Finanční krytí je zajištěno z rozpočtu ČhS, na chod 
subkomise nepotřebujeme vyšší finanční prostřed-
ky, než jaké nám byly dosud poskytovány. v roce 
2006 jsme získali sponzorský dar na podporu čin-
nosti komise – několik kartonů černého karibského 
rumu, jehož poslední zásoby byly vyčerpány na Pe-
likánově semináři horské medicíny téhož roku.
 výsledky práce jsou členům ČhS a veřejnosti 
prezentovány různými způsoby. Pokusy zvát zá-
stupce subkomise na tiskové konference ČhS se 
příliš neosvědčily – novináři se ptali na mrtvoly 
a poněkud opomněli psát o úspěších našich re-
prezentantů; svaz pak působil jako spolek hazar-
dérů. Stabilní a osvědčenou formou prezentace 
je vydávání zpráv o úrazovosti. na Pelikánově 
semináři o horské medicíně ve spolupráci s lékař-
skou komisí jsou každoročně zveřejňovány údaje 
o nahlášených úrazech členů ČhS, přehledy a roz-
bory smrtelných úrazů všech českých občanů jsou 
zveřejňovány v samostatných zprávách na webu 
ČhS. v budoucnosti chceme tyto zprávy o úrazech 
spojit do jedné celkové zprávy, u vybraných úrazů 
provést podrobný rozbor příčin úrazu s cílem pre-
vence pro ostatní členy ČhS i veřejnosti. k dosažení 

cíle byla v minulosti zavedena elektronická forma 
hlášení úrazů přes webové rozhraní, takto získané 
údaje o úrazech se zpracovávají do databáze. tento 
systém potřebuje i nadále podporu pro další rozvoj, 
finančně však nic náročného, základ je hotov, zbý-
vají jen drobné úpravy po zkušenostech z prvního 
roku provozu.
 mimo zpracování údajů o úrazech musí být 
naším cílem bránit vzniku úrazů. kromě poučení 
z úrazů, které se již staly, je potřeba pracovat na 
způsobu varování s předstihem. Příkladem může 
být činnost v deutscher alpenverein, kde vedou 
různé informační kampaně (naposledy např. Part-
ner-check). Prakticky nic nebrání jít touto cestou 
i u nás, až na naprostou neschopnost ČhS zajistit 
podporu pro vedení kampaní a výrobu a distribu-
ci publikačních materiálů (tj. tisk různých plakátů, 
letáků s návody a doporučenými postupy). Slabou 
podporu efektivního publikování informací v rám-
ci svazu považuji za jeden z největších problémů, 
a není se co divit, že pak zaznívají takové názory, 
jako „k čemu je nám ČhS?“ Zoufale chybí organi-
zační jednotka, pracovník, vůbec celkově systém 
práce, který by přebíral z komise/komisí informace 
a zpracovával je na úrovni do formy vhodné pro 
zveřejnění.
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Metodická komisec. 
Předseda Jiří Vogel

 v uplynulých obdobích se metodická komise 
nejvíce věnovala vzdělávacím procesům nových 
instruktorů, doškolení stávajících instruktorů a se-
minářům pro členy. od února letošního roku byl 
zpracován interní harmonogram, který má výrazně 
zlepšit činnost komise. harmonogram zahrnuje 
nejdůležitější body, které komise zajišťuje:

vzdělávání instruktorů, semináře pro instrukto-•	
ry a členy;
revize standardů vzdělávacích procesů;•	
zpracování podmínek evidence při vzděláva-•	
cích procesech;
obnovení přípravy materiálů pro vzdělávací •	
procesy.

 na první pohled se zdá, že náplň práce komise 
je ve výše uvedených bodech zvládnutelná velmi 
rychle, avšak opak je pravdou. vzdělávání instruk-
torů a semináře pro členy jsou jedny z procesů, 
které fungují dobře. v roce 2008, tak jak je již ně-
kolik let zvykem, bylo realizováno několik seminářů 
a školení nových instruktorů. aby byly tyto semi-
náře efektivní, byl stanoven minimální a maximální 
počet účastníků. i přes skutečnost, že některé se-
mináře nebyly realizovány z důvodu nízkého počtu 
zájemců nebo nesplnění slibu vedoucích kurzů, 
bude pokračováno ve vzdělávání v roce 2009 ve 
stejném duchu.
 diskuse kolem standardů proběhla na dvou 
setkáních metodické komise. u některých bodů 
vznikla velká diskuse, aby však mohly být body uza-
vřeny, přistoupilo se k názorům většiny přítomných. 
Předcházející standardy jsou z roku 2002 a zejména 
v administrativní části pokulhávají. nový standard 
byl připraven v září, doplněn o všechny chybějící 
informace a zaslán k připomínkování. do konce 
roku bude k dispozici jeho první část pro instrukto-

ry skalního lezení. následovat budou zbývající dva, 
pro instruktory horolezectví a instruktory sportov-
ního lezení.  evidenci vzdělávání je nutné 
centralizovat na sekretariát a ukončit živelné po-
stupy jednotlivých vedoucích kurzů. nově připra-
vené standardy zahrnují všechny potřebné přílohy 
právě k této evidenci.
 materiály pro vzdělávání instruktorů jsou již 
dlouhou dobu noční můrou nejen metodické ko-
mise, ale i členské základny. odhaduji, že první 
problémy se datují již do roku 2000 a možná i dří-
ve. rozhodnutí je v žádném případě nepřipravovat 
příručku jak lézt po skalách, protože těch existuje 
několik v různých kvalitách zpracování, ale připra-
vit materiály, které budu svým rozsahem určeny 
pro vzdělávání instruktorů a budou použitelné 
i pro vzdělávací činnost instruktorů přímo v oddí-
lech. materiál bude vytvořen ve formě vkládaných 
listů. na jednom listu bude zpracována vždy jedna 
kapitola. toto může usnadnit vytvoření materiálu 
a umožnit jeho jednodušší úpravu o nově získané 
poznatky v budoucnu. jednotlivě zpracované karty 
budou majetkem ČhS a budou volně ke stažení ve 
formátu pdf.
 dlouhodobější cíle komise, které jsou stanoveny 
v oblasti členského servisu zahrnují:

vzdělávání instruktorů;•	
materiály, které slouží pro výuku instruktorů •	
a současně budou k dispozici jako materiály 
pro výuku nováčků (tento materiál musí být 
zpracován za peníze komise, plná práva pou-
žití musí mít komise, tedy 100% vlastnictví má 
ČhS); skládá se z karet v pdf volně přístupných 
na internetu, karty se v případě potřeby budou 
modifikovat, upravovat nebo doplňovat; 
spolupráce s komisí uiaa;•	
zavést a udržovat agendu se vzděláváním in-•	
struktorů.
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Lékařská komised. 
Předsedkyně Jana Kubalová

 lékařská komise je sdružením lékařů a záchra-
nářů  zabývajících se specifickou problematikou 
horské medicíny a záchrany v horách a zdravotními 
problémy vznikající při sportovním lezení. hlavním 
cílem práce komise je vytvářet servis pro členy ČhS, 
tj. předávat  informace týkající se problematiky 
horské medicíny a záchrany v horách, a to v těchto 
formách:

tvorba doporučení;•	
publikace článků na webu ČhS a v dalších mé-•	
diích;
poradenství v oblasti horské medicíny;•	
praktická výuka členů ČhS (na kurzech první •	
pomoci a skalní záchrany).

 dalším cílem je snaha o předávání informací 
i odborné lékařské a zdravotnické veřejnosti (pu-
blikace v odborných časopisech a prezentace na 
seminářích).
 mezi hlavní témata horské medicíny patří zá-
kladní a rozšířená první pomoc, záchrana v horách 
i na skalách vč. technické, vliv vysokohorského pro-
středí na organismus včetně prevence, podchlaze-
ní, omrzliny a dále zdravotní aspekty sportovního 
lezení – prevence a léčba poranění pohybového 
aparátu. 

