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Pozvánka 
na 

Valnou hromadu Českého horolezeckého svazu, 

která se bude konat 

 
 

v sobotu 24. března 2007 

od 9.30 do 16.00 hodin 

 
Místo konání: aula ČSTV v Praze na Strahově Zátopkova 100/2 Praha 6 

(západní tribuna Spartakiádního stadionu) 
 
Prezentace: od 8.30 hodin. Žádáme o včasnou prezentaci, aby bylo možno 

dodržet časový plán.  
Při prezentaci musí delegáti předložit platný členský průkaz ČHS 
a případně plnou moc k zastupování 

 
 
Doprava: Metro B Karlovo náměstí – Bus 176 na konečnou = Stadion Strahov. 

Metro A Karlovo náměstí – Bus 143 na konečnou = Stadion Strahov. 
 
   
 
Klíč ke stanovení počtu delegátů:   
 
Na VH je přítomen pouze 1 delegát z každého oddílu, jeho hlas se přepočítává 
podle počtu členů oddílu dle následujícího klíče: 
 

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

pozn. počet členů v oddíle bude stanoven dle databáze členské základny ke dni 23.3.2007 
 

Cestovné bude proplaceno registrovaným delegátům v ceně předložené jízdenky 
hromadné dopravy. V případě použití vlastního vozidla ve výši 1kč/km od sídla 
oddílu. 
 
Valná hromada bude volební, návrhy na předsedu ČHS, 2 místopředsedy a 4 
členy VV posílejte na sekretariát ČHS. Dodatečný návrh lze ještě uplatnit těsně 
před začátkem VH při prezenci delegátů. Seznam navržených kandidátů je 
zveřejněn na www.horosvaz.cz, kde bude průběžně aktualizován (v termínu 
uzávěrky tohoto bulletinu, nebyl zatím žádný kandidát). U navržených kandidátů je 
třeba uvést jejich jméno, příjmení, adresu, tel. a  email. Kandidátům samotným 
bude dán prostor na webu a poté i na VH, aby se stručně představili. 
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Předběžný program jednání Valné hromady 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu VH 
3. Schválení jednacího a volebního řádu 
4. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí 
5. Zprávy o činnosti od minulé VH a plány na rok 2007 - aktualizace 

informací z bulletinu 
6. Kontrola plnění usnesení VH 2006 
7. Zpráva o hospodaření za rok 2006 
8. Zpráva revizní komise 
9. Návrh rozpočtu na rok 2007 
10. Návrh úpravy stanov ČHS a disciplinárního řádu ČHS 
11. Představení kandidátů do VV ČHS 
12. Přestávka 
13. Návrh členských příspěvků na rok 2008 
14. Volba výkonného výboru ČHS 
15. Diskuse 
16. Usnesení 

 
 

Návrh jednacího řádu 
 valné hromady Českého horolezeckého svazu konané dne 24. března 2007. 

 
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 účastní stávající členové výkonného výboru,  
předsedové odborných komisí a delegáti, kteří byli řádně zvoleni v oddílech, přičemž 
každý oddíl je zastoupen maximálně jedním delegátem. 
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 každý jedním až čtyřmi hlasy podle hlasovacího klíče. 
Členové výkonného výboru a předsedové komisí disponují každý jedním hlasem. 
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. 

 
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. 
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Článek 4 
Návrhová komise 

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 

1. Valná hromada volí tříčlennou volební komisi. 
2. Volební komise předkládá valné hromadě návrh na složení výkonného výboru, 
předsedu revizní komise , předsedu svazu a dva místopředsedy. Projednává a 
doplňuje navrženou kandidátku o další návrhy z pléna. 
3. Zpracovává výsledky voleb a sestavuje o nich protokol. 
 

 
Článek 6 

Hlasování 
1. Delegáti oddílů disponují počtem hlasů v závislosti na počtu členů v oddílech podle 
tohoto hlasovacího klíče: do 20 členů = 1 hlas, 21-35 členů = 2 hlasy,  36-80 členů 
= 3 hlasy,  nad 80 členů = 4 hlasy. 
2. Kterýkoliv oddíl může zmocnit jiného člena ČHS ke svému zastupování na VH. 
Takto zmocněný delegát musí být od předsedy oddílu vybaven písemnou plnou 
mocí, na které musí být uveden plný název a registrační číslo zastupovaného oddílu, 
jméno, datum narození a podpis předsedy zastupovaného oddílu a stejné údaje o 
zastupujícím delegátovi. Takto zmocněný delegát disponuje hlasy zastupovaného 
oddílu podle hlasovacího klíče, pokud je současně i delegátem za jiný oddíl, 
disponuje o to větším počtem hlasů. 
3. K přijetí hlasovaných návrhů je třeba nadpoloviční (dvoutřetinová) většina 
z celkového množství zaregistrovaných hlasů. 
4. 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. 
5. 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. 
6. 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 

1. Právo vystoupit v diskusi mají všichni účastníci valné hromady. 
2. Délka diskusního příspěvku je stanovena na max. 5 minut. Pokud diskusní 
příspěvek bude přesahovat určenou dobu, je diskutující povinen upozornit předem 
pracovní předsednictvo. 
3. K diskusním příspěvkům mohou být faktické připomínky v délce trvání max. 1 
minuty. 
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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 a předsedy revizní komise je třeba dvoutřetinové většiny 
hlasů. Pokud není této většiny dosaženo v prvním kole, postupují do druhého kola 
dva kandidáti s největším počtem hlasů. 
2. Pro zvolení dvou místopředsedů je třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Pokud 
v prvním kole požadované většiny nedosáhne ani jeden kandidát, postupují do 
druhého kola tři kandidáti s největším počtem hlasů. Pokud požadované většiny 
v prvním kole dosáhl jen jeden kandidát, postupují do druhého kola dva kandidáti 
s největším počtem hlasů. 
3. Pro zvolení čtyř členů výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů a 
zvoleni jsou čtyři s největším počtem hlasů. Pokud v prvním kole není čtveřice členů 
zvolena, postupují do druhého kola kandidáti s největším počtem hlasů, přičemž do 
druhého kola postupuje dvojnásobek kandidátů, než je počet dosud neobsazených 
míst. 
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Vyúčtování roku 2006 

název  střediska text náklady výnosy 
skutečné 
čerpání 

rozpočet 
2006 

Komise alpinismu pojištění reprezentantů 22 440,00       
  soustředění repre 26 348,00       
  reprezent. akce 372 766,55       
  závody v ledu 12 400,00       
  přísp.na činnost repre 126 267,50       
  lékařské prohl. repre 5 670,00       
  provoz.nákl.komise 34 581,00       
  seminář KA  15 088,00       
  celkem 615 561,05 45 585,00 569 976,05 626 000,00 
            
