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Pozvánka na

Valnou hromadu ČHS, o. s.
která se bude konat dne

29. března 2008
od 9:30 do 17:00 hodin
v kongresovém sále Fakulty tělesné výchovy a sportu UK
v Praze,
José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín.
Prezentace:

Od 8. 30 do 9,30 hodin, prosíme o včasnou registraci. Delegát musí předložit platný
členský průkaz ČHS, popř. plnou moc k zastupování (viz Směrnice ČHS č. 3/2007).

Doprava:

Metro A Dejvická – tramvaj č. 20, 26 do zastávky Vozovna Vokovice. Při cestě autem je
parkování možné před budovou FTVSK UK.

Volba členů Disciplinární komise
Na základě přijetí nových stanov ČHS musí Valná hromada 2008 zvolit členy Disciplinární komise ČHS – předsedu, 2 členy a 5 náhradníků.
Nominační návrhy zašlete na sekretariát ČHS. Seznam kandidátů bude zveřejněn a průběžně aktualizován na www.
horosvaz.cz. Nominace musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, případnou oddílovou příslušnost, adresu
a kontaktní spojení; předpokladem je souhlas kandidáta s nominací. Poslední možnost k nominaci je do ukončení
prezentace před začátkem jednání VH. Kandidáti dostanou prostor ke stručnému představení na webu ČHS a poté
i na VH.
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Návrh programu jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. Návrh využití příjmu z navýšení členských příspěvků
10. Návrh výše příspěvků, vstupních a registračních poplatků pro rok 2009
11. Představení kandidátů do DK ČHS
12. Přestávka
13. Pravidla pískovcového lezení – Mg ano, či ne
14. Volba disciplinární komise ČHS
15. Diskuse
16. Usnesení

Zahájení
Schválení programu VH
Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí
Schválení Jednacího a volebního řádu
Kontrola plnění usnesení VH 2007
Zpráva o hospodaření za rok 2007
Zpráva revizní komise
Návrh rozpočtu na rok 2008

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

I.

Svolávání a podklady pro jednání

(1) Řádnou valnou hromadu (dále jen VH) svolává výkonný výbor (dále jen VV) jednou ročně po účetní závěrce,
zpravidla poslední sobotu v březnu.
(2) Mimořádnou VH svolává VV v souladu s § 14 odst. 5
Stanov ČHS.
(3) Termín konání valné hromady oznámí VV nejpozději
90 dní před jejím konáním. Termín konání VH bude zveřejněn na webu ČHS a pozvánka bude rozeslána předsedům
základních organizačních složek (dále jen ZOS).
(4) Podklady pro jednání budou:
a. zveřejněny na webu ČHS, a to nejpozději 30 dní před
termínem konání VH,
b. rozeslány předsedům ZOS v elektronické podobě nejpozději 30 dní před konáním VH. Předsedové ZOS si
mohou vyžádat podklady k jednání v písemné podobě, a to nejpozději 60 dní před konáním VH na sekretariátu ČHS.
(5) Členové ČHS, kteří se nehlásí k činnosti v rámci některé ze ZOS, si mohou podklady k jednaní vyžádat na sekretariátu ČHS buď:
a. v elektronické podobě, a to kdykoliv od data zveřejnění termínu konání VH do posledního pracovního dne
před dnem konáním VH, nebo
b. si mohou na vlastní náklady zhotovit kopii podkladů
na sekretariátu ČHS v úředních hodinách, a to v termínu od jejich zveřejnění na webu ČHS do posledního
pracovního dne před konáním VH.
II. Účast na jednání VH, registrace delegátů,
hlasování

(2) Právo hlasovat a volit mají pouze členové ČHS, a to
v souladu s § 8 odst. 3 a 4 a § 11 odst. 5 Stanov ČHS.
(3) Každý člen ČHS může být zastoupen na valné hromadě pouze jednou, a to buď osobně, nebo předsedou své
ZOS, nebo na základě písemné plné moci třetí osobě.
(4) Registrace delegátů probíhá v den konání VH. Registrovat se k jednání je možné nejdříve 2 hodiny před zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho průběhu.
(5) Při registraci se delegáti musí prokázat platným 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.
(6)
a.
b.
c.

Při registraci obdrží delegáti:
návrh programu jednání,
hlasovací lístek,
další případné podklady pro jednání.

V případě, že se jedná o volební VH, obdrží delegáti také
příslušné volební lístky.
(7) Hlasovací lístky jsou označeny výrazně čísly a barevně
rozděleny do následujících skupin:
a. Delegát zastupující pouze jednoho člena ČHS obdrží
bílý lístek s číslem 1, který má hodnotu hlasu 1.
b. Delegát – předseda zastupující členy pouze jedné základní organizační složky podle § 11 odst. 5 Stanov
ČHS, obdrží červený lístek s evidenčním číslem této základní organizační složky. Tento lístek má hodnotu hlasu určenou podle počtu členů ČHS hlásících se k činnosti v rámci této složky k datu konání valné hromady.

(1) Právo účasti na jednání VH mají:
a. všichni členové ČHS na základě § 8 odst. 2 Stanov
ČHS
b. výkonným výborem pozvaní hosté
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c. Delegát zastupující více než jednoho člena ČHS v případě, že nejde o členy hlásící se k činnosti v rámci jedné ZOS, nebo v případě, 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 místným číselným kódem. Tento hlasovací lístek má hodnotu podle počtu
zastoupených členů ČHS.
(8) Volební lístky jsou rozděleny pouze do dvou skupin,
a to:
a. bílé lístky se sílou hlasu 1, které jsou přidělovány delegátům, kteří zastupují pouze jednoho člena ČHS,
b. zelené lístky pro všechny ostatní delegáty. Tyto lístky
mají hlasovací sílu odpovídající delegátem předloženému hlasovacímu lístku (viz dále článek IV.).
Pozn. V souladu s § 11 odst. 5 Stanov ČHS se hlasovací, resp.
volební hodnota červených a modrých lístků může v průběhu jednání VH měnit, každý delegát s modrým, nebo
červeným hlasovacím lístkem se může kdykoliv v průběhu
VH dostavit k registraci a požádat o sdělení aktuální hodnoty svého hlasovacího lístku.
III. Hlasování
(1) Hlasování na VH probíhá veřejně a je vedeno mandátovou komisí.
(2) Před prvním hlasováním předloží mandátová komise
delegátům VH zprávu ohledně počtu registrovaných hlasů
a stanoví potřebné hranice počtu hlasů pro přijetí rozhodnutí podle § 14 odst. 4 Stanov ČHS. Tuto zprávu předkládá
následně podle potřeby před každým hlasováním, pokud
došlo ke změně počtu registrovaných hlasů.
(3) Při hlasování hlasují odděleně delegáti s různými barvami lístků. Sčítači hlasů evidují do záznamových archů do
sloupců pro/proti/zdržel se:
a. počet bílých hlasovacích lístků,
b. čísla červených hlasovacích lístků,
c. čísla modrých hlasovacích lístků.
Takto vyplněné archy předají mandátové komisi, která provede celkové sčítání podle aktuální hodnoty jednotlivých
hlasovacích lístků.

lístku do schránky. Současně je delegátovi na hlasovací lístek jasně vyznačeno, že již volil.
(4) Po skončení každého kola voleb otevře volební komise schránky a sečte hlasy podle hodnoty vyznačené 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 volebním řádem ČHS.
V. Náhrada nákladů na cestovné
(1) Nárok na náhradu nákladů na cestovné přísluší delegátům zastupujícím ZOS ve smyslu § 11 odst. 5 Stanov ČHS.
(2) Nárok na náhradu nákladů na cestovné přísluší také
delegátům zastupujícím minimálně pět členů ČHS na základě písemné plné moci.
(3) Náhrada se vyplácí:
a. v případě použití veřejné hromadné dopravy v plné
výši podle předložených jízdních dokladů,
b. v případě použití vlastního osobního automobilu 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 povolené náhrady stanovené platnou směrnicí ČHS pro
poskytování cestovních náhrad. Uplatňovaná vzdálenost se určí:
i. u delegátů zastupujících ZOS dle bodu 1 tohoto
článku podle sídla příslušné ZOS.
ii. U delegátů zastupujících minimálně 5 členů ČHS
dle bodu 2 tohoto článku podle místa trvalého
bydliště.
Vzdálenost od místa jednání stanoví sekretariát ČHS
podle údajů internetového vyhledávače tras.
(4) Náhrada se vyplácí hotově na místě po skončení jednání VH, a to na základě řádně vyplněného a podepsaného vyúčtování této náhrady.
(5) V případě, že delegát neuplatní svůj nárok na náhradu
cestovních nákladů do skončení jednání, zaniká tím jeho
nárok na proplacení.

IV. Volby

VI. Ostatní

(1) Volba předsedy ČHS, dvou místopředsedů 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.

(1) Veškeré další okolnosti týkající organizace, jednání
a pravomocí VH ČHS jsou zakotveny ve Stanovách ČHS
a ve znění Jednacího a volebního řádu ČHS.

(2) Při volbě vhazují podle pokynů volební komise delegáti příslušné volební lístky řádně označené do hlasovacích schránek.
(3) Sílu volebního lístku vyznačí na jeho zadní stranu člen
nebo pověřený asistent volební komise podle hlasovacího
lístku předloženého delegátem před vhozením volebního
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Návrh jednacího a volebního řádu
valné hromady Českého horolezeckého svazu konané dne 29. března 2008.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád upravuje zásady jednání valné hromady Českého horolezeckého svazu složené z delegátů základních
organizačních složek (dále jen oddílů).
Článek 2
Valná hromada
(1) Jednání valné hromady se mají právo účastnit všichni členové ČHS.
(2) Předsedající valné hromady určený výkonným výborem provede schválení programu zasedání, volbu pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise a schválení předloženého jednacího řádu.
(3) O návrzích v průběhu zasedání hlasují všichni delegáti
s hlasem rozhodujícím. Delegáti oddílů disponují počtem
hlasů odpovídajícímu počtu zastupovaných členů ČHS.
(4) O zásadních záležitostech valné hromady se rozhoduje usnesením. K platnosti usnesení valné hromady ve
všech ostatních otázkách mimo volby předsedy, dvou místopředsedů a předsedy revizní komise stačí k přijetí nadpoloviční většina hlasů hlasujících delegátů s hlasem rozhodujícím. Pro zvolení předsedy, místopředsedů a předsedy revizní komise je třeba dvoutřetinové většiny.

(3) Zpracovává výsledky voleb a sestavuje o nich protokol.
Článek 6
Hlasování
(1) Delegáti disponují počtem hlasů v závislosti na počtu
členů, které zastupují. Zastupování při jednání upravují stanovy ČHS a Směrnice ČHS č. 3 o jednání valné hromady.
(2) K přijetí hlasovaných návrhů je třeba nadpoloviční
(dvoutřetinová) většina z celkového množství zaregistrovaných hlasů.
(3) Pokud vznikne pochybnost, že pro hlasování je přítomen menší počet delegátů než při úvodní registraci, může
kdokoliv vyzvat mandátovou komisi k tomu, aby provedla
opětovnou registraci delegátů a přezkoumala, zda je valná hromada schopná usnášení.
(4) O návrzích vzešlých z diskuse se hlasuje v pořadí, které určí návrhová komise. Pokud byl k návrhu vznesen protinávrh (-y), hlasuje se nejprve o protinávrzích v opačném
pořadí než byly vzneseny.
(5) Pokud není přijato usnesení jako celek, návrhová komise zformuluje dílčí návrhy, o kterých bude hlasováno
a podle výsledků tohoto dílčího hlasování bude sestaveno nové usnesení.
Článek 7
Diskuse

Článek 3
Mandátová komise
(1) Valná hromada volí tříčlennou mandátovou komisi.
(2) Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada usnášení schopná.
Článek 4
Návrhová komise

(1) Právo vystoupit v diskusi mají všichni účastníci valné
hromady.
(2) Délka diskusního příspěvku je stanovena na max. 5 minut. Pokud bude diskusní příspěvek přesahovat určenou
dobu, je diskutující povinen upozornit předem pracovní
předsednictvo.
(3) K diskusním příspěvkům mohou být faktické připoínky v délce trvání max. 1 minuty.

(1) Valná hromada volí tříčlennou návrhovou komisi.
(2) Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení valné hromady a dalších dokumentů.
(3) Návrhová komise spolupracuje s pracovním předsednictvem při přípravě konečného znění předkládaných materiálů.
Článek 5
Volební komise

(4) Pokud diskutující předkládá návrh o jehož přijetí má
Valná hromada rozhodnout, musí tento svůj návrh formulovat tak, aby byl jednoznačně hlasovatelný.
Článek 8
Volby
(1) Pro zvolení předsedy disciplinární komise je třeba
dvoutřetinové většiny hlasů. Pokud není této většiny dosaženo v prvním kole, postupují do druhého kola dva kandidáti s největším počtem hlasů.

(1) Valná hromada volí tříčlennou volební komisi.
(2) Volební komise předkládá valné hromadě návrh na
složení volených orgánů. Projednává a doplňuje navrženou kandidátku o další návrhy z pléna.

(2) Volba členů a náhradníků disciplinární komise probíhá jednokolově. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů
se stávají členy DK, dalších pět s nejvyššími počty se stává náhradníky DK.
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Vyúčtování roku 2007
název komise
Komise alpinismu
Soutěže MHS
Soutěže dospělí

588 246

588 246

rozpočet
2007
570 000

14 500

14 500

15 000

500

6 072*

800 000

800 000

0

349 541

350 000

459

72 000**

378 074

360 000

−18 074

náklady

výnosy

880 106

74 034

Skialpinismus závodní

449 541

100 000

Soutěže mládež

516 229

66 155

Skialpinismus tradiční
Metodická komise
Lékařská komise
Vrcholové komise

navýšeno

−18 246

78 788

75 000

−3 788

279 055

280 000

946

46 445

50 000

3 555

19 542

1 415 859

1 400 000

−15 859

46 445
1 435 400

bilance

300

78 788
279 354

čerpání

Ochrana přírody

87 564

87 564

100 000

12 436

Bezpečnostní komise

19 953

19 953

20 000

47

Komise mládeže

44 859

44 859

40 000

−4 859

Granty mládeže

118 700

118 700

120 000

1 300

Tatry

118 403

118 403

120 000

1 597

Ostrov
Výkony roku
UIAA+zasedání komisí
komise UIAA
Infocentrum, tisk

6 996

6 996

10 000

3 004

50 000

50 000

50 000

0

198 664

198 664

200 000

1 336

77 049

77 049

80 000

2 951

335 981

300 000

−35 981

336 161

180

1 416 111

1 416 111

1 400 000

−16 111

Rezerva

49 632

49 632

50 000

368

celkem

6 812 701

6 474 419

6 390 000

−84 419

Administrativa, provoz

* Komisi soutěžního lezení dospělých byl rozpočet navýšen rozhodnutím VV ČHS na jednání dne 11. 11. 2007, toto rozhodnutí bylo následně upraveno na jednání dne 26. 2. 2008. Navýšení bylo čerpáno z rezervy.
** Komisi soutěžního lezení mládeže byl rozpočet navýšen rozhodnutím VV ČHS na jednání dne 11. 11. 2007, toto rozhodnutí bylo následně upraveno na jednání dne 26. 2. 2008. Navýšení bylo provedeno z rezervy ve výši 15tis., přesunem z Metodické komise ve výši 39tis. a přesunem z Vrcholové komise ve výši 18tis. Přesuny z odborných komisí odsouhlasili jejich
zástupci na jednání dne 11. 11. 07 a v této tabulce jsou započteny jako výdaje těchto komisí.
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Příjmy
SAZKA
čl. příspěvky
státní dotace repre
státní dotace TM
reklama
ostatní příjmy
převod z 2007

celková bilance 2007

plánované
2 300 000
3 200 000
130 000
170 000
250 000
80 000
260 000
6 390 000

skutečné
2 336 185
3 158 500
107 400
147 200
250 000
126 292
260 000
6 385 577

bilance
36 185
−41 500
−22 600
−22 800
0
46 292
0
−4 423

příjmy
6 385 577

výdaje
6 474 419

bilance
−88 843

Čerpání podle zdrojů 2006
čerpání
2007
Komise alpinismu
Soutěže MHS
Soutěže dospělí