 Činnost lk lze shrnout do 6 hlavních bodů:

1. Kurzy pro členy ČHS:
záchrana a první pomoc při nehodě v lezeckém •	
terénu;
kurz první pomoci a záchrany v horách – zá-•	
klad;
kurz první pomoci a záchrany v horách – nad-•	
stavba;
instruktor sportovního lezení;•	
doškolení instruktorů;•	
opravná doškolení.•	

•	
 účastníci každého kurzu obdrží skripta ve zkrá-
cené verzi a dále kartičky první pomoci. na kurzech 
je kladen důraz na praktické vyzkoušení všech 
dovedností. Součástí kurzů jsou i simulované zá-
chranné akce.

2. Tvorba doporučení, publikace, články, stu-
dijní materiály, překlady odborné literatury: 
doporučení i články lze nalézt na webu ČhS, dále 
publikujeme v odborných lékařských časopisech 
a časopisech s outdoorovou problematikou.

3. Statistika a dlouhodobé sledování (dlouhodo-
bé projekty):

statistické sledování úrazů českých občanů při •	
horolezectví a horských sportech (ve spoluprá-
ci s bezpečnostní komisí ČhS);
dlouhodobé sledování a léčba omrzlin u čes-•	
kých občanů;
sledování zdatnosti a zdravotního stavu repre-•	
zentantů v horolezectví.

4. Pracovní a studijní cesty: Součástí práce komi-
se je i spolupráce s lékařskou komisí uiaa, tj. spo-
lupráce na tvorbě doporučení, výměna informací 
a vzdělávání prostřednictvím účasti na mezinárod-
ních symposiích.

5. Servis pro horolezce: mimo informační servis 
a výuku se snažíme ulehčit laickým zachráncům 
poskytování první pomoci, a to výrobou a poskyt-
nutím zdravotnického materiálu pro první pomoc 
a vytvořením zdravotních programů.
 nyní nabízíme šátek s piktogramy základního 
ošetření úrazů, náplň do lékárničky odpovídající 
doporučení lékařské komise (nyní je projekt i na 
obal lékárničky) a kartičky první pomoci (základní 
algoritmy poskytování první pomoci).
 Ze zdravotních programů nabízíme vyšetření 
horolezců se zhodnocením zdravotního stavu před 
expedicí, předepsání léků do expediční lékárničky, 
nový program „Zdravotní aspekty sportovního le-
zení“, jehož cílem je předat informace o poranění 
při sportovním lezení, s důrazem na osvětu u dětí 
a mládeže (program je ve vývoji) a konzultace s od-
borníkem při potížích.

6. Pelikánův seminář a mezinárodní konferen-
ce: lékařská komise a Společnost horské medicí-
ny každoročně pořádají setkání lékařů a zájemců 
o horskou medicínu „Pelikánův seminář“, kde jsou 
probírány novinky v oboru horská medicína a zá-
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chrana v horách, úrazy při horolezectví apod. ne-
dílnou součástí jsou zprávy z expedic. na podzim 
2008 se konal první ročník mezinárodní konference 
s touto problematikou pro širokou laickou i zdra-
votnickou veřejnost, za účasti předních zahranič-
ních odborníků. Plánem je podobnou konferenci 
pořádat přibližně jednou za dva roky. ideou je pre-
zentovat podrobně hlavní nosné téma a dále no-
vinky z celého oboru, osvědčené jsou i workshopy 
v malých skupinkách.

 jednotlivé tématicky zaměřené subkomise lé-
kařské komise (nemoc z výšky, hypotermie, úrazy 
apod.) mají za úkol sledovat novinky v dané proble-
matice, vytvářet doporučení a provádět školení. 

 Činnost lk je financována převážně z rozpočtu 
ČhS. 

účasti na mezinárodních konferencích jsou čás-•	
tečně hrazeny účastníkem, který musí přeložit 
zprávu předsedovi komise a prezentovat naby-
té znalosti, a částečně z rozpočtu komise. 
Pořádání seminářů nebo konferencí je hraze-•	
no z rozpočtu lékařské komise, z příspěvků od 
účastníků, ze sponzorských darů firem. letošní 
první ročník mezinárodní konference byl navíc 
hrazen z rozpočtu ČhS určeného na účast komi-
sařů na konferencích odborných komisí uiaa. 
lékařská komise letos pořádala konferenci lk 
uiaa v Čr.
Studijní materiály na kurzech vytváří zdarma •	
lektoři, náklady na kopírování apod. jsou sou-
částí účastnického poplatku, který dále zahrnu-
je přímé náklady lektorů bez stravy a lektorné. 
Počet lektorů se přizpůsobuje počtu účastníků. 
lektorné je hrazeno z rozpočtu metodické ko-
mise pouze při školení instruktorů horolezectví.
výroba zdravotnického materiálu (šátky, lékár-•	
ničky) je hrazena z rozpočtu ČhS, účastník si vše 
může zakoupit na sekretariátu svazu za pořizo-
vací cenu.

 lékařská komise prezentuje svoji práci prostřed-
nictvím webu ČhS (doporučení, zprávy o činnos-
ti…), šíření studijních materiálů a publikací mezi 
členy i nečleny, pořádáním konferencí a seminářů 
pro odbornou i laickou veřejnosti, publikací v od-
borných i outdoorových časopisech, osvěty v roz-
hlase.

 Plány lékařské komise na příští 2 – 3 roky jsou 
tyto:

Pokračovat v zavedené činnosti; koncepce •	
práce lékařské komise je nová, byla vytvořena 
a publikována v roce 2007.
rozvíjet zavedenou spolupráci s metodickou •	
komisí, vytvoření společného studijního mate-
riálu.
vydat český překlad knihy dr. v. Schöffla o pora-•	
nění ruky při sportovním lezení.
vydat český překlad brožury „travel at high alti-•	
tude“. 
Postupně překládat aktualizovaná doporučení •	
lk uiaa a ikar. v současné době jsou dostupné 
na webu uiaa v angličtině.