Soutěže mas. Typu Organizace soutěží 12 000,00       
  odměny 6 000,00       
  celkem 18 000,00   18 000,00 40 000,00 
            
Závodní lezení-
dosp. závody ČP 187 975,00       
  ostatní domácí závody 6 000,00       
  odměny za umístění 16 234,50       
  účast na MS a SP 473 264,91       
  licence 35 583,64       
  pojištění reprez. 2 910,00       
  provoz.nákl.komise 26 492,40       
  celkem 748 460,45 42 291,89 706 168,56 700 000,00 
            
Mládež hory údržba skal 10 238,00       
  činnost mládeže 9 324,00       
  školení instr. Mládeže 18 025,00       
  seminář UIAA KM 21 369,00       
  celkem 58 956,00   58 956,00 60 000,00 
            
Soutěže mládež závody ČP, Lanex cup 112 000,00       
  soustředění 27 465,00       
  závody EPJ, MS 156 889,00       
  licence, startovné 14 061,40       
  provoz.nákl.komise 12 570,60       
  celkem 322 986,00   322 986,00 320 000,00 
            
Skialp tradiční zahr. Akce 29 834,00       
  reprezent.akce 33 725,00       
  provoz.nákl.komise 6 168,00       
  celkem 69 727,00   69 727,00 75 000,00 
            
Skialp závodní Mezinárodní soutěže 348 212,66       
  licence, startovné 26 960,75       
  domácí soutěže 47 292,00       
  provoz.nákl.komise 4 753,00       
  celkem 427 218,41 185 296,10 241 922,31 245 000,00 
            
Komise metodická organizování kurzů 336 914,26       
  provozní náklady 9 413,45       
  celkem 346 327,71 9 469,50 336 858,21 350 000,00 
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Komise lékařská Pelikánův sem.LK ČHS 36 129,00       
  lékařský Bulletin 2006 8 694,00       
  provozní nákl. 165,00       
  celkem 44 988,00   44 988,00 50 000,00 
            
Komise VK  mzdy 168 579,00       
  výměny jištění 900 765,00       
  schůze VK, provoz 39 363,00       
  celkem 1 108 707,00 9 629,00 1 099 078,00 1 100 000,00 
            
OP mzdy 22 500,00       

  
jednání na SCHKO, 
MŽP 21 856,00       

  kopírovací služby, tisk 75 077,80       
  materiál, práce 19 059,54       
  celkem 138 493,34   138 493,34 220 000,00 
            
Komise 
bezpečnostní materiál na zkoušky BK 11 588,00       
  provoz.nákl.komise 3 244,00       
  celkem 14 832,00   14 832,00 25 000,00 
            
Členství v komisích 
UIAA členské příspěvky 85 232,22   85 232,22 50 000,00 
            
Granty mládež   95 000,00   95 000,00 120 000,00 
            
Publicita,infocentrum knihovna 24 784,60       
  internet 65 807,00       
  Bulletiny 85 880,00       
  Montana 20 000,00       
  FF Teplice n.Met. 29 180,50       
  publicita svazu 20 170,50       
  celkem 245 822,60 3,30 245 819,30 250 000,00 
            
Reklama   98 492,50 56 000,00 42 492,50 50 000,00 
            
Tatry   84 452,81   84 452,81 120 000,00 
            
Ostrov daň z nemovitosti 1 185,00       
  soudní popl. 10 057,00       
  celkem 11 242,00   11 242,00 25 000,00 
            
Rezerva licence z r. 2005 19 698,12       
  odměny sport. 2005 13 000,00       
  účetní služby 2005 2 990,99       
  granty výkonnostní 8 000,00       
  celkem 43 689,11   43 689,11 50 000,00 
            
schůze a čl.v UIAA  187 468,27   187 468,27 170 000,00 
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Administrativa, 
provoz nájemné Strahov 120 452,95       
  mzdy 793 525,00       
  DPP, odměny stat. Zast. 53 400,00       
  refundace 8 623,00       
  poštovné 47 507,50       
  telefony 37 125,00       
  kancelářské potřeby 54 975,26       
  DHM do 40 000,- 23 165,00       
  členské kartičky ČHS 31 000,00       
  cestovné, schůze 80 754,00       
  pojištění 10 017,00       
  celkem 1 260 544,71   1 260 544,71   
            

SAZKA   2 070 000,00     Samostatné výnosy 
(mimo výnosy 
komisí) členské příspěvky   3 205 700,00     
  státní dotace repre    147 400,00     
  státní dotace TM   191 000,00     
  úroky   52 921,01     
  přísp. na poštovné   30 078,00     
  reklama   165 700,00     
  kopírování   439,00     
  půjčovné   9 314,00     
  převod z roku 2005   66 000,00     
  celkem   5 938 552,01     
            
    náklady výnosy     
CELKEM   6 026 201,18  6 286 826,80     
        
        

Stav k 31.12.2006           
Banka   5 148 882,08       
Pokladna   79 507,50       
Pohledávky   193 336,00       
            
Závazky   476 375,46       
            

Výsledek   4 945 350,12       
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Čerpání podle zdrojů 2006 
Náklady Zdroje  částka  

Komise alpinismu Sazka 503 976,05 Kč 
  převod 2005 66 000,00 Kč 
  Ostatní příjmy 45 585,00 Kč 
  celkem 615 561,05 Kč 
Závodní lezení - dospělí Sazka 558 768,56 Kč 
  státní dotace 147 400,00 Kč 
  reklama 42 291,89 Kč 
  celkem 748 460,45 Kč 
 Soutěže mas. typu Sazka 18 000,00 Kč 
Závodní lezení - mládež Sazka 121 719,00 Kč 
  státní dotace 191 000,00 Kč 
  přísp.účastníků akce 10 267,00 Kč 
  celkem 322 986,00 Kč 
 Mládež - hory Členské příspěvky 58 956,00 Kč 
Skialp tradiční Sazka 69 727,00 Kč 
Skialp závodní Sazka 238 397,01 Kč 
  reklama 185 296,40 Kč 
  přísp.účastníků akce 3 525,00 Kč 
  celkem 427 218,41 Kč 
Komise metodická přísp.účastníků akce 185 732,50 Kč 
  členské příspěvky 151 127,71 Kč 
  Ostat.příjmy 9 469,50 Kč 
  celkem 346 327,71 Kč 
Komise lékařská přísp.účastníků akce 9 985,00 Kč 
  členské příspěvky 35 003,00 Kč 
  celkem 44 988,00 Kč 