příjmy
z členských
příspěvků

Sazka
paušál

dle členské
základny

588 246

400 000

14 500

14 500

800 000

dle výkazu
sportovních
soutěží

448 324

Skialpinismus závodní

349 541

299 541

378 074

130 874

78 788
279 055

279 055

Lékařská komise

46 445

46 445

Vrcholové komise

1 415 859

1 415 859

Ochrana přírody

87 564

87 564

Bezpečnostní komise

19 953

19 953

Komise mládeže

44 859

44 859

Granty mládeže

118 700

Tatry

118 403

118 403

6 996

6 996

Ostrov
UIAA+zasedání komisí
komise UIAA
Infocentrum, tisk
Administrativa, provoz

50 000

198 664

198 664

77 049
335 981

1 416 111

803 385

celkem

6 474 419

107 400

100 000

147 200

100 000

144 276

50 000

77 049

335 981
49 632

rozpočet
2008

118 700

50 000

Rezerva

ostatní
příjmy

78 788

Metodická komise

Výkony roku

příjmy
z reklamy

188 246

Soutěže mládež
Skialpinismus tradiční

Dotace
MŠMT

177 000

342 745

53 770

39 211
49 632

3 158 500

177 000

1 280 446
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878 739

254 600

250 000

386 292

88 843

Návrh rozpočtu 2008
Soutěžní a závodní činnost
Komise/činnost

rozpočet 07

požadavky 08

návrh VV 08

Mládež – závody umělé stěny

360 000

615 000

560 000

Dospělí – závody umělé stěny

800 000

1 120 000

950 000

Skialpinismus – závody

350 000

372 000

372 000

Závody v ledu, drytooling

63 000

90 000

65 000

Soutěže masového typu

15 000

20 000

15 000

1 588 000

2 217 000

1 962 000

celkem

Sportovní činnost nesoutěžního charakteru
Komise/činnost
Alpinismus

rozpočet 07

požadavky 08

návrh VV 08

448 000

375 000

320 000

0

200 000

100 000

Tradiční skialpinismus

75 000

81 000

65 000

Sportovní lezení na skalách

59 000

250 000

184 000

Granty na sportovní činnost

Mládež
Mládež granty
Výkony roku
celkem

40 000

85 000

50 000

120 000

190 000

120 000

50 000

50 000

50 000

792 000

1 231 000

889 000

Metodika/bezpečnost/medicína
Komise/činnost
metodika
bezpečnost
medicína
celkem

rozpočet 07

požadavky 08

návrh VV 08

280 000

390 000

350 000

20 000

30 000

30 000

50 000

59 000

59 000

350 000

479 000

439 000

Členský servis
Komise/činnost
vrcholová komise

rozpočet 07

požadavky 08

návrh VV 08

1 400 000

1 055 000

ochrana přírody

100 000

50 000

50 000

Infocentrum (web, knihovna)

300 000

400 000

350 000

Tatry – slevy na ubytování
celkem

1 050 000

120 000

120 000

120 000

1 920 000

1 625 000

1 570 000
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Administrativa, propagace
Komise/činnost

rozpočet 07

provozní náklady
UIAA – poplatky, zasedání
mezinárodní akce v ČR,
propagace
rozpočtová rezerva

návrh VV 08

1 400 000

1 400 000

280 000

100 000

100 000

0

200 000

200 000

50 000

50 000

50 000

10 000

0

0

1 740 000

1 750 000

1 750 000

Ostrov
celkem

požadavky 08

1 400 000

Příjmy
Zdroj

2007

odhad 2008

odhad 2008

Členské příspěvky

3 158 500

3 150 000

3 150 000

Sazka

2 336 185

2 290 000

2 290 000

0

650 000

650 000

254 600

250 000

250 000

úroky, poštovné

126 292

110 000

110 000

partneři, dary, ostatní

250 000

250 000

250 000

převod z/schodek minulého
roku

260 000

−90 000

−90 000

Mimořádná státní dotace
MŠMT

Celkem

2007

odhad 2008

odhad 2008

příjmy celkem

6 385 570

6 610 000

6 610 000

výdaje celkem

6 390 000

7 302 000

6 610 000

celková bilance

−4 430

−692 000

0

Využití příjmu z navýšení členských příspěvků v rozpočtu 2008
Valná hromada 2007 schválila s platností od roku 2008 novou výši členských příspěvků (100 Kč pod 19 let, 400 Kč
19−60 let, nad 60 let zdarma) s tím, že prostředky získané touto úpravou nebudou pouze rozpuštěny do běžných
položek rozpočtu, ale budou použity na zkvalitnění služeb členům. Úpravou lze očekávat navýšení příjmu o zhruba 580. 000,- Kč. Výkonný výbor předkládá následující návrh využití:
(1) 100. 000,- Kč k získávání dat do databáze Skalní oblasti ČR
(1) 200. 000,- Kč na zlepšení image ČHS vůči odborné i neodborné veřejnosti, médiím, partnerům i vlastním členům
(2) 200. 000,- Kč na granty pro podporu projektů široké
členské základny

(3) cca 80. 000,- ke kompenzaci dopadu zvýšení DPH a inflace.
ad. 1: Databázi Skalní oblasti ČR vnímá Výkonný výbor jako
jednu ze důležitých forem členského servisu, která umožňuje členům získávání potřebných informací ohledně sklaních oblastí. V roce 2007 se podařilo díky spolupráci Centrální vrcholové komise, Oblastních vrcholových komisí
a správců skal připravit systém, který umožňuje efektivně
a přehledně spravovat všechny potřebné informace týkající správy skal v České republice. V současné době je v databázi více než 37 000 cest na více než 8 200 skalních objektů, což představuje zhruba jednu třetinu odhadovaného celkového počtu lezeckých cest u nás. Doplnění zbývajících skalních oblastí, objektů a lezeckých cest je v současné době hlavní prioritou, kterou nelze bez finanční podpory realizovat.
ad. 2: Prezentace činnosti ČHS potřebuje zlepšit a profe-
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sionalizovat, což není možné bez větší finanční podpory. Jedním z možných řešení je vytvoření pozice redaktora ČHS, jehož hlavním úkolem by bylo sledovat horolezecké dění ve všech jeho oborech a disciplínách v České republice a zajišťovat dostupnost informací o něm nejen pro
členy ČHS, ale také pro média a tím i širokou veřejnost. To
by mělo zahrnovat především zprávy o průběhu a výsledcích závodů organizovaných, nebo podporovaných ČHS,
akcích organizovaných komisemi, výsledcích činnosti reprezentantů ve všech disciplínách, kurzy a akce pro členy. Z redakčního a obsahového hlediska by pečoval o náplň svazového webu se zřetelem na úplnost a aktuálnost
informací a jejich přehlednost a dosažitelnost. Dále by redakčně zpracovával veškeré informace publikované ČHS

na webu i v tisku s cílem dosáhnout profesionální úrovně publikovaných zpráv pomocí jazykové a stylistické korektury a kontroly věcné správnosti. Jeho úkolem by bylo
také zajišťovat servis výkonnému výboru i odborným komisím při publikaci a prezentaci výsledků jejich práce, redigovat tvorbu metodických materiálů a aktivně pracovat
na propagaci ČHS ve vztahu k veřejnosti a médiím.
ad. 3: Nejen špičkoví sportovci, závodníci a mládež si zaslouží podporu své činnosti. Český horolezecký svaz by
měl podporovat ve smyslu stanov veškerou horolezeckou
činnost svých členů, a Výkonný výbor tak navrhuje učinit
pomocí vypsání grantů.

Granty na podporu projektů určených pro širokou členskou základnu
Preambule:
Tento grantový titul je vymezen na podporu projektů, které jsou určeny pro širokou členskou základnu Českého
horolezeckého svazu, nikoli na podporu výkonnostního
sportu.
Žadatel: člen ČHS nebo jeho základní organizační složka (oddíl)
Vymezení projektů:
(1) neinvestiční náklady spojené s pořádáním akcí masového charakteru (setkání, závody, semináře), které nejsou
určené a priory pro výkonnostní sportovce
(2) investiční akce směřované na vybudování zázemí pro
pořádání akcí uvedených v bodě 1)
Kritéria výběru projektu (v tomto pořadí):
(1) přínos akce pro širokou členskou základnu: 50%
(2) podíl prostředků vložených do projektu mimo rámec
požadovaného grantu: 30%
(3) zvýhodnění členů ČHS oproti ostatním účastníkům
projektu (nebo také uživatelům hmotného majetku): 10%

(4) propagace projektu v médiích, informovanost členů
ČHS o akci, přispění k propagaci ČHS: 10%
Typické příklady využití finančních prostředků:
•– horolezecké festivaly
•– soutěže v přírodním terénu (nezaměřené na vrcholový sport)
•– soutěže na umělých stěnách (nezaměřené na vrcholový sport)
•– odborné semináře a školení, horoskopy
•– setkání a soustředění mládeže (nezaměřené na vrcholový sport)
•– úpravy okolí skalních objektů
•– vytváření a vylepšování míst pro nácvik horolezecké
techniky
•– výroba a vydávání odborné literatury
•– opravy a úpravy míst, která slouží jako zázemí horolezců (např. i ubytovací kapacity)
ad. 4: Rezerva, která bude k dispozici pro rozhodnutí výkonného výboru. Pokud navýšení překročí odhadovaných
580. 000,-Kč bude tato položka zachována v nezměněné
výši a zbývající prostředky budou převedeny do rozpočtu
2009 nebo do majetku ČHS v závislosti na rozhodnutí Valné hromady 2009.

Hrubá Skála, foto P. Jandík
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Návrh výše členských příspěvků, vstupních a registračních poplatků
Výkonný výbor ČHS tímto předkládá valné hromadě návrh na výši členských příspěvků s platností pro rok 2009 v následující výši:
děti a mládež do 18 let včetně					
19 – 59 let							
nad 60 let včetně						

100,- Kč
400,- Kč
0,- Kč

a dále návrh na výši vstupních a registračních poplatků s platností pro rok 2008 a 2009 v následující výši:
Vstupní poplatek:
- při podání přihlášky prostřednictvím předsedy ZOS		
- při podání přihlášky individuálně na sekretariátu ČHS		

50,- Kč
500,- Kč

Registrační poplatek
- při založení nové ZOS						
- při založení nové ZOS mládeže (více než 75% členů je mladší 19 let)

2000,- Kč
0,- Kč

Návrhy na udělení čestného členství
Čestným členem ČHS se může podle stanov stát kterákoli osoba s mimořádnými zásluhami o rozvoj horolezectví na
základě návrhu podaného členem ČHS, organizační složnostem světového horolezectví, kteří vstoupili v úzký konkou ČHS nebo orgánem ČHS se souhlasem Valné hromatakt s ČHS nebo byli pro něj jakkoli významní.
dy a navržené osoby.
Návrh na udělení čestného členství musí obsahovat kroČestný člen ČHS je osvobozen od placení příspěvků, jinak
mě nacionál kandidáta a prokázání jeho souhlasu také
má stejná práva a povinnosti jako kterýkoli jiný člen.
stručné zdůvodnění jeho podání a kontaktní údaje.
Čestné členství vyznamenává jednotlivce, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj nebo prezentaci českého horolezectví, ať již po sportovní či společenské stránce;
případně vyjádřit poctu zahraničním hostům nebo osob-

Případné návrhy na čestné členství splňující všechny
náležitosti budou prezentovány na webu ČHS a zařazeny do programu jednání VH.
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Zpráva předsedkyně ČHS
Rok 2007 znamenal pro ČHS rok podstatných změn v legislativě a byl také rokem volebním. Nový výkonný výbor
dostal mandát na další dva roky. Činnost svazu se řídila
schválenými možnostmi rozpočtu.
Legislativa
Valná hromada, nejvyšší orgán ČHS, přijala na svém zasedání dne 24. 3. 2007 dva důležité dokumenty – nové Stanovy ČHS, o. s., a Disciplinární řád. Jejich znění vypracovala pracovní skupina ve složení Alena Čepelková, Tomáš
Kublák, Roman Vimmer, Petr Lukačevič, JUDr. Karel Jelínek
a Jindřich Pražák na základě návrhů JUDr. Jelínka a Romana Wimmera (společnost Český Bod s. r. o.). Návrh nových
stanov připomínkovaly velmi aktivně zástupci oddílů a samotné Valné hromadě ho prezentoval JUDr. Jelínek. Nové
stanovy, mj. nově definující statut členství v organizaci, nabyly právní moci dne 22. 5. 2007. Členem již nadále nemůže být právnická osoba ani organizační jednotky s tzv. odvozenou právní subjektivitou, jsou jím pouze fyzické osoby – řádní nebo čestní členové. Ti mohou založit v rámci
svazu založit základní organizační složku (ZOS), a ZOS se
mohou seskupovat do sdružení. Každý člen má stejné hlasovací a volební právo, stanovy tedy narovnaly dřívější nerovnoprávné postavení tzv. individuálních členů.
Nový Disciplinární řád byl přijat za účelem projednání a spravedlivého posouzení případných disciplinárních
provinění členů, ať už proti platným vnitřním předpisům
a normám ČHS, nebo sportovních pravidel soutěžních disciplín. K tomu účelu definovaly nové stanovy disciplinární
komisi, jejíž členy volí přímo VH. Podle přechodného ustanovení je prozatím jmenoval Výkonný výbor, následující
VH (2008) je však musí řádně zvolit.
V průběhu roku pak přijal nově zvolený výkonný výbor
ucelenou řadu směrnic a vypracoval pro ZOS metodický pokyn pro transformaci dosavadních oddílů. Přehledný soubor těchto dokumentů vydal v Bulletinu č. 58/2007.
ČHS tak konečně získal pro svoji činnost kvalitní legislativní rámec. Ráda bych na tomto místě ještě jednou poděkovala všem, kteří se na něm podíleli.
Výkonný výbor
Nově zvolený výkonný výbor pracoval ve složení: Alena
Čepelková – předsedkyně, Soňa Boštíková – místopředsedkyně pro ekonomiku, Josef Uherka – místopředseda
pro organizaci a členové Stanislav Šilhán, Petr Jandík, Jiří
Čermák a Radek Lienerth. Posledně jmenovaní tři noví členové se stali určitě přínosem, jelikož každý z nich vnesl do
vedení svazu vlastnosti nebo dovednosti, které v něm dosud scházely. Oproti tomu Soňa Boštíková ve funkci ekonomky svazu očekávání nenaplnila, pro pracovní vytížení
na několika jednáních chyběla a nakonec se funkce vzala
ve prospěch bohulibější zábavy – přípravy ke zrození potomka. Rozpočtové záležitosti tedy i v tomto roce řešil ponejvíce tajemník svazu Jindřich Pražák.