•	
 v současné době je prakticky veškerá práce 
všech členů komise a lektorského sboru postavena 
na ryzím nadšení a snaze předat co nejvíce infor-
mací členské základně. Situace je i s ohledem na 
velké pracovní vytížení všech členů neudržitelná, 
práce v komisi je pro nás docela drahým koníčkem. 
jedinou odměnou naší práce je v současné době 
je možnost vycestovat za částečnou náhradu na 
zahraniční konferenci, získávání mezinárodních 
kontaktů, vědomí, že naše práce přispívá ke správ-
nému vyřešení zdravotní komplikace na skalách 
nebo horách, spokojenost účastníka kurzu nebo 
konference. řešení současné situace za stávajících 
podmínek a při stávajícím rozpočtu  nevidím, zů-
stává nám pouze nadšení.

 chtěla bych poděkovat sekretariátu, zvláště l. 
homolkové za výbornou spolupráci během celého 
roku i za pomoc s konferencí mountaimed 2008 
a do odchodu také j. Pražákovi. 
 návrhy na zlepšení spolupráce se sekretariátem:

Pomoc s medializací a sháněním sponzorů na •	
mezinárodní konference.
minimálně 1x za rok dostatek času na prezenta-•	
ci odborných komisí na schůzích výkonného vý-
boru a dále včas dodaný termín konání schůzí. 
vytvoření jednotného systému čerpání peněz •	
z rozpočtu pro všechny komise, který lze ope-
rativně přizpůsobit potřebám a specifikám jed-
notlivých komisí. 
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Komise sportovního lezení na skaláchf. 
Předseda Petr Resch
Původně subkomise, která se z komise alpinis-
mu vyčlenila v roce 2008.

 obecně se naše komise zaměřuje zejména na 
vrcholné výkony podávané ve skalních oblastech 
celého světa. Zahrnuje jak lezení s lanem, tak boul-
dering. v rámci tohoto statutu chce komise spor-
tovního lezení na skalách podporovat poněkud 
větší množství našich nejlepších lezců (s důrazem 
na mladé perspektivní lezce), samozřejmě musíme 
vyzdvihnout i výkony těch absolutně nejlepších, 
kteří tvoří úzkou světovou špičku. tyto dvě skupiny 
lezců dělíme na družstvo „a“ a družstvo „b“. 
 Za zásadní považujeme marketing. v tomto ohle-
du jdou nové snahy výkonného výboru o zviditel-
nění výkonů našich nejlepších ruku v ruce s našimi 
představami. mám tím na mysli zejména realizaci 
vize alespoň částečně placené funkce zabývající se 
marketingem a také důstojné a transparentní vy-
hodnocování nejlepších výkonů. velmi citlivě chce-
me přistupovat k překrývání zájmů reprezentantů 
v různých komisích ČhS. 

Komise alpinismu e. 
Předseda Jan Kreisinger

 komise alpinismu se zabývá a i do budoucna by 
se měla zabývat rozvojem a podporou horolezec-
tví od rekreačního až po špičkové výkony. Způsob 
a míra této podpory by měla být závislá na přístupu 
a sportovní úrovni lezců samotných.

 hlavní zaměření činnosti komise je toto:
Poskytovat informační servis pro všechny členy •	
publikováním informací o cestách, oblastech 
a horolezeckých výkonech u nás i ve světě v do-
stupných médiích zabývajících se tématem le-
zení a alpinismu.
v reprezentačním družstvu podporovat nejlep-•	
ší lezce, aby mohli dále rozvíjet svůj sportovní 
potenciál. to zejména znamená finančně jim 
přispívat z rozpočtu ČhS na akce vrcholové 
úrovně a pomáhat mediálně zviditelnit jejich 
výkony pro snazší získávání osobních sponzorů 
a z důvodu propagace samotného lezení.
jmenovat do reprezentačního družstva nové •	

lezce. 
určovat kriteria výběru do reprezentačního •	
družstva podle současných nejlepších výkonů. 
S ohledem na diferenciaci lezení do různých le-•	
zeckých směrů pořádat soutěž o „výstupy roku“, 
která zároveň slouží pro lepší propagaci lezení 
a pro motivaci samotných lezců. 
vyhlašovat soutěž o „grant na podporu horole-•	
zeckých projektů s mimořádnou sportovní nebo 
objevitelskou hodnotou“, který by měl umožnit 
všem členům ČhS získat finanční podporu ze 
strany ČhS pro jejich horolezecké projekty. Fi-
nanční prostředky pro tento grant by měly být 
z rozpočtu ČhS a současně je třeba se pokusit 
získat část peněz i z jiných zdrojů. 
Zajišťovat členům reprezentace lékařské pro-•	
hlídky.
Zprostředkovávat pozvání vybraných lezců na •	
akce pořádané zahraničními horolezeckými 
kluby a asociacemi.
vypracovávat a obhajovat rozpočet komise na •	
valné hromadě ČhS.
jmenovat členy a externí poradce komise.•	

 Z hlediska finančního jsou hlavní prioritou komi-
se společná soustředění všech reprezentantů, kde 
bychom rádi jednak měli ty nejlepší, ale zároveň 
dali prostor „druhé vlně“, pro kterou by tato sou-
středění měla být motivačním prvkem a možností 
srovnat se s těmi absolutně nejlepšími.
 širší lezeckou veřejnost oslovuje naše komise 
prostřednictvím (snad) zajímavých článků doplně-
ných kvalitními fotografiemi jednak ze společných 
akcí, jednak profily našich reprezentantů. Za tímto 
účelem se prezentujeme na stránkách ČhS (nutné 
vylepšit), na vysoké úrovni je podle mého názoru 
prezentace v časopisu montana a na stránkách 
www.lezec.cz. 
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Komise mládežeg. 
Předseda Josef Uherka

komise zajišťuje:
koordinaci činnosti horolezeckých oddílů mlá-•	
deže působících pod ČhS;
koordinaci činnosti komise mládeže ČhS s jiný-•	
mi národními komisemi podobného zaměření, 
jakož i komisí v rámci uiaa;
přerozdělování finančních prostředků, které •	
vyčleňuje ČhS na podporu lezení mládeže a to; 
financováním vzdělávání instruktorů a vedou-
cích oddílů, podporou konkrétních aktivit jed-
notlivých oddílů prostřednictvím grantů, náku-
pem nezbytného materiálu na úrovni svazu.
komise chce do budoucna zajišťovat:•	
přípravu metodického materiálu, sledujícího •	
specifika při výchově a výcviku horolezecké 
mládeže, plošný servis při zajišťování distribuce 
do oddílů pracujících s mládeži;
ve spolupráci s metodickou komisí odbornou •	
přípravu instruktorů a vedoucích oddílů pracu-
jících s mládeží;
organizaci celorepublikových akcí pro mládež;•	
ve spolupráci se soutěžními komisemi podpo-•	
ru individuální přípravy zvlášť talentovaných 
jedinců.