Komise VK  
přísp.od prvovýstupců na 
kruhy 9 629,00 Kč 

  členské příspěvky 1 099 078,00 Kč 
  celkem 1 108 707,00 Kč 
Komise OP členské příspěvky 138 493,34 Kč 
Komise bezpečnostní členské příspěvky 14 832,00 Kč 
Členství v ICC, ISMC členské příspěvky 85 232,22 Kč 
Granty mládež členské příspěvky 95 000,00 Kč 
Publicita, knih., 
infocentrum členské příspěvky 245 819,30 Kč 
  ostatní příjmy 3,30 Kč 
  celkem 245 822,60 Kč 
Reklama členské příspěvky 42 492,50 Kč 
  Ostat. příjem 56 000,00 Kč 
  celkem 98 492,50 Kč 
UIAA členství, zasedaní členské příspěvky 187 468,27 Kč 
Tatry členské příspěvky 84 452,81 Kč 
Ostrov členské příspěvky 11 242,00 Kč 
Rezerva Sazka 43 689,11 Kč 
Administrativa provozní Sazka 304 041,86 Kč 
  členské příspěvky 956 502,85 Kč 
  celkem 1 260 544,71 Kč 
převod do roku 2007 Sazka 211 681,41 Kč 
  reklama 48 944,21 Kč 
  celkem 260 625,62 Kč 

Celkem 2006   6 286 826,80 Kč 
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Návrh rozpočtu 2007     

     
položka Rozpočet 

2006 
skutečné 

2006 
požadavky 

2007 
Návrh VV 
ČHS 

Komise alpinismu 626 000 569 976 610 000 570 000 
Tradiční skialpinismus 75 000 69 727 90 000 75 000 
Soutěže masového typu 40 000 18 000 40 000 15 000 
soutěžní lezení dospělí 700 000 706 168 947 000 800 000 
soutěžní lezení mládež 330 000 322 986 390 000 360 000 
skialpinismus - soutěže 245 000 241 922 555 000 350 000 

Sportovní část 2 016 000 1 928 779 2 632 000 2 170 000 
     
metodická 350 000 336 858 325 000 280 000 
metodickou publikaci 100 000 100 000 0 0 
lékařská 50 000 44 988 61 000 50 000 
vrcholová 1 100 000 1 099 078 1 750 000 1 400 000 
ochrany přírody 220 000 138 493 150 000 100 000 
bezpečnostní 25 000 14 832 32 000 20 000 
mládeže 60 000 58 965 70 000 40 000 
výkonostní granty 0 0 0 0 
granty mládež 120 000 95 000 240 000 120 000 
Tatry 120 000 84 452 120 000 120 000 
infocentrum (internet, 
knihovna, publikace) 250 000 245 819 300 000 300 000 
výkony roku 50 000 50 000 50 000 50 000 

Servisní část celkem 2 445 000 2 268 485 3 098 000 2 480 000 
     
UIAA popl.schůze 170 000 187 689 200 000 200 000 
administrativa provozní 1 350 000 1 260 544 1 400 000 1 400 000 
členské poplatky komise UIAA 

50 000 85 232 100 000 80 000 
Ostrov 25 000 11 242 10 000 10 000 
reklama 50 000 42 492 50 000 0 
kraje 50 000 0 0 0 
rezervní fond 50 000 43 689 50 000 50 000 
Světové poháry v ČR   100 000 0 

Administrativa 1 745 000 1 630 888 1 910 000 1 740 000 
     

Náklady celkem 6 206 000 5 828 152 7 640 000 6 390 000 
     

Příjmy odhad 2006 
skutečné 

2006  odhad 2007 
Členské příspěvky 3 100 000 3 205 700  3 200 000 
Sazka 2 300 000 2 070 000  2 300 000 
MŠMT 240 000 338 000  300 000 
úroky, poštovné 80 000 83 152  80 000 
partneři, dary, ostatní 300 000 175 700  250 000 
převod z minukého roku 66 000 66 000  260 000 

celkem 6 086 000 5 938 552  6 390 000 
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Zpráva předsedkyně ČHS 
Výkonný výbor 
Výkonný výbor ČHS pracoval v minulém roce s jednou personální změnou – Jiří 
Novák se vzdal v srpnu funkce prvního místopředsedy pro ekonomiku a na jeho 
místo byl kooptován do příštích voleb Jindřich Pražák, tajemník svazu.   
VV ve složení : Alena Čepelková – předsedkyně, Jiří Novák / Jindřich Pražák 
místopředseda pro ekonomiku, Igor Novák -  místopředseda pro organizaci a členové 
Soňa Boštíková, Stanislav Šilhán, Josef Uherka a Pavel Weisser se sešel v průběhu 
roku 2006 celkem na šesti jednáních, z toho jednou nenabyl usnášeníschopnosti. 
Jedna další schůzka se zabývala přípravou VH 2006. Na dvou jednáních byla 
povinná účast předsedů odborných komisí.  
Výkonný výbor předkládá VH k rozhodnutí návrh nových stanov, který mj. mění statut 
dosavadních individuálních členů v. oddílů a počítá s disciplinární komisí nezávislou 
na VV; rovněž tak návrh nového disciplinárního řádu.  
 
Odborné komise  
Komise sportovní se mohou pochlubit různými dobrými výsledky a výkony v 
soutěžích i klasickém horolezectví, skialpinismu i sportovním lezení. Na frontě 
soutěžního lezení však nebyl klid, bojovalo se o nominační kritéria i s experimentem 
jednoho předsedy pro obě komise dospělých i  mládeže. Nakonec byl jmenován s 
působností od nového roku novým předsedou komise dospělých Tomáš Rakovič, 
zatímco Dan Kadlec povede i nadále mládež. Ke změně došlo také v komisi 
lékařské, kde Ivana Rotmana nahradila MUDr. Jana Kubalová. Ivanovi patří obrovský 
dík za všechno, co pro horskou medicínu, lékařskou komisi a pro všechny 
(horo)lezce za dlouhé roky udělal.  Poslední, nejčerstvější změnou projde komise 
metodická, kde se vzdal funkce Dušan Stuchlík. Komise, jejíž práce se dotýká zřejmě 
nejvíce členů svazu, je komise vrcholová (CVK), kterou vede Jiří Rosol. Pracovala na 
ustanovení systému oblastních vrcholových komisí, údržby skal i návrhu nových 
pravidel lezení jak pískovcových, tak nepískovcových. Velmi důležitý je také chod 
funkčního oboustranného informačního kanálu pro lezce na webu Skalní oblasti.   
 