Nový VV se do konce ledna 2008 sešel na sedmi jednáních,
na dvou z nich za povinné účasti předsedů odborných komisí. Agenda se velmi rozšiřuje, jednání jsou časově stále náročnější a zdá se, že čím větší je pořádek, tím více vyvstanou nedostatky.
Odborné komise
Nový VV potvrdil ve funkci všechny předsedy odborných
komisí včetně těch, kteří pracovali nově od začátku roku.
Tomáš Rakovič, Jana Kubalová i Janek Bednařík si vedli na
svých postech dobře. Ne všichni však budou pokračovat
ve své práci v tomto roce dál, změnu ve vedení zaznamenala metodická komise – novým předsedou jmenoval VV
na návrh MK Jiřího Vogela, a změna čeká i vedení CVK.
Sportovní komise nezklamaly důvěru, kterou jim nakonec
po bouřlivém projednávání návrhu rozpočtu jeho schválením projevila VH, a mohou se opět pochlubit dobrými
výsledky.
V systému péče o skalní oblasti pokročila vrcholová komise (CVK) zase o značný krok dál, metodou pokusů a omylů
se rodí systém komplexních informací na webu Skalní oblasti ČR. Tento systém má ambice stát se významným pomocníkem všech lezců, neboť bude poskytovat informace a všech cestách včetně stavu jistících prostředků a lezeckých omezeních, a zároveň je i vnitřním nástrojem pro
správce skal. Dosud se však nepodařilo vybudovat síť osob
pověřených jednáními s místními orgány OP tak, aby kopírovala strukturu OVK pro konkrétní chráněné oblasti. Kvalitněji také musí probíhat součinnost CVK s materiálovou
sekcí Bezpečnostní komise.
Zástupci ČHS v odborných komisích UIAA
Zástupci ČHS jsou více vidět i na mezinárodním poli. Letos bude ČHS hostit zasedání hned dvou odborných komisí UIAA – bezpečnostní a lékařské, kdy zapracovali nači zástupci Sylva Talla a MUDr. Jana Kubalová. Igora Nováka nahradil po ukončení jeho působení v MC UIAA Jiří Vogel.
Sekretariát
Sekretariát pracoval opět ve skromném počtu dvou zaměstnanců a skvěl zvládl i nucené fyzické přemístění kanceláří do nových prostor v hlavní budově.
Majetek
ČHS se v souladu s rozhodnutím VH 2007 zúčastnil dražby svých kdysi vlastních objektů v Ostrově (prostřednictvím zástupce JUDr. Jelínka). Ani jeden z objektů nebyl
zpět vydražen. VV ČHS následně rozhodl usilovat o náhradu vzniklé škody v soudním sporu s J. Skanderou, tento
krok však zatím nebyl naplněn.
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ČHS 2007 v číslech a faktech
Členská základna
Zůstává poměrně stabilní, vykazuje mírný nárůst, řečeno
slovy statistiky:

Webové stránky již běží v novém designu třetím rokem.
Není jejich úkolem dublovat funkci jiných lezeckých serverů, ale zasloužily by si sjednotit a redigovat obsah, neboť
o aktuální články se starají většinou odborné komise; problém je také zajištění aktuálnosti a priority publikace článků. Přihlášení uživatelé dostávají pravidelné newslettery.
ČHS i nadále využívá na základě placeného prostoru možnost pro zveřejnění svazových informací v časopise Montana. Své příspěvky dodává ve vlastním grafickém zpracování. Dobrou zvyklostí se staly i specializované vícestrany
věnované různým tématům, například zpracování hodnocení výsledků horolezecké sezóny.

rok

2007

2006

2005

počet členů celkově:

13. 086

14. 065

13. 588

počet platících členů:

10. 309

10. 175

9. 880

mládež do 18 let:

1. 149

1. 182

1. 043

z toho do 15 let:

599

634

516

Slevy poskytované členům

ženy:

2. 901

3. 088

2. 755

individuální členové:

1. 262

1. 137

870

čestní členové:

16

15

15

•– slevy na ubytování na základě smluvního vztahu na tatranských chatách Zelené pleso (50%) a Téryho chatě
(50%)
•– slevy v řadě sportovních obchodů
Členství v UIAA a IFSC

Mírně vzrostl počet oddílů (základních organizačních složek) – v roce 2007 je to 391 oproti 381 v roce 2006. Ve velikosti se ale mírně zmenšily, více než 100 členů má 13 oddílů (16 v r. 2006), 8 oddílů má členskou základnu v rozsahu 76 až 100 členů (11) a 3 2oddílů má počet členů v rozsahu 50 až. Největším oddílem zůstává stále Lezecký kroužek
Prachov, který oslavil v roce 2007 sté výročí od svého založení! Přízeň mu zachovává 271 členů. Další příčky obsazuje Morava – Klub horských sportů Zlín (172 členů) a VHS
Brno (165 členů).
Pojištění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí na základě smlouvy ČHS s pojišťovnou UNIQA využilo v roce 2007 celkem
1001 (v roce 2006 to bylo 951) členů ČHS, z toho 281 variantu nadstandardního pojištění s vyšším limitem čerpání. Úrazové připojištění u Pojišťovny české spořitelny uzavřelo celkem 97 členů.
U pojištění léčebných výloh u pojišťovny UNIQA i nadále platí, že pojištění uzavřené kdykoli během kalendářního roku platí v souladu s platností ročního průkazu ČHS
až do konce ledna následujícího roku. Pro čerpání plnění
na pojistnou událost není potřeba potvrzení oddílu či ČHS
a podstatnou výhodou je také, že nemá omezení na nadmořskou výšku.

ČHS je členskou federací UIAA s hlasovacím a volebním
právem. UIAA prochází v posledních letech reorganizací,
v roce 2006 se zřekla soutěžních disciplín ve sportovním
lezení (Komise UIAA Climbing) a ta založila samostatnou
organizaci IFSC, jejímž členem se stal vzhledem ke svým
aktivitám na poli soutěžního lezení i ČHS; vloni následovalo přijetí první části nových stanov UIAA. Prvního a posledního společného zasedání obou organizací v Matsumoto
jsem se zúčastnila jako delegátka se zástupnými hlasy od
Jamesu a Bulharského horolezeckého svazu. Snaha zmírnit
plánovaný nárůst poplatků IFSC za pořadatelství závodů
a závodní licence ale byla marná.
Spolupráce s ostatními horolezeckými organizacemi
ČHS tradičně spolupracuje zejména se slovenskou organizací JAMES a těší se, že letos uvítá na zasedání VH jejího
nového předsedu tajemníka v jedné osobě, Igora Kollera.
Závěrem se jako vždy patří poděkovat členům výkonného
výboru, odborných komisí a zaměstnancům sekretariátu
za odvedenou práci, rovněž však také patří díky všem těm,
kteří zajišťují oddílovou činnost i všem příznivcům svazu.

Infocentrum
Jak svaz naplňuje funkci kvalitního informačního kanálu
pro členy i nečleny?
Pravidelně doplňuje tituly do knihovny, ta nyní čítá 501
knih, 67 map a 11 pravidelně odebíraných časopisů. Během roku 2007 bylo vypůjčeno necelých 600 z materiálů.
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Alena Čepelková
předsedkyně

Zpráva o činnosti komise alpinismu 2007
Komise alpinismu zachovala stejné spektrum činností jako
v minulých letech, ale nepodařilo se jí pracovat tak kvalitně, jak by bylo potřeba. Důvodů je více, ať už to je pracovní zaneprázdněnost některých členů komise, práce ve
více subjektech svazu, nebo prostě únava z dlouhodobého působení ve funkcích. Komise se sešla na společném
jednání celkem třikrát, z toho dvakrát v rámci srazů reprezentačních družstev; jinak ke komunikaci používala internet a telefon.
INFORMAČNÍ ČINNOST
Komise zpracovala vyhodnocení sportovních výsledků
roku 2007 ve všech horolezeckých kategoriích, a publikovala tuto zprávu na webu ČHS a časopise Montana. Vyhlásila a zpracovala výsledky soutěže o titul „Výstup roku
2007“. Publikovala informace o horolezeckých událostech
na webu ČHS.
PÉČE O REPREZENTACI
Klasický alpinismus
Činnost nominovaného reprezentačního týmu „A“ a „B“ zajišťuje realizační tým. Na rozdíl od minulých let nebyl zorganizován v rámci soustředění žádný odborný seminář,
dobrým počinem je však dlouhodobé sledování fyzické
a zdravotní kondice ve spolupráci s MUDr. Říhovou. Dva
členové repre týmu se v létě zúčastnili expedice na osmitisícovky GI a GII, kde se v rámci společné přípravy se zkušenými expedičními lezci pokusili o prvovýstup alpským stylem na GIII, bohužel tento cíl nevyšel. Nedostatečná byla
i prezentace – na webu ČHS nebyly publikovány lezecké
vizitky členů reprezentace 2007.
Tradiční skialpinismus
Aktivně a bez problémů pracovala jako vždy subkomise
tradičního skialpinismu, kterou vede Robin Baum. O její
činnosti zpracoval samostatnou zprávu.
Sportovní lezení
V subkomisi sportovního lezení, jejíž činnost se v rámci
svazu snažila KA vzkřísit, nefungovalo vedení a členové
KA zase nemohli garantovat patřičnou odbornost, takže
se zdálo, že subkomise zajde na úbytě. Naštěstí se VV (Jura
Čermák) podařilo nalézt dostatečně fundovaného a kvalitního předsedu v osobě Petra Resche, takže rok 2008
už bude o repretým „skalkařů“ doufejme dobře postaráno. V kategorii sportovního lezení máme lezce na špičkové světové úrovni a je škoda nepodporovat je tak, jak si jejich výkony zaslouží.
Soutěžní lezení v ledu a drytooling
Pod komisi alpinismu spadají zatím i závody v ledu, i když
je to aktivita soutěžní. O tuto další „subkomisi“ se stará Martin Vrkoslav. V roce 2007 byli členy ledolezecké reprezentace pouze Stanislav Hovanec a Jiří Pelikán. Oproti předchozímu roku, kdy bylo v reprezentaci 9 závodníků a závodnic, došlo k výrazné redukci sestavy. V katego-

rii žen jsme v roce 2007 neměli zástupkyni žádnou. Hlavním cílem reprezentace bylo získat co nejlepší umístění
v celkovém rankingu IWC (Světový pohár v ledolezení Ice
World Cup) v lezení na obtížnost. Lezení na rychlost se naši
reprezentanti nezúčastnili. Nominace byla provedena na
základě výsledků IWC z předcházející sezóny a výsledků
z drytoolingových závodů v Bratislavě a Trenčíně. IWC měl
naplánované tři závody. První závod a již tradičně nejlépe
obsazený, byl v Italském Vale di Daone. V kvalifikaci jsou
závodníci rozděleni do dvou skupin. Do semifinále postupovalo prvních 11 z každé skupiny. Bohužel Pelikánovi ani
Hovancovi se nepodařilo postoupit do semifinále. Nicméně Pelikán si připsal 6 bodů za 15. místo ve skupině. Druhý závod se uskutečnil v Rumunském Busteni. Tam si připsal Pelikán 20 bodů za 18. místo. Ve třetím závodě ve švýcarském Saas Fee se Pelikán probojoval do semifinále, kde
obsadil velice pěkné 16. místo. Hovanec se bohužel do semifinále nedostal, obsadil 47. místo a připsal si 14 bodů.
V celkovém rankingu splnil Pelikán očekávání a umístil se
na slušném 19. místě. Standa „Kvak“ Hovanec zabodoval
v Saas Fee a to mu stačilo celkově na 31. místo v sezóně.
Všech závodů se zúčastnil i Pavel Chižňák, který se do reprezentace svými výkony nenominoval a zúčastnil se závodů na vlastní náklady.
Srazy reprezentačních družstev
Jako každý rok proběhly dva společné srazy repre týmů
pro lezení v horách a sportovních lezců. První se konal začátkem června v Adršpachu. Členové reprezentace byli
seznámeni s čerpáním finančních prostředků z rozpočtu
v první polovině roku a dostali pokyny, jakým způsobem
předložit plán činnosti na druhou polovinu roku 2007 a seznam výkonů v první polovině roku. Byli důrazně upozorněni na nutnost důsledného dodržování pravidel pískovcového lezení v chráněných oblastech.
V listopadu proběhlo druhé soustředění reprezentantů v Srbsku u Berouna, kde všichni členové reprezentace předložili plán činnosti na rok 2008 a seznam výkonů
v roce 2007. Reprezentanti byli seznámeni se situací okolo používání magnezia na písku a stavu řízení DK a mj. dostali možnost vyjádřit svoje mínění formou odpovědí na
otázky v dotazníku.
Problematika používání magnézia při výstupech na
pískovcových skalách
Prezentace výstupu Adama Ondry s porušením platných pravidel pískovcového lezení se stala poslední kapkou v letitém problému, kdy špičkové výkony jsou podávány za porušování vnitřních pravidel ČHS i nařízení státních orgánů ochrany přírody a podmínek k provozování
horolezecké činnosti. Komise se na svém jednání dne 9. 6.
2007 v souladu se Stanoviskem VV k používání magnézia
z r. 2003, rozhodla potrestat Adama Ondru finančním postihem a nadále stejným způsobem i všechny další členy
reprezentace, kteří platná pravidla nebudou respektovat.
Toto rozhodnutí však bylo v srpnu zrušeno rozhodnutím
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VV, který tento případ přiřadil k několika podnětům k zahájení disciplinárního řízení od V. Wolfa. Disciplinární komise tyto případy začala následně řešit a udělila tresty.
OTEVŘENÉ AKCE
V letošním roce proběhla pouze akce pro ženy, tradiční letní sraz RHM. Pořadateli tohoto srazu byla letos ČR, hlavní
organizátorkou Alena Drahoňovská. Akce proběhla v Ostrově u Tisé v posledním týdnu července. Lezlo se v oblastech Ostrova, Tisé, Rájce a Labském údolí. Finančně se
na této události podílel ČHS, na úspěchu akce se podíleli i lezci z HO Škrovád a další, protože pískovcové lezení je
pro účastnice sice atraktivní, ale na první konec si troufají jen málokteré. Všem, které nebo kteří se na organizování akce podíleli, patří velký dík. Zúčastnilo celkem 45 žen
a dívek ze Švýcarska, Německa, Anglie, Rakouska, Slovenska, Polska a Čech.
VYHLÁŠENÍ „VÝSTUPŮ ROKU 2007“
Komise alpinismu se zabývala vyhodnocením sezóny

a ocenila nejlepší výkony v pěti kategoriích výstupů. Ve
zbývajících kategoriích nebyl vyhodnocen žádný výkon, ať
už z důvodu sportovní úrovně, nebo absenci návrhů, resp.
patřičných výkonů.
Je škoda, že v kategorii „Domácí a saské pískovce“ nelze
hodnotit výkony proto, že nebyl podán žádný návrh na
ocenění výstupu, který by byl proveden v souladu s platnými pravidly a omezeními ze strany orgánů OP a byl na
odpovídající úrovni.
Komise při vyhlašování soutěže avizovala, že bude hodnotit pouze výkony nahlášené, a to z toho důvodu, aby obdržela kvalitní podklady použitelné pro následnou propagaci výkonu, popř. jeho archivaci. Je si vědoma toho, že mohou existovat mnohé další kvalitní výkony, musí se o nich
však dozvědět, a ne vše se lze dočíst nebo doslechnout.
Formulář pro přihlášku je vždy ke stažení na webových
stránkách ČHS a mělo by být větší ambicí ze strany vedení
oddílů o výkonech svých členů informovat.

OCENĚNÉ SPORTOVNÍ VÝKONY ROKU 2007
HORY, SKALNÍ TERÉNY A SKIALPINISMUS
Komise alpinismu ČHS vyhlašuje výsledky soutěže o nejlepší výkony v horolezeckých disciplínách nesoutěžního
charakteru – „Výstup roku 2007“ a Sjezd roku 2007“ takto:
Velehory pod 6 000 m n. m. – skalní alpinistický charakter
VÝSTUP ROKU 2007
Francie, oblast Mt. Blanc, Grand Capucin, Voie Petit, 8b, E3,
2. volný přelez
Václav Šatava, Dušan Janák, 26. 8. 2007
Po úspěchu A. Hubera v roce 2005 je to pravděpodobně
jediný další (tj. druhý) volný přelez. Jedná se o 14 délek
spár, ploten a převisů cca 450 m). Ačkoli jsou v cestě použity nýty, převážná část je jištěna vklíněnci a jejich použití
je nezbytné i v nejtěžších délkách. Při lezení se oba ve vedení jednotlivých délek střídali, druholezec jumaroval.
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Mt. Kenya – Nelion 5199 m, Haba na Haba Hujaza Kabati,
prvovýstup, 8 UIAA OS
V. Šatava, P. Jonák, 12 – 15. 12. 2006
Nejtěžší volně vylezená cesta na hlavní vrchol Mt. Kenya.
Vzhledem k termínu provedení byl tento výkon hodnocen
až v rámci následující sezóny.
VÝSTUP ROKU 2007
Vysoké Tatry, Jastrabia veža, JV stěna, 200 m, Jet Stream,
10-/10 UIAA, E4 PP
Dušan Janák, (jistič Monika Podbraná), 24. 9. 2007
1. volné přelezení stupně 10-/10 UIAA E4 („E“ v Jasperově
šestimístné stupnici vyjadřuje psychickou náročnost a nebezpečnost výstupu), nejtěžší délky byly přelezeny stylem
PP. V Jet Streamu jsou celkem 3 postupové nýty, jinak je
cesta zajištěna coperheady, rurpy a vklíněnci. Volným pře-

lezem se podařilo posunout hranici volného lezení v Tatrách v pískařských intencích – vyrovnanosti fyzické a psychické náročnosti cesty. Jiné těžké cesty (dosahující v Polsku stupně 10-, na Slovensku 9+) jsou vesměs sportovního charakteru, tedy vynýtované, bez větší psychické náročnosti.
Velehory pod 6 000 m n. m. – skalní sportovní charakter
VÝSTUP ROKU 2007
Kirchlispitze (2561 m), Silbergeier, 8b+ (UIAA 10+), PP
Adam Ondra, (jistič Ondřej Beneš) 27. 7. 2007
Silbergeier má 6 délek, dosud jej RP vylezlo před Adamem
8 lezců: Beat Kammerlander, Peter Schaffler, Stefan Glowacz, Pietro dal Pra, Andreas Jörg, Iker Poe, Hari Berger a Ondřej Beneš. Hari Berger nacvičoval cestu asi 10 dní, Ondra Beneš čtyři dny. Adam Ondra ji přelezl za 8 hodin, kdy
vlastně spojil nácvik s přelezením. Je to poprvé, kdy byl Silbergeier přelezen za jeden den.
Nevelehorské skalní terény, sportovní charakter
VÝSTUP ROKU 2007
Francie, Gorges du Loup, Abysse, 9a PP
Adam Ondra, 3. opakování na 3. pokus v jednom dni
VÝSTUP ROKU 2007
ČR, Moravský Kras, Perla východu, 8c+(9a), PP
Adam Ondra, 1. přelez pravděpodobně nejtěžší sportovní cesty v ČR
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Čína, Yangshuo, Guangxi, Bird man, Czech Line, 7c+, prvovýstup a 1. RP přelez
Ondřej Beneš a Tomáš Sobotka
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Mixy a ledy sportovního charakteru

Tradiční skialpinismus

VÝSTUP ROKU 2007
Rakousko, Dryland, Game over M13-, PP
Luboš Mázl 4. přelez, Václav Šatava 5. přelez, 7. 3. 2007.
Zopakování jedné z nejtěžších mixových cest v Evropě
v hodnotném stylu bez patních hrotů.