 Činnost komise je nyní směřována k vybudo-
vání dlouhodobé koncepce práce s mládeží. toho 
by mělo být dosaženo přípravou a spuštěním vzdě-
lávacího procesu pro instruktory pracující s mládeží, 
prostřednictvím kterého by se sjednotila metodika 
práce v rámci ČhS. 
 dále organizujeme seminář vedoucích oddílů 
mládeže a jejich instruktorů spojený s vyhodnoce-
ním grantů v tom roce a přípravou činnosti pro rok 
následující. v letošním roce se uskutečnil výběrový 
horolezecký zájezd pro 13 dětí z různých oddílů.
 důležitým nástrojem pro podporu činnosti 
jednotlivých oddílů je zadávání a realizace gran-

tových projektů, které jsou zaměřeny na středně 
a dlouhodobé aktivity oddílů. Podporu získávají 
projekty směřující k plánovité přípravě, výchově 
a výcviku lezoucí mládeže. nezbytnou předehrou 
těchto činností by měly být akce náborového cha-
rakteru, ovšem vždy pevně navázané na další po-
kračování. granty také zajišťují podporu talentova-
ných jedinců, ale podporujeme i handicapovanou 
mládež, tak jak se nám to daří s oddílem matahari, 
který vede honza říha – nevidomý lezec. nezbyt-
nou součástí každého grantu bude také jeho veřej-
ná prezentace a vyhodnocení.
 komise chce do budoucna zajišťovat pravidel-
né doškolování instruktorů mládeže. metodika pro 
práci v oddílech by měla vycházet z metodiky do-
poručené ČhS a proto by instruktoři lezení mládeže 
měli být v první řadě instruktory ČhS. doškolení by 
mělo sledovat pedagogické, trenérsko-medicínské 
a materiálové odlišnosti při práci s mládeží. mělo 
by poskytnout dostatečnou přípravu pro konkrétní 
věkové skupiny, se kterými instruktor bude praco-
vat. v tom směru je jasné, že práce s nižší věkovou 
skupinou bude mít obecnější charakter se zaměře-
ním na hry rozvíjející pohybové schopnosti, aktivity 
v přírodě s širším zaměřením ( lezení, vht, táboření, 
lyžování atd.), práce s materiálem. Se zvyšujícím se 
věkem bude pak práce s dětmi směřována více do 
sportovní přípravy a tréninku. Přidávat by se také 
mělo prohlubování vědomostí o historii horolezec-
tví, lanové techniky, geologie, geografie, meteoro-
logie atd., jakož i další horolezecké aktivity – hor-
ské lezení, lezení v ledu, atd. Pochopitelně příprava 
výkonnostního lezení talentovaných jedinců nutně 
půjde svou cestou.
 komise stanoví pro každý rok plán činností, 
které koordinuje. Pro rok 2009 připravujeme dva 
výběrové zájezdy. jeden v rakousku se zaměřením 
na horské lezení a druhý je zaměřen na pískovcové 
lezení a jeho specifika. dále chceme pokračovat 
v práci na metodické publikaci se zaměřením na 
výchovu a výcvik mládeže.
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Komise tradičního skialpinismuh. 
Předseda komise Robin Baum

 komise nabízí zajímavé odvětví alpinismu, pro-
tože spojuje lyžování a horolezectví. u nás už tato 
sportovní disciplína naštěstí zdomácněla, ale i pře-
sto mně někdy připadá, že jsme v ČhS trochu „exo-
ty“.
 náklady komise jsou plně kryty z rozpočtu ČhS, 
na některé expedice přispívají sponzoři nebo jsou 
financovány z vlastních prostředků účastníků.
 nejzajímavější akce komise, zejména akce naší 
reprezentace, prezentujeme na webu ČhS a na 
lezci. 

 Za úspěch lze určitě považovat výkonnostní 
skok naší reprezentace (holubec a Pospíšil), neú-
spěchem je stagnující členská základna a absence 
mladých nadšenců. 
 komise by se měla v budoucnosti zaměřit hlav-
ně na podporu netradičních akcí, např. ski-extrémů, 
náročných expedic apod. 
 Pokud jde o klasický skialpinismus, nemáme 
šanci konkurovat alpenvereinu. Přesto bychom se 
měli zaměřit na rozšiřování členské základny a zís-
kávat pro skialpinismus hlavně mládež.
 bylo by dobré, kdyby byla činnost komise více 
podporována z rozpočtu ČhS. 

Komise soutěžního lezení na stěnách - dospělíi. 
Předseda komise Tomáš Rakovič

 hlavní náplní práce komise je podpora a koordi-
nace závodů v disciplínách: bouldering, obtížnost 
a rychlost. Podporujeme nejen závody ČP. Snaží-
me se i o podporu regionálních závodů, které jsou 
pro rozvoj sportovního lezení nezbytné. ve výše 
uvedených disciplínách komise samozřejmě zajiš-
ťuje i reprezentaci Čr na vrcholných akcích – např. 
závody SP, mS a me. kromě prestiže ČhS bych rád 
upozornil, že výše jedné z dotací z mšmt, která ply-
ne do ČhS, se odvíjí od výsledků naší reprezentace. 
 Pro příští rok plánuje komise podpořit následují-
cí vrcholné závody:

bouldering: Závod ČP+mČr: 3+1•	
obtížnost: Závod ČP+mČr:3+1•	
rychlost: Závod ČP+mČr:2+1•	

 Po zkušenostech z uplynulého ročníku jsme se 
rozhodli pozměnit prováděcí předpisy pro pořádá-
ní závodů. Přesné znění nových prováděcích před-
pisů bude zveřejněno na stránkách ČhS, nejpozdě-
ji do 15. 2. 2009.  Pro rok 2009 počítáme s výraznější 
podporou regionálních závodů. rádi bychom totiž 
nabídli začínajícím závodníkům dostatek prostoru 

k získávání zkušeností. ti zkušenější snad ocení, 
když si budou moci poměřit síly na pohodových 
závodech. 
 Reprezentace: cílem komise je podporovat 
zejména dlouhodobě úspěšné závodníky na mezi-
národní scéně (t. mrázek, m. Stráník a S. rajfová). 
oproti předchozím rokům bychom rádi rozšířili 
reprezentaci o mladé závodníky, kteří by tak mohli 
sbírat první zkušenosti na mezinárodních závo-
dech. novinkou oproti minulým sezónám bude 
mimo jiné i reprezentační smlouva, která bude 
přesně vymezovat práva a povinnosti reprezentan-
ta podporovaného ČhS. v minulosti se totiž někteří 
reprezentanti provinili proti nominačním pravi-
dlům, či proti pravidlům iFSc (překrytí loga ČhS na 
reprezentačním dresu logem osobního sponzora, 
nevhodné chování vůči trenérovi reprezentace, ne-
omluvená neúčast na závodě atd.). nová smlouva 
bude upravovat nejen práva a povinnosti repre-
zentanta, ale měla by i definovat výši trestu při je-
jím porušení. 
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Komise soutěžního lezení na stěnách – j. 
mládež
Předsedkyně komise Eva Ondrová