Sekretariát 
Sekretariát pracoval v nezměněném počtu dvou zaměstnanců, kdy po odchodu 
dosavadní sekretářky Jarmily Ottové byla od září přijata na základě výsledků 
výběrového řízení Ladislava Homolková.   
 
Majetek  
ČHS definitivně přestal provozovat objekty v Ostrově, které byly na podzim předány 
správci konkurzní podstaty. Soudní spor o oprávněnost ručitelského závazku za 
dluhy způsobené bývalým předsedou svazu Jiřím Skanderou skončil pouze 
částečným úspěchem a ČHS bude muset uhradit závazek ve výši cca 850 000 Kč.  
 
ČHS 2007 v číslech a faktech 
Členská základna opět mírně vzrostla, ve statistických údajích vypadá následovně: 
rok    2006   2005    
počet členů celkově: 14.065   13.588 
počet platících členů: 10.175  9.880 
mládež do 18 let:  1.182   1.043 
z toho do 15 let:  634   516 
ženy:    3.088   2.755 
individuální členové: 1.137   870 
čestní členové:  15    15  
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Základní organizační složky ČHS – oddíly – fungují stabilně i přes nadále se 
zvyšující oblibu individuálního členství.  V roce 2006 měl ČHS 381 oddílů, z toho 16 
oddílů má více než 100 členů, 11 oddílů má členskou základnu v rozsahu 76 až 100 
členů a 38 oddílů v rozsahu 50 až 75 členů.  Největšími subjekty ČHS v r. 2006 byly 
Lezecký kroužek Prachov (296 členů), Klub horských sportů Zlín (195 členů) a VHS 
Brno (187 členů).  
 
Pojištění  
Pojištění léčebných výloh v zahraničí na základě smlouvy ČHS s pojišťovnou UNIQA 
využilo v roce 2006 celkem 951 (v roce 2005 to bylo 922) členů ČHS, z toho 234 
variantu nadstandardního pojištění s vyšším limitem čerpání. Úrazové připojištění u 
Pojišťovny české spořitelny uzavřelo celkem 80 z vás. 
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. 
 
Infocentrum  
Knihovna svazu čítá nyní 491 knih, 65 map a 13 pravidelně odebíraných časopisů. 
Během roku 2006 bylo vypůjčeno více než 500 z materiálů, což představuje více než 
trojnásobný nárůst zájmu. 
Webové stránky slouží jako informační médium o dění ve svazu a využívají ho k 
publikaci o své činnosti v různé míře také odborné komise. Nemá svého zvláštního 
redaktora. Přihlášení uživatelé dostávají pravidelné newslettery a byl zprovozněn 
také RSS kanál. Pro přímé dotazy na členy vedení a sekretariát ČHS slouží rubrika 
„Fórum“. Základním komunikačním a informačním nástrojem pro členy, oddíly, 
oblastní vrcholové komise a správce skal by měla být sekce „Skalní oblasti ČR“.  Po 
provedené analýze více než dvouletého provozu bylo na konci roku rozhodnuto o 
přebudování celé sekce do podoby profesionálního systému pro podporu činnosti 
nejenom vrcholové komise, ale propojení s ostatními návaznými činnostmi. Po 
spuštění první verze této nové generace sekce "Skalní oblasti ČR" budou zahájeny 
další práce na naplnění databází systému. 
ČHS využíval na základě placeného prostoru možnost pro zveřejnění svazových 
informací v časopisech „Montana“ a „Lidé a hory“, přičemž Montana představuje pro 
svaz prioritní médium pro zveřejňování potřebných informací za situace, kdy 
nevydává vlastní časopis. Zdarma poskytnul prostor nový časopis Vertigo, dobrá 
spolupráce funguje také s časopisy Everest a Jamesák.  
 
Reklama a sponzoři 
ČHS uzavřel se sponzory a dárci smlouvy celkem 497.400,- Kč, z toho 227.400,-Kč v 
plnění materiálovém a 270.000,- Kč v plnění finančním.  
 
Slevy poskytované členům 
• slevy na ubytování na základě smluvního vztahu na tatranských chatách 
Zelené pleso (50%) a Téryho chatě (50%) 
• slevy ve sportovních obchodech Hudysport, Rockpoint, Husky a řadě dalších. 
 
Spolupráce s ČSTV 
ČHS je členem tzv. devátého volebního koše ČSTV, který pak předává své podněty 
a stanoviska VV ČSTV,  a účastní se pravidelných porad předsedů svazů. ČHS patří 
vzhledem k počtu svých členů a zaměření mezi nepříliš vlivné organizace; podle 
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Programového dokumentu ČSTV na léta 2006-2010 však lze očekávat zkvalitňování 
servisu a poradenských služeb pro všechny členské subjekty např. v oblasti právní a 
mediální, či větší efektivitu v komunikaci s MŠMT.  
 
Spolupráce s ostatními horolezeckými organizacemi 
ČHS tradičně spolupracoval  s jinými národními federacemi, zejména nejbližším 
sousedem - Jamesem. 
 
UIAA a IFSC 
ČHS má své pracovní zástupce v odborných komisích UIAA – v Mountaineering 
Commission (MC) působil Igor Novák, novým členem Safety Commission se stal 
Sylva Talla. Zasedání lékařské komise se účastnil Ivan Rotman a Jana Kubalová, 
akce komise mládeže Joska Uherka a Janek Bednařík.  
Generálního zasedání UIAA, které schválilo změny ve své struktuře i aktivitách, se 
účastnila předsedkyně svazu; rovněž tak zastupovala svaz na generálním zasedání 
UIAA Climbing, které po několik let projevovalo snahu po větší samostatnosti. 
Rozhodnutím GA UIAA bylo soutěžní lezení vyčleněno z podporovaných sportovních 
aktivit. Dne 27.1.2007 vznikla ve Frankfurtu zcela nová organizace International 
Federation of Sport Climbing (IFSC). Mezi 48 zakládajícími členskými federacemi 
bylo i ČHS (zástupce Jindřich Pražák). 
 
Závěrem chci poděkovat členům výkonného výboru, odborných komisí a 
zaměstnancům sekretariátu za odvedenou práci. Zvláštní poděkování patří členům 
pracovní skupiny pro návrh stanov a vůbec všem, kteří se místo řečí o tom, jak to 
nejde, snaží o to, aby to šlo.  
A protože je tato valná hromada volební, přeji šťastnou ruku při výběru kandidátů. 
 