SJEZD ROKU 2007
Pákistán, Karakoram, Spantik (7027 m), sjezd z vrcholu
pod C1, přibližně 4800 m
Radek Váňa
Výstup v malé skupince lehkým stylem na málo známý vrchol, dosud Čechem neslezený a nesjetý a sjezd z vrcholu do prvního tábora. Hodnotná akce v souladu s trendem,
kterým by se měl ubírat výškový skialpinismus.

VÝSTUP ROKU 2007
ČR, Skály u pily (Č. Dryland) – Jsi bůh nebo ďábel, M10/10+
PP, 3. přelez
Jitka Mázlová, 21. 3. 2006
Nejtěžší mixová cesta vylezená českou ženou.
Bouldering
ČESTNÉ UZNÁNÍ
ČR, Petrohrad, Zimní palác, Black Box 8B/B+Fb, 1. přelez
Petr Resch
Přelez takovéto obtížnosti je na našem území stále výjimečný.

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ ZA HOROLEZECKÉ VÝKONY HANDICAPOVANÝCH LEZCŮ
Obdrželi nevidomí lezci Roman Ruský (za výstup hranou
Sasso di Bosconero, obtížnost IV+ v samostatném dvojčlenném družstvu s Janem Bourkem za pět dní), a Jan Říha
(za výstup The Nose VI 5. 9 C2 na El Capitan, Kalifornie, USA,
který vylezl pravděpodobně jako druhý nevidomý člověk
na světě. Cestu vylezl ve trojčlenném družstvu s Jankem
Bednaříkem a Vojtěchem Dvořákem za tři dny). Poděkování a uznání patří také jejich spolulezcům.
V ostatních, zde neuvedených kategoriích, nebyly oceněny žádné výstupy.

SLOŽENÍ REPREZENTAČNÍCH DRUŹSTEV NA ROK 2008
HORY A:
Ondřej Beneš
Dušan Janák
Tomáš Sobotka
Václav Šatava
HORY B:
Marek Holeček
Jan Doudlebský
Pavel Jonák
Luboš Mázl
Jitka Mázlová

ZÁVODY –LEDY
Jiří Pelikán
Stanislav Hovanec
Jitka Mázlová
Silvie Rajfová
Lucie Hrozová

SPORTOVNÍ LEZENÍ
A BOULDERING A:
Tomáš Mrázek
Adam Ondra
Martin Stráník
Silvie Rajfová
Rostislav Štefánek

TRADIČNÍ
SKIALPINISMUS
Pavel Pospíšil
Marek Holubec
Robin Baum

SPORTOVNÍ LEZENÍ
A BOULDERING B:
Helena Lipenská
Michaela Drlíková
Kristýna Ondrová
Edita Vopatová
Filip Harna
Martin Spilka

PLÁN ČINNOSTI 2008
V roce 2008 má komise alpinismu v plánu především zlepšit práci v subkomisi sportovního lezení a podpořit horské
výstupy s vysokou sportovní hodnotou. V plánu je mnoho
zajímavých akcí, ať už do vzdálených oblastí (Nepál, Maroko, Pákistán, Turecko), nebo oblastí blízkých (Alpy, Norsko,
Korsika, evropské skalní oblasti). Zároveň se komise alpinismu bude více snažit zlepšovat informovanost o své práci i sportovních úspěších horolezeckou veřejnost.
Cílem pro sezónu 2008 závodů v lezení v ledu je vylepšit
postavení v celkovém hodnocení IWC. Účast na velkých
závodech byla umožněna vedle zkušené Jitky Mázlové
dvěma dalším perspektivním závodnicím. Do data zpracování této zprávy proběhly tři závody IWC, světového poháru v lezení na ledové stěně. Pravda je, že vlivem klimatic-

kých podmínek se z těchto závodů stávají závody v drytoolingu, protože sněhu a ledu je všude méně a méně. Naši
závodníci se zúčastnili všech třech závodů s následujícími
výsledky: V prvém závodě ve Val di Daone nepostoupil nikdo do finále ani semifinále. V druhém závodě v rumunském Busteni se Jitka Mázlová umístila na 8. místě ve finále a Stanislav Hovanec postoupil do semifinále. Lucie
Hrozová zůstala na prvním nepostupovém místě za finále a Silvie Rajfová o dvě místa za ní. Ve třetím závodě v Sass
Fee postoupily do semifinále Lucie Hrozová a Jitka Mázlová a obsadily celkem pěkné 14. a 17. místo. Jiří Pelikán se
sice neprosadil v závodě na obtížnost a skončil na 27. místě, za to výrazně zabojoval v závodě na rychlost a získal 8.
místo před mnoha známými soupeři.
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Pro další rozvoj disciplíny se snažíme připravit podmínky
pro trénink na umělých stěnách a jednáme s provozovateli umělých stěn o možnosti uspořádání série drytoolingových závodů, které by zároveň byly i závody nominačními.

17. 2. 2008
Za KA Martin Otta (za přispění
M. Vrkoslava, P. Resche, P. Jandíka a A. Ottové Čepelkové)

Zhodnocení sezóny 2007 tradičního skialpinismu
První akcí naší subkomise byla již tradiční rally, tentokrát
na chatě Johaniss pod Grossvenedigerem, kterou zorganizoval René Bulíř. Většina účastníků vystoupila na dva vrcholy Grossvenediger a Kistalwand. V květnu jsme se sešli ve Vysokých Tatrách na akci nazvané Tatranské extrémy.
Na Štrbském plese jsme měli zajištěno ubytování a za dva
dny jsme slyžovali Štrbský štít a Predné Solisko, sedlo Velkého Soliska a Patrii.
Reprezentace fungovala ve složení Marek Holubec, Pavel
Pospíšil a Robin Baum. Pavel s Markem uskutečnili několik výpadů do Alp. Nejhodnotnějšími sjezdy byly Z stěna
Eigeru a Biancograt na Bernině. Trojice skialpinistů Martin
Rohan, Vladimír Smrž a Robin Baum zorganizovali expedi-

ci na Aljašku. Cílem bylo slyžování Mount Forakeru hřebenem Sultana přes Mount Crosson. Po čtyřech dnech lezení za nepříznivého počasí byl výstup ukončen na Mount
Crossonu a i přes nepříznivé sněhové podmínky byla hora
slyžována.
V listopadu jsme zorganizovali jednání koordinační rady
v Říčkách na Horské službě. Jednání se zúčastnili René Bulíř, Robin Baum, Pavel Vontor a Miroslav Rozehnal. Počátkem prosince Jiří Kalousek zorganizoval seminář věnovaný
skialpinismu ve dnech 31. 11 a 2. 12, kterým jsme za hojné
účasti ukončili náš skialpinistický rok. 2007.
Robin Baum

Návrh grantu „Výkonnostní lezení a skialpinismu“ pro rok 2008
Cíl grantu: podpora horolezeckých a skialpinistických
projektů s mimořádnou sportovní nebo objevitelskou
hodnotou
Celková částka na grant: 100 000 Kč (za předpokladu
schválení rozpočtu VH 2008)
Vyhlášení podmínek grantů: 01. 03. 2008 Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2008Vyhlášení přidělených grantů: 21.
05. 2008
Kdo se může o grant přihlásit: každý člen nebo skupina
členů ČHS. Do soutěže nemohou být přihlášeny akce pořádané odbornými komisemi ČHS a hrazené z jiných finančních prostředků ČHS.
Termín konání projektů: Přihlášená akce se musí uskutečnit v době od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 (žádat se
může i zpětně).
Přihláška:
Přihláška musí dodržet předem stanovenou formu stanovenou základním formulářem. Formulář je zveřejněn
v elektronické podobě na internetových stránkách ČHS
a je zároveň k dispozici k osobnímu vyzvednutí na sekretariátu ČHS. Přihlášku lze doručit osobně, poštou nebo
v elektronické podobě na sekretariát ČHS nejpozději do
30. 04. 2008 včetně. Rozhodující je čas příjmu potvrzený
pracovníky sekretariátu nebo elektronický čas příjmu dokumentu.
Co musí přihláška obsahovat:
•– seznam účastníků a jejich nejlepších výkonů na podobných akcích
•– podrobný popis cíle
•– předběžný rozpočet

•– plánovaný způsob medializace akce a zviditelnění ČHS.
Přihláška může obsahovat libovolný počet příloh přibližujících cíl projektu.
Hodnotící kritéria:
•– sportovní hodnota projektu
•– objevitelská hodnota projektu
•– pravděpodobnost dosažení cíle vzhledem k jeho obtížnosti a schopnostem účastníků
•– navržený způsob zviditelnění ČHS při prezentování
akce v médiích
				
Způsob vyhodnocení:
•– odborný posudek – hodnotí komise alpinismu
Podle kvality přihlášek budou vybrány nejlepší projekty. Komise si vyhrazuje právo nevyhodnotit projekt v případě, že nebude mít adekvátní hodnotu, nebo vyřadit takový projekt, u kterého není dodržena forma přihlášky. Finanční prostředky budou rozděleny podle preferencí hodnotitelů.
Podmínky vyplacení grantu:
•– při získání grantu
50 %
•– po úspěšné realizaci stanoveného cíle a kvalitní medializaci
50 %
•– při kvalitní medializaci proběhlé akce, i pokud nebyl
dosažen cíl
10 %
Způsob proplacení grantu (záloha, účtenky, aj..) je nutné
předem projednat se sekretariátem ČHS.
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Zpracovala: Komise alpinismu ČHS

Komise mládeže a Granty mládeže
Činnost komise je nyní směřována k vybudování dlouhodobé koncepce práce s mládeží. Tohoto by mělo být dosaženo; přípravou a spuštěním vzdělávacího 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 vyhodnocením grantů v tom
roce a přípravou činnosti pro rok následující. V letošním
roce chceme uskutečnit výběrový horolezecký zájezd pro
cca 15 až 20 nejlepších dětí z oddílů..
Důležitým nástrojem pro podporu činnosti jednotlivých
oddílů je zadávání a realizace grantových 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 charakteru,
ovšem vždy pevně navázané na další pokračování. Granty
také zajišťují podporu talentovaných jedinců, ale podporujeme i handicapovanou mládež, tak jak se nám to podařilo v minulém roce s oddílem Matahari, který vede Honza
Říha – nevidomý lezec. Nezbytnou součástí každého grantu bude také jeho veřejná prezentace a vyhodnocení.
Komise chce do budoucna zajišťovat pravidelné doškolování instruktorů mládeže. Metodika pro práci v oddí-

lech by měla vycházet z metodiky doporučené 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 pracovat. V tom směru je jasné, že práce s nižší věkovou skupinou bude mít více obecnější charakter se zaměřením
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 horolezectví, lanové techniky, geologie, geografie, meteorologie atd., jakož i další horolezecké aktivity – horské lezení, lezení v ledu, atd. Pochopitelně příprava
výkonnostního lezení talentovaných jedinců si nutně půjde svou cestou.
Komise stanoví pro každý rok plán činností, které koordinuje. Tento plán bude zveřejněn před valnou hromadou, která mimo jiné schvaluje rozpočet. Na výši přidělené
částky bude tento plán závislý.
Za komisi: Josef Uherka a Andrej Škrabák

Zpráva o činnosti komise soutěžního lezení mládeže v roce 2007
V roce 2007 proběhlo minimálně 17 regionálních závodů,
z toho 10 jich patřilo do seriálu Tendon cup, který zaštiťuje firma Lanex. V červnu proběhl pohárový závod na rychlost a v říjnu MČR. V obtížnosti jsme uspořádali tři pohárové závody a MČR. Na těchto českých mládežnických závodech bylo okolo 1500 startujících.
Tituly na červnovém MČR na obtížnost získali: ChA- Matoušek David, ChB- Šifra Radovan, ChC- Ondra Adam, ChDStráník Martin, DA- Vojířová Petra, DB- Wágnerová Anna,
DC- Vopatová Edita, DD- Šandová Debora. A na rychlost:
ChA- Ustohnal Zdeněk, ChB- Šifra Radovan, ChC- Pekárek
Stanislav, ChD- Šifra Martin, DA- Vojířová Petra, DB- Wágnerová Anna, DC- Srholcová Veronika, DD- Šandová Debora.
Juniorská reprezentace se zúčastnila šesti závodů Evropského poháru mládeže a Mistrovství světa v Jihoamerické
Ibarře (ECU).
Tento rok poprvé startoval i Adam Ondra, který pět závodů EYS ze šesi vyhrál a vítězstvím celého seriálu se stal Mistrem evropy. A v Ibarře na JMS získal titul Mistra světa!
Neztratili se ani další dvě české naděje, které se lotos více
soustředili na závody SP. I přes absenci na některých závodech Silvie Rajfová a Martin Stráník potvrdili, že patří mezi
špičku. Silvii se podařilo být na EYS třikrát na druhém místě a to ji v konečném součtu dalo 4. místo. Na JMS ji to moc
nesedlo, ale i přesto skončila na výborném 5. místě. Martin jeden závod EYS vyhrál a dvakrát skončil druhý, celkově
mu to už po třetí za sebou vyneslo 2. místo v EYS. Na JMS

měl výbornou formu, kvalifikaci vyhrál, v semifinále druhý, ale konečný výsledek bylo 6. místo. Na JMS v lezení na
rychlost si nejlepší místo přivezla Lucie Hrozovi (7. místo).
Plán činnosti komise sportovního lezení mládeže
v roce 2007
V kalendáři závodů na rok 2008 již máme osm regionálních závodů, ale jsme si jisti, že ještě minimálně jednou tolik jich přibude. Dále v kalendáři najdete pět závodů Českého poháru a samozřejmě i MČR v obtížnosti a rychlosti. Naší prioritou je podpora pořadatelů českých závodů,
a proto pokud budete mít někdo zájem uspořádat nějaký
závod, zejména na regionální úrovni, tak nás prosím oslovte, můžeme pomoci finanční dotací a spoustou rad a zkušeností.
Naši reprezentaci čeká šest závodů Evropského poháru,
kdy jeden by měl proběhnout i v České republice. Juniorské mistrovství světa bohužel stejně jako loni proběhne na
druhé straně zeměkoule a to doslova. Hostit jej bude australské Sydney! Vzhledem k finanční náročnosti budou nominační kritéria bohužel velmi přísná. Věříme však, že odměnou nám budou v medailové úspěchy, alespoň Silvie
Rajfové, Martina Stráníka a Adama Ondry, který snad ohájí svůj titul z loňského roku.
Zpracoval: Dan Kadlec
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Zpráva o činnosti komise soutěžního lezení dospělých v roce 2007
V roce 2007 dosáhla naše reprezentace vynikajících
výsledků.
Ve vrcholných soutěžích se již pravidelně umísťuje Tomáš
Mrázek na bedně. Letos to bylo 3. místo na ME v boulderingu a 3. místo na MS na obtížnost. Velkým příslibem do
budoucnosti je 2. místo Martina Stráníka na MS v boulderingu (že se nejednalo o náhodu, potvrdil Martin v následném závodě SP v Brně, kde se probojoval do finále).
Skvěle si naše reprezentace vedla i v seriálu SP (pro stručnost uvádím pouze umístění do 10. místa v jednotlivých
kategoriích SP)
Obtížnost muži:

Tomáš Mrázek

3. místo

Bouldery muži:

Tomáš Mrázek

9. místo

Bouldery ženy:

Silvie Rajfová

3. místo

Rychlost muži:

Libor Hroza

7 místo

Ze šesti kategorií (nepočítám kombinaci) jsme se ve čtyřech dokázali dostat do první desítky. Kdyby takovéto výsledky někdo předpověděl před deseti lety, měl bych ho
za blázna.
Nerad bych, abyste z výše uvedených čísel nabyli dojmu,
že podporujeme pouze tyto závodníky. Rádi bychom dosahovali podobných výsledků i do budoucna. Proto dáváme šanci i dalším nadějným závodníkům – například v loňském roce jsme díky rozpočtu a sponzorům umožnili 73
startů na různých závodech a zaplatili 19 závodních licencí.
V podpoře našich reprezentantů chceme samozřejmě pokračovat i v roce 2008. Pokud chceme dosáhnout podobných umístění jako v loňském roce, budeme muset umož-

nit naší špičce závody i ve vzdálených destinacích, kterých
bohužel každým rokem přibývá. Namátkou uvádím. Vail –
USA, Quinhai – China, Reunion, Taiwan, Moskva atd. Lze
předpokládat navýšení cen letenek a zvýšení startovného
na závody a ceny licencí.
Komise však nemá na starosti pouze reprezentaci.
V loňském roce se podařilo zorganizovat plnohodnotný
seriál závodů na obtížnost (4 závody) a bouldery (5 závodů). Počet 5 závodů na rok považujeme za optimální stav.
Po delší době se podařilo zorganizovat i dva důstojné závody na rychlost. V roce 2008 bychom počet těchto závodů rozšířili na 4.
Problém, se kterým se neustále potýkáme, je nedostatek
organizátorů, ochotných tyto závody uspořádat. Na závod
úrovně ČP nebo MČR je potřeba team 10 – 15 organizátorů, zaplatit kvalitního stavěče a samozřejmě zavřít na několik dnů stěnu, což znamená pro provozovatele citelnou
ztrátu na vstupném. Většina sponzorů, které si organizátoři shánějí sami, pomůže pouze věcnými dary. Pokud chceme zachovat rozsah závodů, je potřeba organizátorům pomoci především finančně. V opačném případě se bude počet závodů snižovat.
Abychom se pouze nechválili. V loňské zprávě jsem avizoval snahu o zlepšení medializace závodů a jejich výsledků.
V tomto máme ještě co dohánět.
V roce 2007 se nám podařilo nepřekročit rozpočet komise.
Znamenalo to však, že jsme nemohli poslat reprezentaci
na všechny závody (T. Mrázek například nejel na bouldery
– Reunion), nemohli jsme podpořit plánované závody na
regionální úrovni a členové komise nedostali proplacené
ani cestovní náklady související s jejich činností. Za jejich
ochotu a pochopení bych jim tímto rád poděkoval.
Za komisi sportovního lezení dospělých

Tomáš Mrázek na MČR,foto P. Jandík
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Tomáš Rakovič

Zpráva o činnosti komise závodního skialpinismu v roce 2007
Komise závodního skialpinismu při ČHS se v roce 2007 zabývala koordinací a zajištěním závodů Rock point Českého
poháru ve skialpinismu 2007. V tomto roce bylo vyhlášeno celkem 8 závodů. Tři závody byly uskutečněny v rámci
Středoevropského poháru ( dva se uskutečnily v zahraničí
– Slovensko a Polsko ). Pět závodů proběhlo systémem start
– cíl a dva závody systémem rally. Jeden závod z důvodu
nepříznivých sněhových podmínek nebyl uskutečněn vůbec. Všech osmi závodů Rockpoint Českého poháru se zúčastnilo 550 závodníků. Závodilo se v sedmi kategoriích ve
kterých bodovalo celkem 160 závodníků. Na čtyřech závodech byla zařazena kategorie OPEN ve které se však do RP
ČP 2007 nebodovalo.
Výsledky:
Kadetky: 1. Grohová K., 2. Wajda J. (PL), 3. Danková M. (SK)
Kadeti:
1. Groh R., 2. Fejfar O., 3. Leitner B. (SK)
Juniorky: 1. Pastorková L. (SK)
Junioři:
1. Hepnar J., 2. Jadamus R., 3. Brožek A.
Ženy: 1.
Korbová A. 2. Formánková D., 3. Bánská P.
Muži:
1. Duch M., 2. Maliga P., 3. Jirák J.
Veteráni: 1. Hepnar Josef, 2. Kalousek J., 3. Fajt J.
Dále se komise spolu podílela s SSA na Slovensku na uskutečnění S Středoevropského poháru, kde byly zařazeny tři
závody, dva závody na Slovensku a jeden v Česku. V roce
2007 pro neshody v pravidlech Středoevropského poháru nezúčastnilo Polsko. Celková účast na SEPu byla v sedmi kategoriích 377 závodníků. Komise podporuje závody
Středoevropského poháru z důvodu porovnání a zvyšování výkonnosti závodníků nealpských zemí.
V loňském roce byl komisí zajišťován servis pro závodníky,
kteří se zúčastnili v loňském roce Mistrovství Evropy 2007
v Morzine. Patnáct reprezentantů bojovalo ve čtyřech kategoriích a ve čtyřech disciplínách. Na ME nezklamaly mla-

dé naděje českého skialpinismu a obsadily přední místa:
Vertical race –
2. Groh R., 2. Grohová K.,
Štafeta – 		
3. Groh R., Grohová K. a Hepnar J.
Závod jednotlivců:
2. Groh R.
V ostatních kategoriích zúčastnění reprezentanti předvedli výkony na hranici možností součastného skialpinismu v Čechách.
Závěrem roku komise opět jednala s kolegy ze Slovenska
a Polska na uskutečnění závodů Středoevropského poháru. Pro rok 2008 byl dohodnut Středoevropský pohár za
účasti tří zemí. Pro nadcházející sezonu byl připraven další
ročník Českého poháru pod názvem Rock point Český pohár ve skialpinismu 2008, který je složen ze čtyř domácích
závodů dvou zahraničních závodů.

Plán činnosti komise na rok 2008.
•– Koordinace závodů Českého poháru. ( Výsledkový servis, průběžné pořadí atd.).
•– Koordinace závodů Středoevropského poháru. ( Výsledkový servis, průběžné pořadí atd. )
•– Zajištění účasti reprezentačního družstva na dvou závodech SP a Mistrovství světa ve Švýcarském Porte du Solei 23. 2.−01. 03. 2008
•– Výběr nového reprezentačního družstva a zahájení
jeho přípravy na novou sezonu.
•– Podzimní soustředění reprezentačního družstva mládeže.
•– Příprava Českého poháru ve skialpinismu 2009.
•– Příprava Středoevropského poháru ve skialpinismu
2009.
•– Zimní soustředění reprezentačního družstva.
Pavel Jirsa, předseda komise
závodního skialpinismu při ČHS

Zpráva o činnosti bezpečnostní komise ČHS v r. 2007
1. Sekce materiálová:
První akcí bezpečnostní komise bylo školení osazování jištění, organizované společně s CVK ve Škrovádu Slatiňan
31. 3. 2007. Současně byly předvedeny zkoušky těchto
osazených jištění.
Protože zkušební zařízení nemělo parametry, deklarované
dodavatelem rozhodující součásti a tuto skutečnost jsme
reklamovali, byly další zkoušky provedeny až 7. 10. na Děčínském Sněžníku a na pravém břehu Labe. Zde byla jako
nejvážnější závada zjištěna nedostatečná pevnost dobíracích ok na vrcholu věží.
Po upozornění, že zavrtávané jistící prostředky Raveltik mají závadu ve svárech, byly provedeny testy tevnosti a následně VV ČHS nechal provést testy ve státní zkušebně. I když tyto prostředky mají pevnost, požadovanou normou ČSN EN959, byla s Raveltikem dohodnuta oprava do-

sud neosazených kruhů.
Zároveň Raveltik vydal prohlášení, ve kterém zaručuje pevnost požadovanou touto normou.
Bezpečnostní komise připomínkovala česká znění norem:
EN 12 277 – Navazovací úvazky
EN 569 – Skalní skoby
EN 959 – Zavrtávané skoby
EN 568 – Kotevní prostředky do ledu
2. Sekce úrazové zábrany:
Tato sekce BK ČHS se zabývá úrazovostí při horolezectví
a její prevencí. Ve spolupráci s Lékařskou komisí ČHS sleduje a vyhodnocuje úrazovost členů ČHS, dále sleduje, eviduje a vyhodnocuje všechny smrtelné úrazy českých občanů v horském a horolezeckém terénu, a na základě evidence a sledování publikuje své výsledky, popř. konkrét-
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ní doporučení a varování. Tato doporučení jsou publikována zejména na oficiálních stánkách ČHS, ve sborníku Lékařské komise.
Náplň činnosti Sekce úrazové zábrany BK v r. 2007:
Sekce BK zabývající se úrazovostí v uplynulém období nadále sledovala a vyhodnocovala úrazovost členů ČHS, dále
sledovala, evidovala a vyhodnocovala všechny smrtelné úrazy českých občanů v horském a horolezeckém terénu, prováděla soustavný monitoring otevřených zdrojů
ve vztahu k hlavní náplni své činnosti. Informační výstupy
ze své činnosti, tj. konkrétní doporučení a varování, jsou
umístěny na oficiálních svazových www stránkách.
V rámci ČHS sekce spolupracuje zejména s Lékařskou komisí, a na vyžádání poskytuje spolupráci i dalším svazovým orgánům.
Mimo stálou náplň činnosti Sekce úrazové zábrany BK
v roce 2007
•– pokračovala v práci na novelizaci bezpečnostních

směrnic ČHS,
•– připravila elektronický dotazníku pro hlášení úrazů,
•– účastnila se odborných setkáních a seminářů uvnitř
ČHS (seminář LK) i vně (semináře specializovaných záchranných služeb),
•– provedla kontrolu funkčností na trh nově dodané jistící
pomůcky a následně iniciovala výrobce k vydání dodatečného návodu k použití
•– sledovala dění a činnost bezpečnostních komisí zahraničních horolezeckých svazů, především slovenské metodicko‑bezpečnostní komise SHS James, která věnovala značnou pozornost přezkoumání prasklého nýtu
typu Spit ve Vysokých Tatrách, který zapříčinil nehodu
a zranění českých horolezců.
•– Protože Tomáš Frank skončil svoji činnost v bezpečnostní komisi, převzal vedení komise úrazové zábrany
Tomáš Kublák.
Vladimír Těšitel, Tomáš Kublák

Zpráva o činnosti MK v roce 2007 a plán na 2008

Členové MK: Jan Bednařík – předseda, Dušan Stuchlík, Karel Kříž, Radek Linerth, Martin Honzík, Pavel Neuman, Jiří
Vogel, Igor Novák, Jiří Žižka
Lektorský sbor: Členové MK, Ondřej Nádvorník, Jana Kubalová
Doškolení a kurzy pro instruktory
Na počátku roku proběhlo dle plánu v zimních měsících
doškolení instruktorů dle standardů RCI a HAL. Dle zájmu
uchazečů byly zvoleny lokality Rudolfs Hütte Rakousko
a Popradské pleso Slovensko. V únoru je rovněž zakončen
úspěšně složenými zkouškami kurz 5 instruktorů HAL rovněž na chatě Rudolfs Hütte v Rakousku.
V měsíci květnu proběhly dle plánovaného scénáře přijímací zkoušky uchazečů o instruktory RCI a HAL včetně následujících přednášek z první pomoci, záchrany a ostatních témat. Pro instruktory RCI bylo provedeno úspěšné
závěrečné zakončení všech frekventantů se zkouškami
v oblasti Totes Gebirge Rakousko. Rovněž 4 frekventanti HAL byli úspěšní při přednáškách a praktických ukázkách v části ledovce a pohybu ve skalním horském terénu
a nyní je čeká závěrečný kurz se zkouškami na konci ledna
nebo počátku února 2008. V tomto roce byl navíc zaveden
nový druh instruktora SCI, který má zajišťovat výuku členů
na stěnách a jedno délkových skalách.

Semináře pro členy
V průběhu uplynulého roku byly realizovány semináře pro
členy ČHS na téma „Laviny a skitouring“, „Vícedélkové skalní lezení“, „Záchrana a 1. pomoc při nehodě v lezeckém terénu“.
Materiály pro výuku
Pro členy ČHS byly připraveny materiály, které byly upraveny pro potřeby Metodické komise a členů ČHS. Zejména
se jedná o „Základní dovednosti pro horolezectví“, „Vybrané lanové techniky pro záchranu a sebezáchranu“, „Uzly
pro provozování horolezectví“.
Setkání členů MK
V roce 2007 proběhlo celkem 2x osobní setkání členů MK
a 4 Internetové konference zejména na témata kolem revizí vydávaných materiálů pro výuku.
Splnění plánu na rok 2007
Činnost Metodické komise v roce 2007 splnila předpokládaný plán činnosti. Na základě požadavků členské základny zavedla Metodické komise kurz instruktora SCI, který
úspěšně zakončilo v tomto roce několik uchazečů.
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Vypracoval: Jiří Vogel

ZPRÁVA O ČINNOSTI LÉKAŘSKÉ KOMISE ČHS V ROCE 2007
A PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2008
V roce 2007 pracovala LK ve složení:
Předseda: MUDr. Jana Kubalová (od 1. 1. 2007)
Členové LK ČHS a lektorského sboru: MUDr. Ivan Rotman,
MUDr. Andrea Pelikánová, MUDr. Jaroslava Říhová, MUDr.
Igor Hermann, MUDr. Pavel Neumann, Martin Honzík DiS.,
MUDr. Lucie Bloudková, MUDr. Tomáš Obtulovič
Koncepce práce LK ČHS:
Hlavním cílem práce LK ČHS je vytvářet servis pro členy
ČHS – tj. předávat informace týkající se problematiky horské medicíny a záchrany v horách (tvorba doporučení, publikace článků s problematikou horské medicíny na webu
ČHS i dalších časopisech, poradenství v oblasti horské medicíny) a dále praktická výuka členů ČHS v těchto oblastech (výuka je převážně prováděna na kurzech první pomoci a skalní záchrany). Dalším cílem je snaha o předávání informací i odborné lékařské a zdravotnické veřejnosti (publikace v odborných časopisech a prezentace na seminářích).
Činnost LK v roce 2007 lze shrnout do hlavních bodů:
•– Kurzy
•– Nová doporučení LK ČHS
•– Články, publikace, studijní materiály
•– Statistika a dlouhodobé sledování
•– Pracovní a studijní cesty
•– Servis pro horolezce
•– Pelikánův seminář

Doporučení LK ČHS, články, publikace, studijní materiály
Každým rokem publikujeme na webu ČHS nová doporučení pro oblast horské medicíny. Z nových doporučení, které byly vytvořeny v roce 2007 je to péče o omrzliny v terénu a na chatě pro laiky i lékaře (Kubalová, Říhová), aktualizace lékového vybavení lékárničky (Kubalová, Honzík), doporučení pro legální předepisování léků laikům do expediční lékárničky (Sieger, Rotman, Kubalová). Doporučení
jsou v jednotné grafické úpravě ve formátu pdf ke stažení
na webu ČHS. Plánujeme vytvořit doporučení pro všechna
základní odvětví horské medicíny a záchrany v horách.
Z dalších článků týkajících se problematiky horské medicíny jsme publikovali doporučení pro sportovní lezce při poranění prstů (Obtulovič) a oční problematika ve vysokých
nadmořských výškách (Rotman). Novinkou je odkaz „ke
stažení“, kde si je možné stáhnout a vytisknout kartičky se
základními algoritmy poskytování první pomoci (Honzík).
Z dalších publikací pro lezeckou veřejnost jsou to články publikované v různých časopisech: Hudy info (Honzík)
a Montana (Obtulovič)
Součástí koncepce práce je i šíření povědomí o horské medicíně mezi odbornou zdravotnickou veřejnost. Publikujeme v odborných lékařských časopisech – Medicina Sportiva (Říhová – omrzliny), Urgentní medicína (hypotermie,
nemoc z výšky – Kubalová, Honzík), přednášíme problematiku horské medicíny na vzdělávacích symposiích regionálních i celostátních (Honzík, Kubalová).