 v roce 2008 proběhlo téměř 20 regionálních 
závodů, z toho 10 jich patřilo do seriálu tendon 
cup, který zaštiťuje firma lanex. uskutečnily se dva 
pohárové závody na rychlost (nový bor a Praha) 
a mČr v květnu na stěně v Příboru. na českých mlá-
dežnických závodech startovalo okolo 1500 startu-
jících. rok od roku počet závodníků se zvyšuje a to 
především zásluhou nově vznikajících oddílů, které 
se věnují práci s mládeží.
 juniorská reprezentace se zúčastnila pěti závo-
dů eyS (první závod byl organizován v Praze) a mi-
strovství světa v australském Sydney. a. ondra se 
stal absolutním vítězem celé série v kategorii b a 
získal tak titul mistra evropy. na mistrovství světa 
pak obhájil loňský mistrovský titul. neztratil se ani 
další  juniorský reprezentant m. Stráník. v celé sérii 
obhájil loňský titul vicemistra a na mistrovství svě-
ta obsadil třetí příčku s minimálním rozdílem na 
vítěze. S. rajfová se letos zúčastnila menšího počtu 
závodů, důvodem bylo termínové krytí závodů eyS 
a SP v boulderech. mSj jí příliš nevyšlo, ale zcela ur-
čitě v evropské sérii patří mezi  desítku nejlepších 
závodnic v juniorské kategorii.
 v roce 2009 počítáme s organizací závodů na 
všech úrovních minimálně v takovém rozsahu jako 
v roce minulém. naší prioritou je podpora pořada-
telů závodů na jakékoliv úrovni. kromě finanční do-
tace můžeme přispět i spoustou rad a zkušeností. 
v případě zájmu se neváhejte na nás obrátit.
 v rámci činnosti naší komise byla zatím opomíje-
na problematika dopingu a proto budou závodníci 
(týká se ČPm) poučeni a vyzváni k podpisu antido-
pingové charty. rovněž budou z rozpočtu komise 

vyčleněny prostředky na dopingové kontroly zá-
vodníků na národních mistrovstvích a to v obou 
závodních disciplínách (obtížnost, rychlost). toto 
rozhodnutí vychází z doporučení iFSc a mělo by 
být součástí antidopingového programu v rámci 
práce s mládeží. 
 v roce 2009 budou mít reprezentanti (eyS) po-
vinnost absolvovat prohlídku u sportovního lékaře 
jako součást závodní licence, závodníkům na ČPm 
a mČr mládeže bude umožněn start jen na základě 
zdravotní způsobilosti potvrzené alespoň obvod-
ním lékařem, popř. zákonným zástupcem. v násle-
dujících letech bude zavedena nutnost prokázat 
zdravotní způsobilost alespoň obvodním lékařem 
u všech závodníků účastnících se ČPm a mČr mlá-
deže. 
 Pokud to prostředky naší komise dovolí, chtěli 
bychom zkvalitnit sportovní přípravu našich mlá-
dežníků formou soustředění (byť jednodenních na 
umělé stěně i na skalách), kde budou moci konzul-
tovat přípravu jak navzájem, tak s odborníky (např. 
je možné dohodnout spolupráci s r. tefelnerem 
pokud bude zájem). tímto se alespoň částečně při-
blížíme národním svazům, které se přípravě mláde-
že věnují na poloprofesionální úrovni. 
 v roce 2009 naši reprezentaci čeká pravděpo-
dobně 5 závodů evropské série. juniorské mistrov-
ství světa se po dvou letech vrací na starý konti-
nent a bude uspořádáno ve francouzském valence. 
Pevně věřím, že a. ondra a m. Stráník obhájí své 
úspěchy a dobrým příslibem bude i výborná repre-
zentace nově přicházejících tváří. S. rajfové, která 
nesplňuje již věková kriteria, děkuji za reprezentaci. 
na závěr bych chtěla poděkovat dalším členům ko-
mise a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapoju-
jí do její činnosti.

Komise soutěžního lezení v ledu a drytoolinguk. 
Předseda Martin Vrkoslav
Pozn. Původně subkomise, která byla vyčleněna z Komise alpinismu v roce 2008.
 cílem komise je: 

vytvořit tým lidí v komisi,•	
organizovat česko-slovenský pohár v drytoo-•	
lingu (organizace závodů, vypracování pravidel, 
sehnání sponzorů);
přeložit pravidla uiaa;•	
proškolit rozhodčí a stavěče cest;•	

vytvořit průvodce na skalní a ledové oblasti •	
v Čr; 
vytvořit pravidla (etický kodex) pro drytooling •	
v přírodě; 
vytvořit pravidla pro pořádání závodů v drytoo-•	
lingu a ledolezení (přeložit podmínky uiaa);
projednat možnost tréninku na umělých stě-•	
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nách; 
propagovat ledolezení, tj. vytvořit dvd ze závo-•	
dů a z lezení v přírodě včetně sehnání sponzorů 
na jejich vydání a publikovat informace v novi-
nách a časopisech; 
jednat s orgány ochrany přírody (lokalita klíč •	
a další oblasti); 
zajistit účast reprezentace na závodech iWc;•	
aktualizovat webové stránky komise;•	
sehnat sponzory;•	
vytvořit závody v ledolezení;•	
rozšířit knihovnu o ledolezecké průvodce.•	

 Přínos komise ledolezení a drytoolingu pro ČhS 
spočívá zejména v následujícím: 

Zvyšuje prestiž českého lezení ve světě tím, že •	
umožňuje reprezentantům soutěžit na iWc.
iniciuje jednání s orgány ochrany přírody o po-•	
volení lezení v chráněných územích.
umožňuje vyznavačům drytoolingu trénovat •	
na stěnách (zatím jenom holešovice a vrchlabí; 
cíl na příští rok je tyto možnosti rozšířit).
informační servis – zatím nefunguje - cíl na příš-•	
tí rok.
umožňuje lezcům seznámit se s ledolezením •	
a drytoolingem, hájí zájmy této skupiny lezců.
Zpracování pravidel iWc (pracuje se na tom).•	
rozšiřování ledolezecké základny, což se časem •	
projeví i v alpinismu (aplikace dovedností v ho-
rách).

 náklady komise jsou momentálně plně kryty 
z rozpočtu ČhS. cílem pro příští rok je 90% zdrojů 
z rozpočtu ČhS a 10% od sponzorů.
 Pro medializaci výsledků práce komise jsou vy-
užívány webové stránky (lezec, ČhS; stránky ČhS 
bohužel prakticky nefungují), články v novinách 
a časopisech (montana, Právo, ....). cílem na příští 
rok je vytvořit dvd a rozšířit počet médií, kde bu-
dou články o ledolezení a drytoolingu publikovány 
(televize, outdoorové časopisy,......); momentálně je 
to nad síly komise.
 v následujících zhruba 2 - 3 letech by mělo v ob-
lasti ledolezení a drytoolingu dojít k rozšiřování zá-
vodů iWc (korea, rusko.....), zvyšování počtu závo-
dů v drytoolingu, otevírání nových oblastí, zvyšo-
vání obtíží při ledolezení v horách nad 7 000 m n.m. 
(vliv zvyšující se technické a lezecké úrovně). 
 komise soutěžního lezení v ledu a drytoolingu 
od vedení ČhS a sekretariátu očekává finanční pod-
poru, postupné obnovování literatury v knihovně 
(průvodce, metodika...), vedení agendy, zprovozně-
ní webové stránky komise, která momentálně není 
prakticky funkční, mediální podporu od svazového 
redaktora (ČhS versus laická veřejnost; komise ver-
sus členové ČhS) a komunikaci s uiaa. Pro zlepšení 
fungování komise by bylo třeba, aby vedení ČhS 
a sekretariát zrychlily své rozhodování a byl nale-
zen způsob, jak financovat závodní sezónu aniž by 
byla nejistota s neschváleným rozpočtem. 