Alena Čepelková 
předsedkyně 
 
Návrhy na udělení čestného členství   
 
Podle stanov může být uděleno čestné členství v ČHS jakékoli osobě, která: 
• Bude navržena některou z členských složek nebo jednotlivým členem ČHS 
• Bude s udělením členství souhlasit 
• Udělení čestného členství bude schváleno VH ČHS. 
Čestný člen ČHS je osvobozen od placení příspěvků a jinak má stejná práva a 
povinnosti jako kterýkoli jiný člen. 
Záměrem je odměnit čestným členstvím 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 osobnostem 
světového horolezectví, kteří vstoupili v úzký kontakt s ČHS nebo byli pro něj jakkoli 
významní. 
Do návrhu kromě nacionál kandidáta a prokázání jeho souhlasu uvede navrhovatel 
také stručné zdůvodnění jeho podání, spolu k kontaktními údaji na sebe i 
navrhovaného kandidáta.  
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Návrh na úpravu členských příspěvků 
 
Výkonný výbor ČHS tímto předkládá valné hromadě návrh na úpravu členských 
příspěvků s platností od roku 2008 následujícím způsobem: 
 
děti a mládež do 18 let včetně  100,- Kč 
19 – 59 let     400,- Kč 
nad 60 let včetně    0,- Kč 
Členské příspěvky byly naposledy upraveny způsobem zvyšujícím příjem svazu v 
roce 2003, tedy de facto před 5 lety. Už jen důvod prosté inflace a tudíž nemožnost 
zachování stejné úrovně svazových aktivit je jedním z důvodů další úpravu. 
Podíváme– li se blíže na vývoj příjmů a výdajů svazu (při snaze o rovnováhu mezi 
financováním sportovních aktivit, tzv. servisních aktivit a zajištění provozu), 
prosazením rozpočtu pro rok 2005 se  vyhovělo požadavkům komisí pro jejich 
činnost (resp. všech, které o navýšení požádaly a řádně odůvodnily) a prakticky se 
přestala kumulovat rezerva vzniklá úsporami v tom kterém roce, tedy jinými slovy, 
hospodařilo se vyrovnaným rozpočtem a příjmy byly rozpuštěny do činnosti. V 
zajišťování provozu neexistují již žádné rezervy a naopak, bez zvýšení příjmů z 
členských příspěvků by již dále nebylo možno udržet ani současný stav služeb, po 
jejichž zlepšení členové volají.  
Za období 1997-2004 se podařilo vytvořit rezervu ve výši zhruba 3,8 milionu Kč, ale 
je třeba stále počítat s ručitelským závazkem ve výši 840tis, který bude 
pravděpodobně nutno uhradit v plné výši. Varianta "postupného rozpuštění" této 
rezervy do běžné činnosti svazu je pak jednoznačně pouhým odkládáním problému, 
který ve svém důsledku může také znamenat sice odsunutí navýšení členských 
příspěvků o maximálně dalších 5 let, nicméně následné navýšení pak bude činit 
zhruba dvojnásobek. 
Pokud bude odsouhlasen návrh výkonného výboru, bude předpokládané navýšení 
příjmu z členských příspěvků činit cca 580 tisíc Kč. Z toho částka 400.000,- je nutná 
k udržení současného stavu servisu pro členy ČHS a rozsahu činnosti jednotlivých 
odborných komisí. 
Zbývajících cca 180 tisíc je pak buď přidávat k tvořené rezervě s výhledem větší 
jednorázové investice, nebo zkvalitnit či rozšířit servis pro členskou základnu 
například formou: 

� metodických kurzů pro členy zdarma nebo / a výrazně dotované ceny 
� poskytováním fixních jistících prostředků pro prvovýstupce zdarma 
� nový zaměstnanec ČHS na částečný úvazek (metodika, infocentrum) 
� alespoň částečně placení předsedové OVK 

Pokud se jedná o snížení členských příspěvků u mládeže a zrušení u členů nad 60 
let, VV tím vyjadřuje preferenci podpořit mládež, tedy perspektivu a respektovat stáří, 
které je v horolezectví tím více respektu hodné. 
 
Za VV ČHS 
Alena Čepelková, Jindřich Pražák 
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Zpráva o činnosti komise alpinismu 2006 
 
Komise alpinismu pracovala v minulém roce víceméně v setrvačném tempu roku 
2005 a snažila se naplnit svá předsevzetí. Subkomise skialpinismu byla jako již 
tradičně bezproblémová a velmi aktivní. Výsledky nově utvořeného a mladého repre 
týmu jsou příslibem do budoucnosti. Subkomise sportovního lezení se potýká s 
nečinností odborného vedení subkomise. Není nikdo, kdo by byl ochoten se 
systematicky věnovat práci pro tuto subkomisi, která se dostala pod křídla komise 
alpinismu v podstatě proto, že u nás chybí článek mezi alpinismem a závodním 
lezením. Z těchto důvodů je tato subkomise v pozici „popelky“ a je to především k její 
škodě. Především proto, že v této sportovní disciplíně máme lezce na špičkové 
světové úrovni, ať už zmíníme Tomáše Mrázka nebo Adama Ondru. Velmi pěkně se 
v loňském roce předvedl začínající repretým závodníků v lezení na ledové stěně. I 
přes počáteční nedůvěru se můžeme pochlubit velmi slušnými výsledky.  
SLOŽENÍ KOMISE 
Komise alpinismu pracovala ve složení  Martin Otta, Alena Čepelková, František 
Čepelka, Stanislav Šilhán, Ivoš Wondráček, Pavel Weisser, Martin Vrkoslav a 
korespondující členové  Jiří Novák a Zdeněk Michalec. Novým členem  se stal Petr 
Jandík. který se obětavě a úspěšně ujal mj. funkce dokumentaristy, redaktora a 
archiváře pro prezentaci KA. Všechny informace z činnosti komise a o členech 
reprezentace v lezení vkládá na web ČHS.  Komise se sešla během roku 3x. K 
jednání využívala především internet a telefon. 
 