Kurzy
V roce 2007 proběhlo několik kurzů pro členskou základnu i instruktory ČHS. Lektoři kurzů jsou: Martin Honzík, Pavel Neumann a Jana Kubalová
Pro členy ČHS:
•– Základní kurz první pomoci a záchrany v horách (1 kurz,
10 účastníků)
•– Záchrana a první pomoc při nehodě v lezeckém terénu
(1x, 10 účastníků.)
•– Kurz první pomoci a záchrany v horách – základ (1x,
19)
•– Kurz první pomoci a záchrany v horách – nadstavba
(1x, 15)
•– Instruktor sportovního lezení (1x, 5)
•– Doškolení instruktorů (2x, 16)
•– Opravné doškolení – letos se nekonalo
Účastníci každého kurzu obdrží skripta s přednáškami ve
zkrácené verzi a zalaminované kartičky první pomoci. Letos proběhla také inovace kartiček. Dostupné jsou na svazu za 8 Kč.

Servis pro horolezce
Mimo informační servis a výuku se snažíme také ulehčit
laickým zachráncům poskytování první pomoci. A to výrobou a poskytnutím zdravotnického materiálu pro první
pomoc. V loňském roce jsme uvedli na trh oranžový šátek
s obrázky, jak jej použít při základním ošetření úrazů (Honzík). První série je již rozebrána, letos byla provedena inovace a dotisk druhé série šátků. Cena je 120 Kč. Ve spolupráci s firmou Zelená Hvězda Brno jsme vybrali zdravotnický materiál do náplně do lékárničky horolezce, která odpovídá doporučení LK ČHS č. 2. V současné době je po mírných potížích (jeden z výrobců obvazového materiálu přestal vyrábět námi doporučovaný zdravotnický materiál) je
již k dostání na svazu za 180 Kč. Do budoucna plánujeme
ještě výrobu obalu na lékárničku.
Ze zdravotních programů je to vytvoření nového programu „Zdravotní aspekty sportovního lezení“, který má za cíl
předat informace o poranění nejen ruky při sportovním lezení, prevenci, možnosti terapie, rehabilitace a důrazem na
osvětu u lezoucích dětí a mládeže (Obtulovič, Hebelka).
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Statistika a dlouhodobé sledování
Z dlouhodobých projektů nadále probíhá statistické sledování úrazů českých občanů při horolezectví a horských sportech – ve spolupráci s Bezpečnostní komisí ČHS
(Bloudková), dlouhodobé sledování a léčba omrzlin u českých občanů a sledování zdatnosti a zdravotního stavu reprezentantů v horolezeckých sportech (Říhová).
Pracovní a studijní cesty
Součástí práce LK ČHS je i spolupráce s LK UIAA, včetně
účasti na schůzi LK UIAA. Letos se konala ve Skotsku v Aviemore zároveň se světovým kongresem o horské medicíně a medicíně v divočině, viz zpráva z cesty. Schůze se
účastnila předsedkyně MUDr. Kubalová. MUDr. Tomáš Obtulovič se zúčastnil workshopu Švýcarské společnosti pro
horskou medicínu s tématem: Sportovní lezení a medicína
v Bad Ragaz. Doufáme, že nabité informace zúročí v projektu zdravotní aspekty sportovního lezení. MUDr. Rotman navštívil 20. mezinárodní kongres lékařů horských záchranných služeb v Innsbrucku.
Pelikánův seminář
LK a Společnost horské medicíny každoročně pořádá setkání lékařů a zájemců o horskou medicínu „Pelikánův seminář“. Letos se konal již 18. ročník. Tentokrát byl místem
jednání Adršpach – Zdoňov a nádherné prostředí Adršpašsko – Teplických skal. Za servis děkujeme panu Michalu Brunnerovi (Montana trekking), prostředí jeho penzionů určitě velkou mírou přispělo ke zdárnému proběhnu-

tí semináře. Letos seminář proběhl v duchu nejen teoretických, ale i praktických informací na workshopech (taping
a dlahování pomocí termoplastických dlah, dlahování pomocí dlah SAM Splint, improvizovaná extenční dlaha, resuscitace na modelech). Na stánku představila svůj sortiment
firma Zelená hvězda a firma Singing Rock. Z důvodu špatného počasí jsme museli předem avízovanou záchranu ve
skalním terénu přesunout do místnosti – účastníci si mohli
prohlédnou záchranné lanové techniky, zástupce Singing
Rock a Pieps – Janek Bednařík představil základní problematiku a techniku vyhledávání v lavině. Součástí víkendového semináře je i schůze LK ČHS.
Plány na rok 2008:
•–
•– Uspořádání schůze LK UIAA a navazující sympozium
o horské medicíně v ČR pro veřejnost (podzim 2008)
•– Pokračovat v tvorbě doporučení LK (nemoc z výšky,
akutní neúrazové stavy, hypotermie, poranění), publikace na webu a časopisech, brožurka první pomoci (formát A6)
•– Šíření získaných vědomostí mezi horolezce, lékaře
a další zdravotníky
•– Dotažení programu „zdravotní aspekty sportovního lezení“
•– Časopis „Horská medicína a záchrana v horách“ – ISSN,
první číslo únor/březen
Zapsala: Jana Kubalová, předsedkyně LK ČHS

Zpráva o činnosti vrcholové komise za rok 2007
V oblastních vrcholových komisích pracuje celkem 121
členů ČHS. Přesto máme ještě hodně neobsazených sektorů. Nejvíce jich je na Severní Moravě, v Lužických horách
a v Jižních Čechách. Proto uvítáme nabídky na spolupráci v této oblasti. Našim cílem je mít obsazenou každou významnou oblast/sektor.
Byl vypracován nový statut Oblastních vrcholových komisí a Centrální vrcholové komise, které byly předloženy ke
schválení výkonnému výboru. Předpokládáme, že nabudou účinnosti začátkem příštího roku.
V letošním roce byla také schválena nová pravidla lezení
pro pískovcové i nepískovcové skály, na jejíž přípravě se
členové OVK podíleli.
Spolu s BK jsme zajistili již tradiční školení pro správce pískovcových a nepískovcových oblastí, které se tentokrát
konalo na Škrovádě u Pardubic. Opět se ho zúčastnilo více
jak 60 lidí. V této tradici budeme pokračovat i v roce 2008.
Každá OVK v pískovcových oblastech byla vybavena sa-

dou výměnných „nýtů“, které usnadňují osazení kruhů pomocí chemických malt. Tato pomůcka je zapůjčována prvovýstupcům. Členům ČHS bylo prodáno téměř 200 dotovaných pískovcových kruhů a 300 borháků pro jištění v prvovýstupech. Autoři nových cest využívali nadále možnost
nákupu chemických kotev za zvýhodněné ceny, které byly
s jejími dodavateli vyjednány.
Nepodařilo se dohodnout výrobu nerezového borháku
pro pískovcové oblasti jak bylo plánováno. Důvodem jsou
příliš vysoké ceny. Aby byla výroba pro dodavatele rentabilní, museli bychom odebírat takové počty borháků, které bychom nebyli schopni osadit za několik let. Ve spolupráci s BK budeme hledat jiné, schůdnější řešení.
Ve spolupráci s BK stanovíme v příštím roce přesné technické požadavky na výrobu kruhů a borháků tak, aby mohla být garantována jejich co největší kvalita.
Členové OVK plánovali výměnu 2 000 borháků a více jak
500 pískovcových kruhů a 400 slaňáků. Vše se však nepodařilo realizovat, zejména na pískovcích v Čechách (plně-
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ní na cca. 25%). Důvodem je mimořádná časová náročnost
a ani poměrně vysoká odměna za výměnu nebyla dostatečnou motivací. Je zřejmé, že někde špatně odhadli své
možnosti nebo se změnily výchozí podmínky, např. odešel správce. Provedená údržba bude postupně zapsána na
web ČHS. Nejvíce borháku bylo vyměněno tradičně na Jižní Moravě (cca. 400), na Moravských pískovcích (cca. 400),
ve Středočeském kraji (cca. 150), v Jižních Čechách a v Západních Čechách. Na pískovcích vyměnily nejvíce kruhů
a slaňáků v Českém ráji, v Labských pískovcích a na Svojkově.
Náklady na výměnu včetně materiálu a cestovného tvoří
podstatnou část rozpočtu CVK, proto nesplnění plánované údržby způsobilo jeho poměrně vysoké nečerpání. To
umožnilo vybavit všechny OVK vrtačkami, které původně

požadovaly a rozpočet na rok 2008 je proto proti předchozím rokům nižší. V příštím roce by se mělo vyměnit asi 1
500 borháků a více jak 300 stěnových a slaňovacích pískovcových kruhů.
Web ČHS Skalní oblasti ČR byl v průběhu roku průběžně
upravován tak, že se může stát hlavním nástrojem OVK
a správců oblastí pro evidenci stavu jistících a vrcholových
prostředků, jejich výměny a pro schvalování nových cest.
Na webu je hodně pěkných průvodců s obrázky, fotografiemi a nákresy. Počet zapsaných cest se neustále zvyšuje. Autoři většinou souhlasili se zveřejněním celých průvodců. Např. OVK Dubské skály souhlasí i se zveřejněním
všech obrázků.
Jiří Rosol, předseda CVK

Pravidla pískovcového lezení v Čechách – magnézium ano, či ne
V souvislosti s problematikou používání magnézia na pískovcových skalách v Čechách pověřil Výkonný výbor své
členy R. Lienertha a A. Čepelkovou, aby ustanovili dvě pracovní skupiny, které zpracují toto téma s cílem připravit
podklady pro hlasování ohledně případné úpravy Pravidel
lezení na pískovcových skalách, včetně možných dopadů
případné změny.

Obě skupiny výsledky své činnosti shrnuly do následujících dokumentů:
1. Zachovejme tradiční pravidla českého pískovcového lezení
2. Návrh na řešení problematiky používání MG na pískovcových skalách v ČR

DOKUMENT 1:
Zachovejme tradiční pravidla českého pískovcového lezení
Výstupní dokument pracovní skupiny „ANTIMAGLAJZ“
Pracovní skupina formuluje důvody, proč by měla současná lezecká generace respektovat zákaz používání magnézia v pravidlech pískovcového lezení, a prosazovat jejich zachování jako celku. Zároveň hodnotí
možné dopady zrušení tohoto zákazu, formuluje protiargumenty na nejčastější námitky a navrhuje způsob
dalšího postupu.
Obsah
•–
•–
•–
•–
•–
•–
•–

Pískovcová etika
Ochrana přírody
Fotografie chytů
Protiargumenty
Zůstane zákaz, a co dál
Pracovní skupina
Zdroje

Pískovcová etika
Hodnota sportovního výkonu při horolezectví je určována
několika hledisky, jako jsou náročnost, obtížnost, styl, roční doba provedení výstupu apod. V rámci skalního lezení,
kam patří i pískovcové lezení, jsou pro určení hodnoty výstupu stěžejní dvě hlediska, a to styl a obtížnost.
Obtížnost je poměrně jasné a srozumitelné hledisko, vyjadřuje míru fyzické námahy a potřebné tělesné obratnosti nutné pro přelezení daného lezeckého úseku – přičemž
obtížnější je to, co dokáže přelézt méně lidí. Pro snadnější vyjádření obtížnosti se v minulosti ustanovily tzv. klasifikační stupnice s jednotlivými stupni. Hledisko stylu je více
členěné, rozeznává se styl lezení (volné, technické aj.), přičemž volné lezení se dále rozlišuje na styl přelezu (tj. OS,
RP, PP, apod.), a pak posuzuje především míru nasazení
umělých prostředků umožňující výstup, což se vyjadřuje ustáleným výrazem ´čistota stylu´. Platí, že čím méně je
použito umělých prostředků usnadňující výstup a skála po
výstupu zůstává co nejvíc ve svém původním stavu, tím je
styl čistší a výstup hodnotnější.
Vysoká hodnota pískovcového lezení dle saských pravidel je právě v čistotě stylu. Tato „čistota“ je dosažena
akceptováním určitého omezení umělých prostředků, kte-
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ré by výstup jinak ulehčily. Je to především maximální využívání přírodních jistících bodů (vůči skále šetrné jištění
smyčkami), definované minimální rozestupy mezi kotevními prostředky osazenými ve skále (větší rozestupy mezi
kruhy a tím zachování psychické složky horolezeckého výkonu), a mimo řadu dalších také zákaz při výstupu používat magnézium nebo jiné chemické látky vysoušející ruce
lezce. Tato omezení sice zvyšují hodnotu výstupu, ale horolezci přidělávají starosti, což se přirozeně projeví poklesem druhé složky horolezeckého výkonu, a to obtížnosti.
Spatřujeme zde podobu známých spojitých nádob s kapalinou, kdy vzestup hladiny v jednom sloupci doprovází pokles hladiny v druhém sloupci nádoby. Je potřeba si uvědomit, že nasazením umělých pomůcek sice zdánlivě zvyšujeme složku obtížnosti, ale za cenu, že si to jinde ulehčujeme (tj. kazíme si styl). Celková hodnota výstupu se ale
nezvyšuje, je to jen „směna“ v rámci uzavřeného systému –
tam uberu, a tady přidám.
Svár mezi stylem a obtížností tvoří jeden z velkých příběhů
horolezectví. Potkáváme v něm jména jako jsou Hermann
von Barth, Paul Preuss, Josef Smítko, Walter Bonatti, Royal
Robbins, Reinhold Messner a mnoho dalších. Osou tohoto příběhu je poznání, že jedině při zachování čistého stylu je posun obtížnosti vzhůru tím skutečným kvalitativním
skokem vpřed. Jen prostá fascinace stupněm obtížnosti je
tou spolehlivě svůdnou cestou, jak horolezectví dostat do
krize. Není důležité jen „kolik“, ale také „jak“. Před více jak
sto lety se kdesi ve střední Evropě, v Sasku a Čechách, stalo něco mimořádného. V samém počátku zdejšího horolezectví na pískovcových skalách si místní lezci uvědomili, že s nasazením neomezeného množství technického
nářadí a umělých pomůcek je každá cesta vylezitelná, ale
sportovní hodnota klesá. Proto došlo ke stanovení zásad,
jak výstupy provádět a které umělé pomůcky je přijatelné použít. Takto definovaná pravidla lezení roku 1913 písemně sepsal saský lezec Rudolf Fehrmann. Fakt, že úroveň čistoty stylu byla písemně kodifikována a navždy dána
k paměti jako výzva pro tehdejší lezce, a lezce následujících generací, nemá v historii horolezectví z té doby obdoby. Zrodilo se pískovcové horolezectví, a skalní oblasti pískovcových skal Saska a Čech se staly neuvěřitelně vzácnou enklávou, kde se po celé století navzdory
různým módním trendům promyšleně pečuje o čistotu
stylu volného lezení a sny o těžších výstupech nejsou
ničeny „inflací hodnot“, ale jsou ponechány pro následující generace lezců.
Jednou z charakteristik, jak poznat čistý styl, je zachování co největší míry přirozenosti stavu skály po výstupu.
Použití chemických prostředků na vysoušení rukou (jako
je magnézium), které ulpívají na skále, čistotu stylu silně
kazí. Povrch skály v místě chytu je zanášen cizorodou látkou, vrstva nanášeného chemického prášku se tlakem utemovává do podoby tvrdého povlaku, který zcela mění přirozený charakter pískovcové skály. Tato změna skály, byť
provedená jedním lezcem, bere šanci na čisté lezení všem,
kteří by chtěli následovat. V převislých stěnách (které nejvíce skýtají možnost obtížných výstupů), kde na skálu nedopadá déšť, je změna povrchu skály nanesením vrstvy chemického prášku trvalá, magnézium zde zůstane z hlediska
krátkého lidského života prakticky navždy. Nějaká mecha-