Komise soutěžního skialpinismul. 
Předseda Pavel Jirsa

 Finanční krytí komise je zajištěno ze 75% z roz-
počtu ČhS a zbylých 25% ze sponzorských peněz 
za reklamu při Českém poháru ve skialpinismu pro 
daný rok. Závodů ve skialpinismu se zúčastňuje 
cca 500 závodníků, převážně členů ČhS, neboť pro 
hlavní závodní kategorie je to povinností být čle-
nem ČhS, což vyplývá ze závodních pravidel. Z výše 
uvedených finančních prostředků je financována 
dále užší špička, kterou zahrnuje reprezentace. od 
letošního roku bude reprezentace rozdělena na a a 
b. „áčku“ budou hrazeny tři závody SP v plné hod-
notě ( dopravné, startovné, ubytování a stravování 
). „béčku“ bude hrazena pouze doprava a za urči-
tých kvalitních výsledků i část dalších nákladů.
 Publicita činnosti komise je zajištěna, kromě 

jednotlivých článků ze závodů ČP v časopisech 
a článků na webových stránkách, Českou televizí 
na všech závodech, které se konají na území Čr. 
Z každého závodu má být pořízen cca 20 minutový 
záznam, který bude vysílán na Čt 4. kromě toho se 
objeví výsledky ve sportovním zpravodajství.
 Předpokládám, že do budoucna se zaměření 
činnosti komise měnit nebude. Snahou naší ko-
mise do budoucna je podpořit co nejvíce mládež. 
další prioritou komise závodního skialpinismu je 
získat co největší počet závodící veřejnosti. toto 
činíme vytvořením kategorie oPen, ve které bude-
me pokračovat i v dalších letech.
 v letošním i následujících letech očekávám 
mírný pokles ve výsledku za celkové umístění 
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v hodnocení národů při mS. toto bude z důvodu 
nasazení nižšího počtu závodníků při mS z důvodu 
nárůstu cen startovného při mS. v minulosti jsme 
obsazovali 5. – 7. místo v hodnocení národů ze 34 – 
35 zúčastněných národů.

 od ČhS očekáváme i nadále finanční podporu 
se spoluúčastí komise na zajištění finančních pro-
středků od sponzorů a podporu při organizačních 
záležitostech komise (účetní servis atd.).

Vnitřní směrnice Českého horolezeckého svazu, o.s, č. 3/2007 - 11. 
O svolávání a jednání valné hromady ČHS

I. Svolávání a podklady pro jednání

řádnou valnou hromadu (dále jen vh) svolává 1) 
výkonný výbor (dále jen vv) jednou ročně po účet-
ní závěrce, zpravidla poslední sobotu v březnu.

mimořádnou vh svolává vv v souladu s § 14 2) 
odst. 5 Stanov ČhS. 

termín konání valné hromady oznámí vv nej-3) 
později 90 dní před jejím konáním. termín konání 
vh bude zveřejněn na webu ČhS a pozvánka bude 
rozeslána předsedům základních organizačních 
složek (dále jen ZoS).

Podklady pro jednání budou:4) 
zveřejněny na webu ČhS, a to nejpozději 30 a) 
dní před termínem konání vh,
rozeslány předsedům ZoS v elektronické b) 
podobě nejpozději 30 dní před konáním vh. 
Předsedové ZoS si mohou vyžádat podkla-
dy k jednání v písemné podobě, a to nejpoz-
ději 60 dní před konáním vh na sekretariátu 
ČhS.

Členové ČhS, kteří se nehlásí k činnosti v rám-5) 
ci některé ze ZoS, si mohou podklady k jednaní vy-
žádat na sekretariátu ČhS buď:

v elektronické podobě, a to kdykoliv od data a) 
zveřejnění termínu konání vh do poslední-
ho pracovního dne před dnem konáním vh, 
nebo 
si mohou na vlastní náklady zhotovit kopii b) 
podkladů na sekretariátu ČhS v úředních 
hodinách, a to v termínu od jejich zveřejně-
ní na webu ČhS do posledního pracovního 
dne před konáním vh.

II. Účast na jednání VH, registrace delegátů, 
hlasování

Právo účasti na jednání vh mají:6) 
všichni členové ČhS na základě § 8 odst. 2 a) 
Stanov ČhS
výkonným výborem pozvaní hostéb) 

Právo hlasovat a volit mají pouze členové ČhS, 7) 
a to v souladu s § 8 odst. 3 a 4 a § 11 odst. 5 Stanov 
ČhS. 

každý člen ČhS může být zastoupen na val-8) 
né hromadě pouze jednou, a to buď osobně, nebo 
předsedou své ZoS, nebo na základě písemné plné 
moci třetí osobě. 

registrace delegátů probíhá v den konání vh. 9) 
registrovat se k jednání je možné nejdříve 2 hodi-
ny před zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho 
průběhu.

Při registraci se delegáti musí prokázat plat-10) 
ným průkazem člena ČhS a občanským průkazem. 
v případě, že delegát zastupuje jednoho nebo více 
členů ČhS na základě písemné plné moci musí při 
registraci originál těchto plných mocí odevzdat. 

Při registraci obdrží delegáti:11) 

návrh programu jednání,12) 

hlasovací lístek,13) 

další případné podklady pro jednání.14) 

v případě, že se jedná o volební vh, obdrží de-15) 
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legáti také příslušné volební lístky.

hlasovací lístky jsou označeny výrazně čísly 16) 
a barevně rozděleny do následujících skupin:

delegát zastupující pouze jednoho člena a) 
ČhS obdrží bílý lístek s číslem 1, který má 
hodnotu hlasu 1.
delegát - předseda zastupující členy pouze b) 
jedné základní organizační složky podle § 
11 odst. 5 Stanov ČhS, obdrží červený lístek 
s evidenčním číslem této základní organi-
zační složky. tento lístek má hodnotu hlasu 
určenou podle počtu členů ČhS hlásících 
se k činnosti v rámci této složky k datu koná-
ní valné hromady.
delegát zastupující více než jednoho člena c) 
ČhS v případě, že nejde o členy hlásící se 
k činnosti v rámci jedné ZoS, nebo v přípa-
dě, že je jiná část členů hlásící se k činnosti 
v rámci této ZoS zastoupena na jednání vh 
svým předsedou podle §11 odst. 5 Stanov 
ČhS, obdrží modrý lístek označený 4 míst-
ným číselným kódem. tento hlasovací lístek 
má hodnotu podle počtu zastoupených čle-
nů ČhS.

 volební lístky jsou rozděleny pouze do dvou 17) 
skupin, a to:

bílé lístky se sílou hlasu 1, které jsou přidělo-a) 
vány delegátům, kteří zastupují pouze jed-
noho člena ČhS,
zelené lístky pro všechny ostatní delegáty. b) 
tyto lístky mají hlasovací sílu odpovídající 
delegátem předloženému hlasovacímu líst-
ku (viz dále článek iv.).