ČINNOST REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA  
• Začátkem června proběhlo první soustředění reprezentačního družstva horalů, 
skalkařů i skialpinistů na Suchých skalách, které se stalo dobrou příležitostí 
prezentovat ostatním své akce i si dobře zalézt. V rámci soustředění proběhla 
diskuze o budoucnosti podpory družstva repre závodníků v ledu. KA se rozhodla 
pokračovat v podpoře tohoto družstva v seriálu IWC. Vedením  byl opět pověřen 
Martin Vrkoslav.  
• V průběhu sezóny se podařilo reprezentantům uskutečnit úspěšné akce. Ať už 
se jedná o prvovýstup na Madagaskaru, který byl oceněn titulem“ Výstup roku s 
hvězdičkou“, prvovýstup na Mt.Meru, volný přelez Framu na Marmoladě, těžké 
výstupy v ledu, mixech nebo na vápně. Podrobnosti byly publikovány v komentáři ke 
sportovním výsledkům roku 2006 v oblasti horské a skalní výstupy.  
• Druhé soustředění reprezentantů spojené s prezentací akcí uskutečněných v 
druhé polovině roku a hodnocením sezóny se konalo v listopadu v Moravském 
Krasu. Ve spolupráci s LK ČHS proběhla přednáška Tomáše Obtuloviče o 
možnostech prevence a léčení úrazů úponů a vazů při velké zátěži při sportovním 
lezení. Doufejme, že se lékařské komisi podaří uskutečnit své plány a pomoci lezcům 
vyhnout se trvalým poškozením z důvodů přetěžování svých údů.    
• Na základě výkonů byla provedena nominace do družstev pro příští rok, kde 
došlo k několika změnám. Reprezentanti uzavřou s ČHS smlouvu o reprezentaci. 
OTEVŘENÉ AKCE  
• RHM 
Akce otevřené všem lezkyním probíhají již tradičně v rámci působení mezinárodního 
spolku Randes-Vous Hautes Montagnes. V roce 2006 se žádná žena sice 
nezúčastnila  RHM On Ice ani skialpinistického srazu, zato velký zájem byl o letní 
sraz v Norsku. Ve známé oblasti Trollrygen se mezi cca 40 účastnicemi rozhodně 
neztratila sedmičlenná česká skupina.  Do samotné stěny Trollů  se sice žádné 
lezecké družstvo nepustilo, v místních skalách nebo na horu Romsdalhornet však 
uskutečnilo řadu pěkných výstupů.  
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V roce 2007 připadlo pořadatelství letního srazu opět české republice. Sraz se 
uskuteční v termínu 22. až 29.7. v Ostrově. Bude to výborná příležitost, aby se k 
dobře fungující síti přidaly i další lezkyně. 
• Tradičního jarního srazu BMC v Plas-y-Brenin se zúčastnil jeden český 
zástupce.  
GRANTY 
• Pro rok 2006 nebyly z finančních důvodů – krácení rozpočtu - granty 
vyhlášeny. 
VYHLÁŠENÍ „VÝSTUPŮ ROKU“ 
• Komise alpinismu se zabývala vyhodnocením sezóny a ocenila nejlepší 
výkony v sedmi kategoriích výstupů. Ve zbývající kategorii „Domácí a saské 
pískovce“ výkony nehodnotila 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 nově hodnotila pouze výkony nahlášené. Je si vědoma toho, že je jistě 
mnoho dalších a velmi kvalitních výkonů. I přes to, že formulář pro přihlášení výkonu 
roku byl ke stažení na webových stránkách ČHS, jednotlivci ani oddíly tuto možnost 
nevyužili. Je to škoda, protože cílem soutěže je mimo jiné i archivace a mapování 
vývoje českého lezení, což je jinak než pomocí shromažďováním podané 
dokumentací v elektronické či písemné podobě nad síly komise.  
• Přehled výsledků je v příloze této zprávy.   
 
 
NOVÝ VÝPŮJČNÍ ŘÁD HOROLEZECKÉ VÝZBROJE PRO ČLENY ČHS 
Výše půjčovného (za 1ks)                                                                 
vysílačka       600,- Kč / akce  (3 ks) 
solární panel    500,- Kč / akce  (2 ks) 
Certec Bag    2 500,- Kč / akce  (1 ks) 
Závěsná postel    2 000,- Kč / akce  (1 ks) 
Bez poplatku lze zapůjčit cepíny a mačky pro závodní lezení v ledu (pouze pro 
potřeby reprezentantů nebo subkomise lezení v ledu) a  2 ks klasických cepínů pro 
potřeby akcí  žen. 
Žádosti podávají zájemci na sekretariát ČHS, který je eviduje a předává k vyřízení 
komisi alpinismu.Ta rozhodne o konečném přidělení.  
Podmínky zapůjčení: 
Při poškození zapůjčené věci je vypůjčovatel povinen zajistit její opravu, v případě 
neopravitelného poškození nebo ztráty nový kus adekvátní kvality. Této povinnosti 
může být zproštěn rozhodnutím VV ČHS ve funkci škodní komise. 
 
SLOŽENÍ REPREZENAČNÍCH DRUŽSTEV NA ROK 2007 
HORY A-TÝM 
• Ondřej Beneš 
• Jan Doudlebský 
• Dušan Janák 
• Tomáš Sobotka 
• Václav Šatlava 
HORY B-TÝM 
• Marek Holeček 
• Pavel Jonák 
• Jan Kreisinger 
• Stanislav Hovanec 
• Luboš Mázl 
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• Jakub Cicvárek 
• Jitka Mázlová 
SPORTOVNÍ LEZENÍ 
• Tomáš Mrázek 
• Adam Ondra 
• Silvie Rajfová 
• Michaela Drlíková 
TRADIČNÍ SKIALPINISMUS 
• Pavel Pospíšil 
• Marek Holubec 
• Robin Baum 
 
Plán činnosti a reprezentační družstvo pro rok 2007 
V roce 2007 má komise alpinismu v plánu především navázat na úspěchy v letošním 
roce. V plánu je mnoho zajímavých akcí ať už do vzdálených oblastí (Nepál, 
Pákistán, Brazílie, Čína), nebo oblastí blízkých (Alpy, Karpaty, Sardinie, evropské 
skalní oblasti). Zároveň se bude nadále snažit zlepšovat informovanost horolezecké 
veřejnosti co se týká práce komise, prezentovat sportovní výsledky a dále 
spolupracovat s lékařskou a metodickou komisí při předávání užitečných informací 
pro všechny lezce.  
 