nicky provedená očista skály není později možná. Provozovatelé umělých horolezeckých stěn staré chyty očišťují
drátěným kartáčem nebo tlakovou vodou, ale takový postup na měkké pískovcové hornině nelze použít, neboť by
naprosto došlo ke zničení i vlastního chytu.
Pokud chceme zachovat vzácnou hodnotu čistého stylu
při výstupech na pískovcových skalách, je dostatečným
důvodem pro zákaz používání magnézia jeho setrvání na
pískovcové skále, a z toho vyplývající znemožnění výstupu bez něj. Samozřejmě, jakákoliv restrikce (omezení) není
vždy všemi přijata s nadšením (jinak by totiž ani nebyla potřeba), ale v prostoru České republiky je stále dost jiných
skal, kde z hlediska horolezecké etiky není problém magnézium používat (jedná se například o celý Český kras, Moravský kras, Střední Povltaví, Bořeň, Pálavu a mnoho dalších skal z tvrdých hornin po celé České republice). Při takových možnostech by mělo být zachování čistého stylu
lezení na pískovcových skalách v Čechách naprosto pochopitelné. Čas si nikde nekoupíme, a jestli jsme něco získali vývojem delším než století, je to vzácnost, kterou si nesmíme nechat zničit.
V současnosti je v Evropě a ve světě populárním trendem
ve skalním lezení snaha o dosažení co nejvyššího stupně
obtížnosti. Také je to zajímavá a napínavá disciplína lezení, ale v Evropě i u nás je dostatek skalních oblastí, kde si
lidé terén pro tuto formu lezení uzpůsobili. Nemá význam
ji vnášet do pískovcových skal, kde již kvůli povaze měkké
pískovcové horniny není možnost mít nějak výrazně obtížnější výstupy než na vápenci. Jestliže se budeme na písku
snažit o honbu za nejvyšším stupněm obtížnosti za cenu
snížení čistoty stylu, může se stát, že nebudeme mít ani
jedno, ani druhé. Skončíme jako hlupáci, kteří nemají nic.
Svět zahraničního horolezectví si hodnotu čistého stylu
a pískovcového lezení uvědomuje. Připomeňme si mezinárodní setkání horolezců v Innsbrucku roku 2002, které
přijala tzv. Tyrolskou deklaraci, vyzdvihující význam uchování přirozeného prostředí skal pro další generace (viz Článek 8 bod 3: „Skála a hory jsou omezenými zdroji pro
dobrodružství, jehož se účastní lezci různých zájmů
z mnoha po sobě následujících generací. Uvědomujeme si, že další generace si budou chtít najít svá vlastní, nová dobrodružství uvnitř tohoto omezeného zdroje. Budeme se snažit přizpůsobit skály a hory jen tak,
abychom neznemožnili příležitosti v budoucnosti“). Pískovcové horolezectví v Sasku a Čechách zde bylo velmi ceněno. Co se týká hodnoty stylu, tak například britský horolezec Leo Houlding zde pronesl větu: „Styl výstupu je víc
než výstup za každou cenu“. Přímo k problému používání magnézia se vyjádřil Herbert Richter v populární knize
Pískaři: „Lezení mělo do teď – také ve starých cestách –
neustále nádech dobývání. Každý, kdo cesty opakoval,
musel o pohybech při lezení sám rozhodovat a každý
chyt a stup sám objevovat. S magnéziem došlo k procesu, kdy se lezecké oblasti proměnily ve fitnessparky a lezecké cesty s bíle označenými chyty v atletické
cvičné terény. Tím se znovu vzdalujeme další kousek
od základní linie horolezeckého sportu. … Je to váš
kraj, milí čeští přátelé, který si zničíte.“ (Pískaři, str. 90).
A v podobném gardu úplně nedávno Thomas Huber: „…
pískovcové lezení je něco úžasného. A je správné, že
se v Čechách na pískovci nesmí používat magnézium.
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… Co mám rád, jsou tradice a staré zvyky. Respektování tradic. Je to něco, co jsme ztratili například v některých částech Alp, kde chybí úcta k prvovýstupům z dřívějších dob a staré túry se přenýtovávají. Budu respektovat zvyklosti v Labských pískovcích, když tam budu
chtít lézt? Vážím si jich, takže určitě. Budu respektovat tradici v (anglických) oblastech s gritstone? Když
tam budu chtít vylézt těžkou cestu, nejprve si ji zkusím
s horním lanem, a když ji bezpečně zvládnu, rozhodnu se: Dobře, vylezu ji na prvním konci! Jedná se tedy
o diametrálně odlišný přístup k lezení. Vždy budu nadšený, když se v oblastech jako jsou Labské pískovce
uchovají tradice. Když se tamní zvyklosti vytratí, ztratí se úplně všechno! Přijdou chlapi s nýty, vše převrtají, a veškeré tradice budou pryč, jako se například stalo v Dolomitech nebo nemusíme chodit moc daleko –
jako u nás v Berchtesgadenu. Převrtali všechny klasické cesty a jsou spokojeni, když je dnes coby bezpečně
vynýtované linie běžně leze padesát lidí najednou. První klasický prvovýstup je už pryč jen kvůli lidem, kteří
lezení berou pouze jako konzumní záležitost. Dovedeš
si představit, že by v Yosemitech někdo navrtal nýty
vedle spár? To by si tady nikdo nedovolil.“ (Montana,
2007, číslo 6, str. 54)
Čistota stylu lezení na pískovcových skalách je tím nejvzácnějším, čím můžeme jako horolezci České republiky přispět k dějinám a stavu světového horolezectví.
Nebuďme tou hloupou generací, která to zničí!
Ochrana přírody
Stará pískovcová pravidla vznikla dlouho předtím, než se
vůbec ustanovily státní instituce mající na starosti ochranu přírody. Přesto v sobě saská pravidla obsahují princip,
který se někdy popisuje slovním obratem „trvale udržitelný rozvoj“, tedy zacházení s věcmi a přírodou tak, aby různé procesy neničily podmínky, které dané procesy vůbec
umožnily. Je to poněkud nečekané, ale pískovcová pravidla horolezců v době svého vzniku myšlenkově přeběhla
svou dobu. Když posléze vznikaly instituce ochrany přírody, horolezectví podle saských zásad bylo ve skalních pískovcových oblastech zavedené a nově ustanovené instituce jej více či méně akceptovaly. Akceptovaly je ale jako relativně šetrnou sportovní činnost podle oněch promyšlených, starých saských zásad. Nelze čekat, že nyní orgány
ochrany přírody připustí, aby se v pískovcových skalách
v chráněných územích najednou začalo provozovat lezení formou, kdy dochází k výraznému zásahu a změně přirozeného stavu skály.
Celá snaha o používání magnézia na pískovcových
skalách nám zničí pracně vybudovaný „status quo“
a poškodí diplomatickou snahu o vyjednávání stávajících podmínek pro provozování horolezectví v chráněných územích.
Protože vztah se státními orgány ochrany přírody je pro
nás zásadní, podívejme se na téma „legalizace používání
MG na písku a ochrana přírody uvnitř ČHS“ blíže, a to právě z pohledu státních orgánů ochrany přírody a dosavadní praxe při vyjednávání podmínek pro provozování ho-

rolezectví. To za předpokladu, že Český horolezecký svaz
zůstane institucí, která bude pro své členy, resp. zahraniční návštěvníky z členských federací UIAA, vyjednávat podmínky k provozování horolezecké činnosti v chráněných
oblastech.
•– Magnézium je chemická látka, která se ve volné přírodě jednoznačně projevuje jako cizorodá a její působení na ekosystémy není pozitivní ani neutrální. Míra
negativního vlivu není objektivně stanovena, nejsou
zpracovány relevantní výzkumy o vlivu MG na jednotlivé složky ekosystému (rozhodně ovšem existuje jistý vliv na strukturu skal a jejich mikroreliéf, na živočichy a rostliny, včetně mikroskopických, rovněž
na vzhled a estetické působení přírodních složek). Ve
zvláště chráněných územích nebo v místech s výskytem zvláště chráněných druhů organismů je prioritní veřejný zájem na ochraně přírody, artikulovaný zákonem, orgány ochrany přírody v případě cizích vlivů s ne zcela známým dopadem na předmět ochrany
oprávněně postupují podle principu předběžné opatrnosti – nelze tedy očekávat zásadní vstřícnost k MG
a jeho toleranci nebo bagatelizaci jeho vlivu na přírodu.
•– Magnézium jednoznačně ulehčuje sportovní výkon
a na písku umožňuje rozšířit časovou periodu intenzivního využívání skal (teplé počasí...). Společně s některými dalšími trendy v moderním lezení (snižováním objektivního i subjektivního rizika vývojem technologií, zahušťováním fixních jisticích bodů, nacvičováním a přelézáním TR...) působí směrem ke zvýšení návštěvnosti
lezeckých oblastí a zvyšováním frekvence výstupů. Logickými dopady jsou zvýšené opotřebení skal a „pobytové stopy“ po návštěvnících v území včetně eroze, odpadků, „produktů metabolismu“ nebo třeba hluku atd.
Tato skutečnost je v přímém rozporu s posláním ochrany přírody, která má za povinnost zachovat definované
cenné složky přírody a krajiny v původním stavu nebo
jejich stav zlepšovat ve směru k přirozenému stavu.
•– To jsou východiska pro přirozený konflikt lezení obecně a lezení s MG konkrétně se zájmy ochrany přírody. Je
třeba zdůraznit, že ochrana přírody je celosvětově uznávaný veřejný zájem, který je v českých podmínkách formulován a upraven obecně závazným právním předpisem. Naproti tomu horolezectví je spíše zájmem skupinovým – k jeho popsání jako veřejného zájmu dosud
uspokojivě nedošlo (pouze nepřímo např. obecným
proklamativním prohlášením v zákonu o podpoře sportu). Většina významných lezeckých terénů v ČR (a u pískovců zvláště) požívá nějakého stupně územní ochrany
a horolezectví je zde regulováno nebo přímo zákonem
zakázáno (zákaz v základních ochranných podmínkách
národních parků, národních přírodních památek a rezervací, podmínka výslovného souhlasu ochrany přírody podle bližších ochranných podmínek většiny přírodních rezervací a některých CHKO). Zákazy je možné prolomit, ovšem pouze v režimu výjimek ze zákona a souhlasů ve správním řízení, na které není právní nárok
a základním kritériem je nepoškozování chráněného
přírodního prostředí. Je třeba říci, že současný pro ho-
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rolezce relativně příznivý stav je výsledkem mimořádné tolerance ochrany přírody. Ministerstvo životního
prostředí jako ústřední orgán státní správy a metodický
garant pro správy NP a CHKO akceptuje rozsah výjimek
a souhlasů jen velmi neochotně. Uvědomme si, že „výjimka“ pro lezení je zcela mimořádná, protože neurčitému počtu tisíců osob umožňuje vstupovat do
nejpřísněji chráněných částí přírody, včetně národních rezervací a 1. zóny národního parku. To je anomálie, která je ochraně přírody vytýkána mnoha
ostatními zájmovými skupinami i veřejnou správou
a je otázkou, jak dlouho bude možné udržet stávající stav. Jakákoliv disturbance v dosud nastavených
podmínkách a vztazích může urychlit proces, na jehož konci bude zvýšená restrikce vůči horolezcům.
•– Naprostá většina lezeckých terénů je nějakým způsobem chráněna s přímou regulací lezení. Zatím se to zcela netýká kaňonu Labe, ovšem připravuje se již déle vyhlášení NPR na pravém břehu. V loňském roce byla navíc schválena evropsky významná lokalita v rámci soustavy Natura 2000, a to po obou březích Labe – povinností ČR je nejpozději do 6 let vyhlásit zde chráněné
území. Lze předpokládat, že v ochranných podmínkách
tohoto území bude radikální omezení lezení. Na to,
jestli a jak se rezervace vyhlásí, se horolezců nikdo ptát
nebude – jejich zájmy by snad mohly hájit obce nebo
vlastníci pozemků, to je však velmi iluzorní představa.
•– V případě, že zákaz MG na písku zmizí z pravidel sportovního lezení ČHS, lze podle předběžných stanovisek
jednotlivých Správ CHKO a NP předpokládat, že zákaz v každém případě zůstane v podmínkách ochrany přírody pro konkrétní oblasti. Není pravda, že by zákaz MG byl v těchto územích upraven výhradně odvoláním na pravidla ČHS. Většinou je to již formulováno
jako výslovná podmínka ochrany přírody. I v případě, že
by odvolání na Pravidla existovalo, logicky se vztahuje k Pravidlům aktuálně platným v době vydání správního rozhodnutí, tedy k Pravidlům, ve kterých je zá-
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kaz MG zakotven. Pokud bude ochrana přírody postavena před situaci, kdy bude jediným garantem dodržování zákazu MG, v naprosté většině upraví svůj celkový přístup k lezení ve svěřených oblastech. Změkčení pravidel, zvýšení návštěvnosti a dopadu na přírodu
povedou na jedné straně k plošným omezením lezení (nebude souhlas s horolezectvím v některých lokalitách vůbec), na straně druhé k lokálním omezením časovým (už teď je řada oblastí, kde se neleze od 1. dubna,
ale od 1. května nebo dokonce od 1. července). V lokalitách, které lezcům zbudou, lze očekávat kromě zpřísňování podmínek ochrany přírody také řádové zvýšení dohledu nad dodržováním podmínek včetně sankcí.
To není výhrůžka, ale konstatování reálného stavu věcí.
•– Ochrana přírody nemusí a nebude prokazovat, že MG
čemukoliv škodí. Existuje současný status quo, kdy ve
shodě s historickým vývojem techniky a etiky pískovcového lezení není MG legální (tento postupný, evoluční, vývoj je jistou zárukou dlouhodobé nebo ještě lépe
trvalé udržitelnosti spolužití lezení s ochranou přírody). Pokud někdo chce změnit současný stav, je naopak
povinen aktivně a věrohodně prokázat ochraně přírody, že MG neškodí – důkazní břemeno je tedy na straně
„maglajzistů“. V případě ČHS jako žadatele o povolení lezení to mj. znamená značný ekonomický dopad při důkazním řízení, navíc s nejistým výsledkem.
Možný dopad změny pravidel: ztráta pro ČHS výhodného „statutu quo“, ztížení pozice pro vyjednávání
s orgány státní OP, vedoucí pravděpodobně k omezení míst vyhrazených pro lezení.
Podklady:
„My, lezení a magnézium“ – souhrnná zpráva o stanovisku
místně příslušných správ CHKO
O stanovisko bylo požádáno také MŽP, ale výsledek není dosud znám.