Pozn. V souladu s §11 odst. 5 Stanov ČHS se hlaso-
vací, resp. volební hodnota červených a modrých 
lístků může v průběhu jednání VH měnit, každý de-
legát s modrým, nebo červeným hlasovacím lístkem 
se může kdykoliv v průběhu VH dostavit k registraci 
a požádat o sdělení aktuální hodnoty svého hlasova-
cího lístku.

III. Hlasování

hlasování na vh probíhá veřejně a je vedeno 18) 
mandátovou komisí. 

Před prvním hlasováním předloží mandátová 19) 
komise delegátům vh zprávu ohledně počtu regis-
trovaných hlasů a stanoví potřebné hranice počtu 
hlasů pro přijetí rozhodnutí podle § 14 odst. 4 Sta-
nov ČhS. tuto zprávu předkládá následně podle 
potřeby před každým hlasováním, pokud došlo ke 
změně počtu registrovaných hlasů.

Při hlasování hlasují odděleně delegáti s růz-20) 
nými barvami lístků. Sčítači hlasů evidují do zázna-
mových archů do sloupců pro/proti/zdržel se:

počet bílých hlasovacích lístků,a) 
čísla červených hlasovacích lístků,b) 
čísla modrých hlasovacích lístků.c) 

takto vyplněné archy předají mandátové komisi, 
která provede celkové sčítání podle aktuální hod-
noty jednotlivých hlasovacích lístků.

IV. Volby

volba předsedy ČhS, dvou místopředsedů 21) 
ČhS, čtyř členů vv, předsedy revizní komise, dvou 
členů revizní komise, předsedy disciplinární komise, 
dvou členů disciplinární komise a pěti náhradníků 
na pozici člena disciplinární komise probíhají tajně 
a jsou vedeny volební komisí.

Při volbě vhazují podle pokynů volební komi-22) 
se delegáti příslušné volební lístky řádně označené 
do hlasovacích schránek. 

Sílu volebního lístku vyznačí na jeho zadní 23) 
stranu člen nebo pověřený asistent volební komise 
podle hlasovacího lístku předloženého delegátem 
před vhozením volebního lístku do schránky. Sou-
časně je delegátovi na hlasovací lístek jasně vyzna-
čeno, že již volil.

Po skončení každého kola voleb otevře voleb-24) 
ní komise schránky a sečte hlasy podle hodnoty vy-
značené na zadní straně každého volebního lístku. 
Poté oznámí delegátům vh výsledky daného kola 
voleb a případně zahájí další volební kolo a oznámí 
kandidáty, kteří do něho postoupili v souladu s vo-
lebním řádem ČhS. 

V. Náhrada nákladů na cestovné

nárok na náhradu nákladů na cestovné příslu-25) 
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ší delegátům zastupujícím ZoS ve smyslu § 11 odst. 
5 Stanov ČhS.

nárok na náhradu nákladů na cestovné pří-26) 
sluší také delegátům zastupujícím minimálně pět 
členů ČhS na základě písemné plné moci.

náhrada se vyplácí:27) 
v případě použití veřejné hromadné dopra-a) 
vy v plné výši podle předložených jízdních 
dokladů,
v případě použití vlastního osobního au-b) 
tomobilu ve výši 1kč/km. v případě, že je 
automobil obsazen více delegáty různých 
ZoS násobí se výše celkové náhrady počtem 
těchto delegátů až do výše maximální po-
volené náhrady stanovené platnou směrni-
cí ČhS pro poskytování cestovních náhrad. 
uplatňovaná vzdálenost se určí:

u delegátů zastupujících ZoS dle i) 

bodu 1 tohoto článku podle sídla pří-
slušné ZoS. 
u delegátů zastupujících minimálně ii) 
5 členů ČhS dle bodu 2 tohoto článku 
podle místa trvalého bydliště. 

vzdálenost od místa jednání stanoví sekreta-
riát ČhS podle údajů internetového vyhledá-
vače tras.
náhrada se vyplácí hotově na místě po skon-1) 
čení jednání vh, a to na základě řádně vypl-
něného a podepsaného vyúčtování této ná-
hrady.
v případě, že delegát neuplatní svůj nárok na 2) 
náhradu cestovních nákladů do skončení jed-
nání, zaniká tím jeho nárok na proplacení.

VI. Ostatní
veškeré další okolnosti týkající organizace, 1) 
jednání a pravomocí vh ČhS jsou zakotveny 
ve Stanovách ČhS a ve znění jednacího a vo-
lebního řádu ČhS.

Návrh jednacího a volebního řádu12. 
mimořádné valné hromady Českého horolezeckého svazu, o.s., 
konané dne 31. ledna 2009.

I. Úvodní ustanovení
jednací a volební řád upravuje zásady jednání mi-
mořádné valné hromady Českého horolezeckého 
svazu, o.s. (dále jen „mimořádná vh“).

II. Valná hromada

jednání mimořádné vh se mají právo účastnit 1) 
všichni členové ČhS. 

Předsedající mimořádné vh určený výkon-2) 
ným výborem provede schválení programu zase-
dání, volbu pracovního předsednictva, mandátové, 
volební a návrhové komise a schválení předložené-
ho jednacího a volebního řádu.

o návrzích v průběhu zasedání hlasují všichni 3) 
delegáti s hlasem rozhodujícím. delegáti základ-
ních organizačních složek ČhS (dále jen „oddíly“) 
disponují počtem hlasů odpovídajícím počtu za-
stupovaných členů ČhS. 

o zásadních záležitostech mimořádné vh se 4) 
rozhoduje usnesením. k platnosti usnesení mimo-
řádné vh ve všech ostatních otázkách mimo volby 
předsedy a dvou místopředsedů stačí k přijetí nad-
poloviční většina hlasů hlasujících delegátů s hla-
sem rozhodujícím. Pro zvolení předsedy a místo-
předsedů je třeba dvoutřetinové většiny.

III. Mandátová komise

mimořádná vh volí tříčlennou mandátovou 5) 
komisi.

mandátová komise ověřuje platnost mandátů, 6) 
podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je 
mimořádná vh usnášení schopná.

IV. Návrhová komise

mimořádná vh volí tříčlennou návrhovou ko-7) 
misi.
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návrhová komise připravuje a předkládá návr-8) 
hy usnesení mimořádné vh a dalších dokumentů.

návrhová komise spolupracuje s pracovním 9) 
předsednictvem při přípravě konečného znění 
předkládaných materiálů.