Alena Ottová Čepelková 
Martin Otta  
  

OCENĚNÉ SPORTOVNÍ VÝKONY ROKU 2006 
HORY, SKALNÍ TERÉNY A SKIALPINISMUS 

 
I. Velehory nad 6000 m  
VÝSTUP ROKU 2006 
Mt. Meru  - „Filkův nebeský smích“ - prvovýstup alpským stylem, 7a (UIAA 8) M5 80° 
SZ stěna Mt.Meru Central (6310 m.n.m.), Indie, Garhwalský Himálaj, oblast Gangotri   
Marek Holeček a Jan Kreisinger, 28.10.- 6.11.2006   
Prvovýstup ve velké stěně (1350m) uskutečněný ve dvoučlenném družstvu a na 
jeden zátah.  
II. Velehory pod 6 000 m  n.m. – mixový a ledovcový charakter 
VÝSTUP ROKU 2006 
Traverz Ellsworthova pohoří od Patriot Hills po Vinson Massif a výstup na Mt. Vinson 
(5140m). 
Zdeněk Hrubý, Vladimír Nosek, Rudolf Švaříček, Pavol Barabáš (Slovensko),  
Peter Valušiak (Slovensko), listopad – prosinec 2005.  
Na Mt. Vinson vystoupili Zdeněk Hrubý a Vladimír Nosek. 
Celosvětově první traverz Ellsworthova pohoří Patriot Hills – Vinson Massif (400km 
skialpinistických výstupů a lezení ledopádů (místy 80 stupňů), zakončený bez 
přerušení výstupem na nejvyšší horu Antarktidy. 
III. velehory pod 6 000 m n.m. – bigwallový charakter 
ČESTNÉ UZNÁNÍ 
Yosemite, El Capitan - Free Rider 5.12d/5.13a (UIAA 9), volný přelez 
Dušan Janák a Jiří Šrůtek, 14.10., 18. – 20. 10. 2006 
Nejtěžší český volný výstup na El Cap. Styl výstupu: většina délek OS, 2 nejtěžší 
délky PP, 3 lehčí délky RK, vylezeno  bez předchozího nácviku a přípravy. 
IV. velehory pod 6000 m n.m. – skalní charakter 
VÝSTUP ROKU 2006 S HVĚZDIČKOU 
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Madagaskar, n.p. Andringitra, Tsaranoro be (1900 m) SV stěna, prvovýstup 
„Shortcut“ RP 7c+ (UIAA 9/9+) 
Tomáš Sobotka, Ondřej Beneš, Harald Berger, Florian Scheimpflug (Rakousko) 21. - 
26. 9. 2006 
1. RP přelez Beneš x Sobotka 30. 9. 2006  
Prvovýstup mezinárodního týmu v perfektní linii nejpřímějším směrem k vrcholu, v 
dobrém stylu s vysokou a vyrovnanou obtížností, kdy  v 11 délkách z 16 neklesá 
obtížnost pod 7a. To, spolu s dlouhými runouty tvoří celkovou vysokou náročnost této 
cesty. Po dokončení cesty přidali Beneš se Sobotkou její první souvislý RP přelez. 
VÝSTUP ROKU 2006 
Dolomity, Marmolada – Fram: End of Mystery, první PP přelez; 10- (8a+) E4  
Václav Šatava a Dušan Janák 11. – 13. 9. 2006 
První PP přelezení prvovýstupu z roku 2005. I když se nejednalo o souvislé volné 
přelezení  
(„Ryby“ bylo dosaženo jinou cestou a v horní části nebyly délky vylezeny postupně 
zdola), hodnota výstupu je velmi vysoká a zařadil se mezi nejvýznamnější  volné 
cesty v Alpách. 
ČESTNÉ UZNÁNÍ 
Rätikon, Kirchlispitze - Silbergeier 8b+ (UIAA 10/10+), PP    
Ondřej Beneš a jistič Jan Culek, 4.7.2006 
Sedmý přelez jedné z nejobtížnějších sportovních cest v Alpách v dobrém stylu, po 
čtyřech dnech nácviku. 
 
V. mixy a ledy sportovního charakteru 
VÝSTUP ROKU 2006 
Kandersteg, Flying circus M10, WI 5 E4, styl PP na 1. pokus, 2. přelezení 
Jan Doudlebský a Václav Šatava, 13. 1. 2006. 
Morálově náročný výstup Roberta Jaspera byl zopakován až po osmi letech. Aktéři 
prvního přelezu den předtím zanechali v cestě jištění, takže  i když se  výstup povedl 
„on-sight“, má styl snížen. 
Karwendel, Dryland: Happy M10-, styl PP  
Jitka Mázlová, 21.3. 2006 
Zatím nejtěžší mix (převislá stěna s výlezem do ledu), vylezený českou ženou.  
ČESTNÉ UZNÁNÍ 
Karwendel, Dryland: Tension , M 12-, styl PP  
Luboš Mázl, 25.2.2006 
Nejtěžší mixová cesta dosud vylezená českým lezcem. 
Karwendel, Dryland: Fontok , M 11-, styl OS 
Václav Šatava, 25.2.06  
Nejtěžší mixová cesta vylezená českým lezcem stylem s nejvyšší sportovní 
hodnotou. 
VI. Nepískovcové terény 
VÝSTUP ROKU 2006 
Osp (Slovinsko), Mišja peč - Martin Krpan, 9a (UIAA  11  ), styl PP 
Adam Ondra, 11. 11. 2006  
Ve světě naprosto ojedinělý výkon třináctiletého lezce, navíc podpořený celkově 
velmi úspěšnou a vyrovnanou sezónou. 
St. Linya (Španělsko) - El Koala 8c (UIAA 11-), styl FLASH 
Tomáš Mrázek, 5. 3. 2006 - Zatím nejtěžší výstup českého lezce tímto stylem. 
Osp (Slovinsko), Mišja peč - Marioneta, 8b/b+ (UIAA 10), styl PP Silvie Rajfová, 
16.11.2006 
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Tento výkon představuje nejvyšší obtížnost dosaženou českou ženou opět po sedmi 
letech a je hodnotný i ve světovém měřítku. 
ČESTNÉ UZNÁNÍ 
Moravský kras, Sloup: Výměna manželek, 8c (UIAA  11-), prvovýstup Adam Ondra 
Moravský kras, Sloup: Pohádkové sny, 8c (UIAA 11-), prvovýstup Pavel Kořán 
Čestné uznání shodně obdržely dvě nejtěžší cesty v Moravském Krasu. 
VII. Domácí a saské pískovcové terény 
Nebylo uděleno žádné ocenění. 
VIII. Bouldering 
VÝSTUP ROKU 2006 
Petrohrad - Barevný svět, 8B+ Fb 
Petr Resch, 1. 3. 2006  
Přelez boulderu světové obtížnosti. 
IX. Tradiční skialpinismus 
SJEZD ROKU 2006 
Pamír, Pik Lenina (7 134 m n.m.), výstup přes Pik Razdělnaja, sjezd severní stěnou 
Jan Novák, léto 2006 - I když tento výkon nepatří mezi extrémní, oceněn byl pro 
způsob provedení (sólo výstupem na vrchol a následným non-stop sjezdem dlouhým  
2700m až do BC) 
ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ ZA VÝKON ROKU 2006 
obdržel Adam Ondra za velké množství hodnotných výstupů vysoké obtížnosti s 
malým počtem pokusů, u třináctiletého lezce světový unikát. 
Sportovní výkony roku 2006 vyhodnotila na základě podaných přihlášek Komise 
alpinismu ČHS. 