Na umělých stěnách mohou chyty čistit drátěným kartáčem. Když už je chyt ke konci své životnosti opravdu už
hodně olezlý magnéziem, tak jej
správci
vymění
za nový s drsným
povrchem. Oproti tomu přírodní
chyt drátěným kartáčem čistit nemůžeme, protože bychom skálu zničili. Nakonec by nejvíce exponované
chyty v přírodě vypadaly jako na staré, neudržované
a zanedbané umělé stěně.
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Protiargumenty
1) Bez magnézia nejsou možné špičkové výkony.
Ale jsou, jen se nesmí za nejdůležitější brát jen stupeň obtížnosti. Naopak výstupy na pískovci v duchu saských pravidel jsou velmi špičkové svým čistým stylem.
2) V cizině (např. USA) se s magnéziem na pískovcových skalách leze.
Že to jinde dělají jinak, ještě neznamená, že to musíme napodobovat a zkazit si tak vzácnost, kterou máme. Mimo to
pouštní pískovce v USA na obrovských a pustých pláních
nejsou to, co poměrně malé pískovce v Čechách a Sasku,
kde je krajina hustě obydlená, a krajina je úzce spjatá s kulturou. (Navíc v USA zákazy znají. Na některé pískovcové
útvary je lezení úplně zakázané například z tak zvláštního
důvodu, jako je náboženství). Jako horolezci musíme pochopit, že skály nejsou jen pro nás.
3) Jinde na skalách v České republice se tak leze.
Opět – že je to jinde neznamená, že to musí být všude. Jinde se nevyvinula tradice tak odvážného čistého lezení. To,
že jinde lezou s magnéziem znamená, že mají menší čistotu stylu, než je na písku. Jakou výhodu má kazit na písku
čistotu stylu? To je naopak to, co musíme uchovat (protože
je vzácné a je toho na světě málo).
4) Pot škodí stejně jako MG. Pot z rukou zanáší
chyty špinavým „slizem“.
Kde jsou ty „oslizlé“ chyty? Vezměme si modelové průměrně rozsáhlé skalní město o 100 věžích. Když na každou věž
povede celkem osm cest a každá cesta bude mít po dvaceti chytech pro pravou a levou ruku, v oblasti bude nějakých 32 tisíc chytů. Kde vidíme po sto letech horolezectví
na českých pískovcích ty strašně opocené chyty?
5) Není prokázaná škodlivost MG.
Vlastní chemický vliv magnézia na pískovec není tím jediným důvodem zákazu. Ale i kdybychom se tomuto dílčímu problému věnovali, musíme vzít potaz, že takový relevantní výzkum je drahý (v řádu sta tisíců). Už jednou byla
investice do takového výzkumu VH ČHS odmítnuta. Pokud
někdo požaduje, aby škodlivost dokazovali „ochranáři“, je
úplně mimo. Ochranáři chtějí uchovat přírodní, původní prostředí, na to mají v určitých územích oprávnění ze
zákona. Nemusejí něco prokazovat. Naopak ten, kdo tam
chce něco zanášet, musí prokázat neškodnost.
6) Magnéziová vrstva chrání skálu v místě chytu
před ošoupáním.
Tento poznatek vychází z pokusu, který se odehrával v hale
(tedy bez chemického vlivu vody v atmosférické vlhkosti). Výsledky takového „pokusu“ jsou argumentem k ničemu. Kromě toho to jen potvrzuje, že přirozený povrch skály se zanese a vlastně už není možné dotykem cítit přirozený povrch pískovce.
7) Vždyť to oprší.
Po dešti je mokro, a tehdy se na pískovci lézt nesmí. Jakmile pískovce uschnou, tak stačí, aby prvním lezoucím
po uschnutí byl někoho s magnéziem, a ten cestu zanese, čímž znemožní tomu, kdo magnézium na skále nechce

mít, si zalézt bez něj. Argument s „čistícím“ deštěm prostě nemá smysl. Kromě toho na převislých stěnách, kde nezaprší, zůstávají stopy po magnéziu na svých místech několik let.
8) Magnézium je přirozený pokrok, to bychom se
mohli rovnou vrátit ke konopnému lanu a bosým
nohám
To bychom mohli, čistota stylu by jistě vynikla :-) Lano
z umělých vláken (ale třeba i lezečky s gumou) nahradily
to, co se používalo i dřív (prostě lano a obuv), a nahradily to hned v momentě, kdy to bylo ekonomicky dosažitelné na trhu. Naproti tomu magnézium bylo levné a ve sportu (např. gymnastika) dávno používané už v meziválečném období. Přesto jej předchozí generace pískovcových
horolezců nepoužívaly, protože se držely saských pravidel
čistého stylu. Tlak používat magnézium přišel až v 80. letech, kdy nastala móda dosažení co nejvyššího stupně obtížnosti na úkor čistoty stylu.
9) Zákaz magnézia je netolerantnost.
Naopak! Lezec bez magnézia nic nikomu nekazí. Jako by
tam skoro nebyl. Naopak ten s magnéziem zanechává v terénu jeho nános a znemožní svým přelezem všem ostatním mít čistou skálu.
10) Magnézium chrání prsty.
Ano, to je pravda. Ale víc je potřeba chránit přirozený povrch skály a vzácnou, jedinečnou sportovní čistotu lezení
v pískovcových oblastech.
11) Tak ať je MG povoleno od určitého stupně obtížnosti.
Tento argument se objevuje často, zejména jako požadavek špičkových lezců, kteří skutečně v cestách pod jejich
výkonnostním horizontem magnézium nepoužívají.
•– Povolení magnézia od určitého stupně obtížnosti znamená, že bychom od určitého stupně obtížnosti rezignovali na čistotu stylu. Ač se povolení od určitého stupně tváří jako kompromis, je to ve skutečnosti svým důsledkem vlastně opět zabití pískovcového horolezectví
podle saských zásad. Vždyť právě snaha o zvýšení stupně obtížnosti, ale při zachování čistého stylu, je tím pokračováním pískařského způsobu horolezectví. Pokud
magnézium legálně vpustíme do obtížných cest, zaškrtíme pískovcové horolezectví na horním konci klasifikační stupnice, a tím ho de facto zničíme. Ukončíme možnost pokračovat v příběhu pískovcového lezení, bereme možnost následujícím generacím to dokázat
na nedotčené skále čistým stylem bez magnézia.
•– Na řešení podle stupně obtížnosti nepřistoupí ani orgány ochrany přírody, a to z prostého důvodu. Není jasná
metoda, jak takové cesty objektivně rozpoznat. Může
se to zdát být zvláštním argumentem, ale je naprosto nutné pochopit, že např. při přestupkovém řízení je
věc zjištění objektivní skutečnosti zásadní. (Stráž přírody se při udělování pokuty nesmí splést, jinak jim hrozí,
že budou viněni ze zneužití pravomoci veřejného činitele). Problémy při posouzení, v jaké obtížnosti se lezec
nacházel, mohou nastat při lezení variant, nebo jen při
části výstupu (např. jen po určitý kruh), a nakonec ani
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faktické stanovení stupně není objektivní (sami víme,
jak často se „překlasifikovává“).
•– Špičkoví lezci na špičkových cestách jsou vzorem pro
méně špičkové lezce v méně špičkových cestách a pyramida vzorů táhnoucích k napodobování se stále rozšiřuje. Je to vidět i na současném stavu, kdy se magnézium v rozporu s pravidly používá už i na snadných cestách.
12) Tak ať se leze s magnéziem jen někde.
To „jen někde“ už je, a jsou to tzv. nepískovcové skály. Skalních oblastí s tvrdými horninami je v České republice dost,
a je jich dost i v Evropě, včetně blízkých sousedních ze zemí.
Co je dobrého na zmenšování něčeho vzácného? Naopak
se až chce říci: „Škoda, že toho máme tak málo“. Dobrodružství horolezectví podle saských zásad může v budoucnosti pokračovat bůhví v jaké oblasti, copak máme právo
dopředu určit, která to bude, a kterou jako nepotřebnou
vyřadit? Nemusíme všechno „vytěžit“ teď hned. Neberme
příležitosti těm, co přijdou po nás.
13) Ať se nechá rozhodnutí, kde magnézium povolit a kde ne, na oblastní vrcholové komisi (OVK).
To je na první pohled sympatická snaha o decentralizaci. Ale naneštěstí se dotýká problematiky, která se netýká jen „vnitřních záležitostí“ ČHS, ale také vztahu s ochranáři, tedy s relativně mocným vnějším subjektem. V takovém případě je nanejvýš výhodné vystupovat jednotným
způsobem, kdy jsme pro druhou stranu jasně čitelní a seriózní garanti dohod. Podstatnou vlastností dobrého garanta dohod je to, že dokáže a má legitimitu takzvaně „hovořit za všechny“.
Současné OVK v první řadě nemají jasný statut, také není
jasně stanoveno, kdo se jakým právem stává členem OVK,
což značně oslabuje legitimitu k takovému závažnému
rozhodnutí, které byť se týká jen určité oblasti, může v celostátním měřítku napáchat škody ve vztazích s ochranou
přírody.
14) Ať nechá ČHS zákaz používání magnézia a restrikce za jeho nedodržování na orgánech OP
I kdyby se zákaz používání magnézia na pískovcových skalách vyškrtl z pravidel lezení, ve většině atraktivních pískovcových oblastí stále zůstane zákaz v nařízení orgánů
ochrany přírody. Stanovy ČHS dávají členům za povinnost
dodržovat dohody ČHS s ochranáři, ochrana přírody je jednou z deklarovaných činností svazu. Lezení s magnéziem
na pískovcích by tedy znamenalo porušování nikoli pravidel lezení, ale tentokrát Stanov ČHS (§ 9 odst. 2) a Disciplinárního řádu (§ 1, odst. 2, písm. f ). Snaha vyškrtnout zákaz
používání magnézia z pravidel lezení a přehodit restrikce
na orgány ochrany přírody v důsledku nic neřeší, protože
se jich nezbavíme. Svou zbytečností to je vlastně absurdní
požadavek. Prostě nelze „vychytrale“ kličkovat. Dohody se
mají dodržovat, jejich nedodržování je nemravné.
15) Pískovcová pravidla se v minulosti také měnila.
Pravidla se sice v minulosti několikrát novelizovala, ale
vždy se jednalo o úpravu nějakého prvku pravidel, který
se v pískovcovém horolezectví už původně nacházel (změna minimální vzdálenosti kruhů od sebe, technologie osazení kruhu, kde provádět stavění, apod.). Kdežto používá-

ní magnézia je něco naprosto cizorodého, mění to výrazně
povrch skály v místě chytu, brání to cítit rukou opravdový
charakter pískovcové horniny. Legalizace magnézia je naprosto proti smyslu původních pískovcových pravidel.
Zůstane zákaz, ale co dál
Český horolezecký svaz pak musí vyvinout větší informační a výchovné úsilí tak, aby všichni lezci věděli, kde se magnézium používat smí, a kde ne. Toto informační úsilí nemůže být omezeno jen na členy ČHS, protože jsou i nečlenové,
jejichž činnost má vliv na vztahy ČHS a ochranou přírody.
Jde zde zejména o stále se zvyšující počet lezců navyklých
na magnézium z umělých stěn, kteří nevědí o pískovcové
etice a pravidla nedodržují prostě proto, že je neznají.
K tomu existují informační prostředky jako například soustředěná snaha o propagaci v periodikách s lezeckou tématikou, jasné a přehledné informační tabule přímo u přístupových cest do lezeckých oblastí. Významně může pomoci podpora lezeckých autorit, lezecké vzory, a snaha
správců skal mít na svém „hřišti“ pořádek.
Věnovat se v dnešní době sportovnímu lezení na vrcholové úrovni není levná záležitost, a ti nejlepší lezci pochopitelně ve větší či menší míře potřebují pro svou podporu přitáhnout sponzory. Aby toho dosáhli, potřebují mít
úspěch, a to takový, který přitáhne pozornost co největší
skupiny diváků a příznivců. Tedy úspěch ve stylu současné
módy, úspěch odpovídající nejrozšířenějšímu trendu. To je
normální a neúprosný proces. Pískovcové lezení podle saských zásad svým důrazem na čistotu stylu takovým lákadlem není. Věnovat se pískovcovému lezení podle tradičních pravidel je náročná cesta bez vidiny ocenění, „ztrátová záležitost“, o které si řada lidí myslí, že se jí mohou na vrcholové úrovni věnovat jen tiší blázni. Pískovcové horolezectví s čistým stylem je ojedinělá vzácnost, tedy logicky
menšinová záležitost, která sponzory moc nezajímá. Chceme‑li tuto vzácnost zachránit, měl by ČHS více podpořit
lezce, kteří se mu věnují, například vypsáním speciálního
grantu nebo významné odměny pro nejlepší prvovýstup,
přelez nebo počin.
Zatímco osvěta, propagace a odměňování je prostředek
působící po dlouhou dobu a běh na dlouhou trať, ihned
po ruce jsou restriktivní opatření. Členové ČHS mají k dispozici pro řešení přestupků Disciplinární řád a Disciplinární komisi. Disciplinární komise je nezávislý orgán, který šetří přestupky podle přesných ustanovení Disciplinárního
řádu. Restriktivní opatření mohou ale daleko účinněji používat i jiné orgány ČHS, jako OVK nebo přímo oddíly.
•– Co s uznáváním prvovýstupů? To všechny, které byly
udělány s magnéziem, zrušíme?
Platná pravidla říkají, že prvovýstup učiněný v rozporu
s nimi má být zrušen. Skutečnost je taková, že mnohé cesty vytvořené „s magnéziem“ se zažily a lezou se.
Vytloukat kruhy z takto udělaných cest by znamenalo víc škody než užitku. Zde je nutno posuzovat situaci případ od případu, a posouzení konkrétních cest ponechat na místních OVK. Nové prvovýstupy však musí
OVK hlídat, už proto, že v některých povoleních k pro-
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vozování horolezecké činnosti je hlášení zamýšlených
prvovýstupů SCHKO vysloveně podmínkou jejich vystavení.
•– To všechny, kteří zákaz porušují, vyloučíme?
Vyloučení je krajní trest, spíše by si vstupující členové měli uvědomit, k čemu se hlásí a zavazují – pokud
chtějí užívat výhod legálního lezení v chráněných oblastech, musejí přijmout i dané podmínky. A tím spíše
to musí platit pro ty, kteří užívají dalších výhod členství ve svazu (reprezentanti) a ty, kteří vychovávají členy (instruktoři).
Pracovní skupina
Pracovní skupina zpracovala téma ve složení:
Alena Čepelková, předsedkyně ČHS, HO Škrovád – koordinátorka, Tomáš Kublák, HO Sakal, Jiří Hušek, vedoucí
SCHKO Jizerské hory, nečlen, Petr Jandík – VV ČHS, Stanislav Šilhán – VV ČHS, Jiří Rosol – předseda CVK ČHS
Zdeněk Petráň – LKP, autor mnoha prvovýstupů v oblasti
Prachovských skal, Rita Schliková, spolumajitelka Prachovských skal, LKP
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DOKUMENT 2:
Návrh na řešení problematiky používání MG na pískovcových skalách v ČR
VÝSTUPNÍ DOKUMENT SKUPINY MG:
Současný stav sportovního lezení na pískovcových skalách nekoresponduje s aktuálně platnými pravidly sportovního lezení na pískovcových skalách v ČR. Plošně obsahuje zákaz používání MG na pískovci, ale ve většině pískovcových oblastí dochází ve větší nebo menší míře k jeho
porušování.
Našim cílem je umožnit narovnání reality ve skalách s pravidly. Rádi bychom zachovali prostor pro tradiční lezení
a současně umožnili další rozvoj sportovního lezení a výkonnostního sportu.
V tuto chvíli je nezbytné si položit otázku, nakolik je tradice (současná pravidla) ještě tradicí, pokud je vynucovaná restrikcí (disciplinární řízení). Tedy zda chceme zachovat stávající stav a tím donutit řadu výkonnostně založených lezců odejít ze svazu, nebo zda se budeme snažit vytvořit prostor pro všechny skupiny lezců.

(nepoužívat MG), rozhodnutí o převažujícím charakteru oblasti a tedy i formě doporučení k používání MG
náleží OVK
c. k používání MG na pískovcových terénech doporučujeme používat výhradně barvené MG, které opticky splývá se skalním povrchem a nenarušuje estetický vzhled pískovcových skal

(1) Vypustit veškeré body týkající se používání MG z veškerých pravidel sportovního lezení na území ČR a zahájit
jednání ve sporných otázkách se správami CHKO vedoucí
k legalizaci používání MG na pískovcových skalách

(3) Odůvodnění návrhu
a. na základě studie provedené v roce 2007 a rešerší
předchozích prací není prokázána škodlivost MG na
skalní strukturu (odkaz na studie a rešerše bude doplněn zde nepozději do 15. 3. 2008)
b. hlavním argumentem proti MG je estetické hledisko,
řešením je barvené MG viz. bod 2a, v současné době
je k dispozici barvené MG i od českého výrobce
c. pokud bychom nerozlišili oblasti a navrhli doporučení
používání MG od stupně VIIIa plošně, bude se toto týkat cca 15% stávajících cest v pískovcových oblastech,
při dalším rozlišení by se v oblastech smíšených jednalo o cca 5% celkového počtu cest a v oblastech tradičních do 1%

(2) Vypracovat doporučení vedoucí k omezení používání
MG v duchu tradic a pískovcové etiky
a. doporučujeme vždy zvážit nezbytnost použití MG pro
vylezení dané cesty, pod stupeň VIIIa považujeme používání MG za nevhodné
b. doporučujeme zvážit používání MG podle jednotlivých oblastí a vždy zvážit při jeho užití historickou tradici a převažující charakter cest v dané oblasti, tedy
rozlišit oblasti na sportovní (MG nad VIIIa bez výhrad),
oblasti smíšené (minimalizovat použití MG na nejužší okruh nejtěžších sportovních cest), oblasti tradiční

Návrh charakteristiky oblastí
a. tradiční
Hruboskalsko, České Švýcarsko, Betlémské skály, Klokočské skály, Drábské světničky, ostatní neuvedené oblasti Českého ráje, Příhrazy
b. smíšené
Adršpach, Broumov, Ostrov, Rájec, Dubské skály, Suché
skály, Prachov
c. sportovní
Křížový vrch, Ostaš, Ostatní sektory východních Čech, Děčínský sněžník, Labské údolí, Tisá, Pantheon
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