 
V. Volební komise

mimořádná vh volí tříčlennou volební komisi.10) 

volební komise předkládá mimořádné vh ná-11) 
vrh na složení volených orgánů. 

Zpracovává výsledky voleb a sestavuje o nich 12) 
protokol.

VI. Hlasování

delegáti disponují počtem hlasů v závislosti 13) 
na počtu členů, které zastupují. Zastupování při 
jednání upravují stanovy ČhS a Směrnice ČhS č. 3 
o svolávání a jednání valné hromady.

k přijetí hlasovaných návrhů je třeba nadpo-14) 
loviční (dvoutřetinová) většina z celkového množ-
ství zaregistrovaných hlasů.

Pokud vznikne pochybnost, že pro hlasování 15) 
je přítomen menší počet delegátů než při úvodní 
registraci, může kdokoliv vyzvat mandátovou ko-
misi k tomu, aby provedla opětovnou registraci 
delegátů a přezkoumala, zda je mimořádná vh 
schopná usnášení.

o návrzích vzešlých z diskuse se hlasuje v po-16) 
řadí, které určí návrhová komise. Pokud byl k návr-
hu vznesen protinávrh/y, hlasuje se nejprve o proti-
návrzích v opačném pořadí než byly vzneseny.

Pokud není přijato usnesení jako celek, ná-17) 
vrhová komise zformuluje dílčí návrhy, o kterých 
bude hlasováno a podle výsledků tohoto dílčího 
hlasování bude sestaveno nové usnesení.

VII. Diskuse

Právo vystoupit v diskusi mají všichni účastní-18) 
ci mimořádné vh.

délka diskusního příspěvku je stanovena na 19) 
max. 5 minut. Pokud diskusní příspěvek bude pře-
sahovat určenou dobu, je diskutující povinen upo-
zornit předem pracovní předsednictvo.

k diskusním příspěvkům mohou být faktické 20) 
připomínky v délce trvání max. 1 minuta.

Pokud diskutující předkládá návrh o jehož 21) 
přijetí má mimořádná vh rozhodnout, musí tento 
svůj návrh formulovat tak, aby byl jednoznačně 
hlasovatelný.

VIII. Volby

volby probíhají ve třech krocích. nejprve se 22) 
volí předseda, následně první a druhý místopřed-
seda a na závěr členové výkonného výboru. 

Pro zvolení předsedy je třeba dvoutřetinové 23) 
většiny hlasů. Pokud není této většiny dosaženo 
v prvním kole, postupují do druhého kola dva 
kandidáti s největším počtem hlasů. Pokud není 
rozhodnuto ani po druhém kole, následuje kolo 
třetí, ve kterém zvítězí ten kandidát, který získá více 
hlasů. v případě, že se do prvního kola zaregistrují 
pouze dva kandidáti a nedojde ke zvolení v tomto 
kole, postupuje se již v druhém kole podle pravidel 
kola třetího, tedy vítězí kandidát s větším počtem 
hlasů.

Pro zvolení prvního místopředsedy (pro eko-24) 
nomické záležitosti) je třeba dvoutřetinové většiny 
hlasů. Pokud není této většiny dosaženo v prvním 
kole, postupují do druhého kola dva kandidáti 
s největším počtem hlasů. Pokud není rozhodnuto 
ani po druhém kole, následuje kolo třetí, ve kterém 
zvítězí ten kandidát, který získá více hlasů. v pří-
padě, že se do prvního kola zaregistrují pouze dva 
kandidáti a nedojde ke zvolení v tomto kole, postu-
puje se již v druhém kole podle pravidel kola třetí-
ho, tedy vítězí kandidát s větším počtem hlasů. 

Pro zvolení druhého místopředsedy (pro or-25) 
ganizační záležitosti) je třeba dvoutřetinové větši-
ny hlasů. volba je shodná jako v případě 1. místo-
předsedy. 

Pro zvolení čtyř členů výkonného výboru je 26) 
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třeba nadpoloviční většiny hlasů a zvoleni jsou čty-
ři s největším počtem hlasů. Pokud v prvním kole 
není čtveřice členů zvolena, postupují do druhého 
kola kandidáti s největším počtem hlasů, přičemž 
do druhého kola postupuje dvojnásobek kandidá-

tů, než je počet dosud neobsazených míst. Pokud 
není rozhodnuto ani po druhém kole, následuje 
kolo třetí, ve kterém vítězi kandidáti, kteří se umístí 
na prvních čtyřech místech z hlediska počtu získa-
ných hlasů. 
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Formuláře 13. 

Kandidatura do výkonného výboru ČHSa. 

Jméno a příjmení

Kontaktní údaje (adresa, mail, 
telefon)

Místo ve VV, o které má kandi-
dát zájem *
Přibližná doba členství v ČHS

* Předseda / 1. a 2. místopředseda / řadový člen. U kandidáta na pozici předsedy a některého 
z místopředsedů kandidát uvede, zda má v případě nezvolení zájem kandidovat na jinou pozici ve 
výkonném výboru. 

Stručné zdůvodnění kandidatury do výkonného výboru, volební program apod.:

Stručný osobní, horolezecký, profesní životopis:
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Plná moc k zastupování na mimo ádné valné hromad  HS
zastupování lena HS jin m lenem

Já, ní e podepsan /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  mimo ádné  valné  hromady  HS,
konané v Praze dne 31. ledna 2009. 

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

Podpis zmocnitele…………………………………………………………………………
…..

V e uvedené zmocn ní p ijímám 

Podpis zmocn nce…………………………………………………………………………
….
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Plná moc k zastupování na mimo ádné valné hromad  HS
zastupování p edsedy základní organiza ní slo ky HS (dále jen ZOS), jin m

lenem HS

Já, ní e podepsan /á ....................................................................................................

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

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

.......................................................................................................................................
(dále jen zmocnitel)

prohla uji, e

jsem p edseda / p edsedkyn  ZOS 

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

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

jsem oprávn n/a zastupovat leny v e uvedené ZOS p i jednání mimo ádné valné
hromady ve smyslu § 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 mimo ádné valné hromady HS,
konané v Praze dne 31. ledna 2009. 

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

Podpis zmocnitele…………………………………………………………………………….

V e uvedené zmocn ní p ijímám: 

Podpis zmocn nce………………………………………………
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Prohlá ení k odejmutí plné moci p edsedovi základní organiza ní slo ky
HS, pop . osob , která jej na základ  plné moci zastupuje

Já, ní e podepsan /á ..................................................................................................

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

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

.......................................................................................................................................
(dále jen len HS)

prohla uji,

e jsem registrován/a v HS v rámci základní organiza ní slo ky

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

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

a odebírám

tímto p edsedovi v e uvedené ZOS, pop . osob , která jej  na základ  plné
moci  zastupuje,  plnou  moc  k  zastupování  mé  osoby  na  mimo ádné  valné
hromad  HS, ve smyslu § 11 odst. 5 stanov HS. 

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

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