Zhodnocení sezóny tradičního skialpinismu 
Zimní sezóna 2005/6 ačkoliv velmi bohatá na sníh začala být skialpinisticky aktuální 
až na přelomu března a dubna po pominutí lavinového nebezpečí. První svazová 
akce proběhla v údolí Rauris -  Rakousko - na chatě Kolm Saigurn, kde  se 
uskutečnila tradiční Rally. Většina účastníků vystoupila na bodované vrcholy 
Sonnblick a Hocharn,z bodovaných borců byl na závěr vylosován vítěz Rally - Pavel 
Šandera. Za krasného jarního počasí a ideálních podmínek se uskutečnila ve 
Vysokých Tatrách na Popradském plese další svazová akce věnovaná extrémnímu 
lyžování.. Této akce se zúčastnili převážně jezdci z Ostravska. Mezi nejhodnotnější 
sjezdy této akce lze zařadit sjezd SZ stěny Rysů. Letní zasedání koordinační 
proběhlo v krkonošském Modrém dole na chatě Na Výsluní. Jednání se zúčastnil 
René Bulíř, Robin Baum a Jiří Kočara.  
Poprvé tuto sezónu začala fungovat reprezentace ve složení Marek Holubec, Pavel 
Pospíšil a Robin Baum. Podařili se jim sjet několik dobrých sjezdů v Alpách např. Les 
Courtes a ostruha Brenvy na Mt.Blanc. Kluci se již "oťukali" a věřím, že zejména 
Pavel a Marek toho mají dost před sebou a v příští sezóně potvrdí stoupající úroveň 
výkonnosti 
Sjezd roku dostal Jenda Novák za svůj sjezd S stěny Piku Lenina v letní sezóně 
2006. Jenda se vydal k vrcholu normálkou přes Razdělnou po předchozí aklimatizaci. 
Na vrchol vystoupil sám, jelikož jeho polský kamarád to musel pro počínající omrzliny 
otočit. Na vršek dorazil dopoledne a bez předchozího průzkumu sjel z vrcholu ještě 
ten den až do BC, což je cca 2700 m převýšení. Nejedná se o sjezd extrémní (sám 
jsem to jel), ale oceňujeme, že to Jenda sjel sám bez znalostí podmínek ve stěně,v 
jednom zátahu až do BC. Více informací na www.extremeski.cz. Cena mu byla 
předána na podzimním semináři na Lysé hoře v Beskydech. 
  
Zapsal Robin Baum 
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Zpráva o činnosti komise soutěžního lezení mládeže v roce 2006 

V roce 2006 proběhlo minimálně 17 regionálních závodů, z toho 11 jich patřilo do 
seriálu Tendon cup, který zaštiťuje firma Lanex. V květnu proběhl pohárový závod na 
rychlost a o měsíc později MČR. V obtížnosti jsme uspořádali čtyři  pohárové závody 
a MČR. Na těchto českých mládežnických závodech bylo bezmála 1500 startujících.  
Tituly na červnovém MČR na obtížnost získali: ChA- Šifra Radovan, ChB- Rozehnal 
Pavel, ChC- Ondra Adam, ChD- Stráník Martin, DA-Vejmolová Iva, DB- Vopatová 
Edita, DC- Kun-Gaberová Monika, DD- Čermáková Tereza. A na rychlost: ChA- Šifra 
Radovan, ChB- Rozehnal Pavel, ChC- Šifra Martin, ChD- Šindelář Igor, DA- 
Nevělíková Karolína, DB- Hoďáková Michaela, DC- Růžičková Hana, DD- 
Pospíšilová Michaela. 
Juniorská reprezentace se zúčastnila pěti závodů Evropského poháru mládeže a 
Mistrovství světa. I tento rok naše naděje Silvie Rajfová a Martin Stráník potvrdily, že 
patří mezi špičku. Oběma se podařilo jeden ze závodu vyhrát. Martin pak v celkovém 
poháru obhájil loňské druhé místo. Dalším úspěšným závodníkem pak byla Lucie 
Hrozová. Na MS na obtížnost se pak zadařilo Martinu Stráníkovi (5.místo). V lezení 
na rychlost potom Martinu Šifrovi (4.místo), Elišce Karešové (8.místo) a Liboru 
Hrozovi (9.místo).  
 
Plán činnosti komise soutěžního lezení mládeže v roce 2007 
V kalendáři závodů na rok 2007 již máme devět regionálních závodů a doufáme, že 
ještě minimálně jednou tolik jich přibude. Dále tam jsou čtyři pohárové závody a 
samozřejmě bude i MČR, jak na obtížnost tak na rychlost. 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 malou 
finanční dotací a spoustou rad a zkušeností.  
Naši reprezentaci čeká šest závodů Evropského poháru a Juniorské mistrovství 
světa, kde věříme v medailové úspěchy Silvie Rajfové, Martina Stráníka a našeho 
velkého želízka v ohni Adama Ondry.  
 
D. Kadlec 
 

Zpráva o činnosti komise soutěžního lezení dospělých v roce 2006 
Mezi muži opět kraloval Tomáš Mrázek, který v SP na obtížnost celkově obsadil 
vynikající třetí místo, kdy jednou zvítězil (závod SP v Šanghaji) a třikrát získal bronz. 
Poprvé startoval i ve světovém poháru v boulderingu, kde obsadil dvakrát třetí místo 
a s naprostou převahou vyhrál kombinační ranking. 
Mezi ženami se stala nejúspěšnější závodnicí Helena Lipenská, které se podařilo 
získat v závodě SP v boulderingu v Grindelwaldu vynikající 5. místo; celkově skončila 
v poháru jedenáctá. Za zmínku stojí i výsledky našich dvou nadějných juniorů Silvie 
Rajfové (7.místo SP bouldering Rovereto) a Martina Stráníka (11.místo SP obtížnost 
Kranj). Jejich výsledky v prvním roce seniorské soutěže jsou naší nadějí v 
budoucnost ještě silnějšího reprezentačního týmu. 
Ve světovém poháru na rychlost si nejlépe vedl Libor Hroza, který se několikrát 
umístil v první desítce a celkově pak ve světovém poháru skončil na výborném 9. 
místě. V ženách byla nejlepší Lucie Hrozová, která skončila v závodech světového 
poháru na rychlost 6. ve Val Daone a 7. v Drážďanech; celkově pak obsadila 13. 
místo. 
Reprezentace ČR si na mezinárodním poli vedla velice dobře; nejlépe jsme skončili v 
celkovém hodnocení států v boulderingu (5. místo z 31 států), v lezení na obtížnost 
jsme obsadili 8. místo (ze 44 států), v lezení na rychlost 7. místo (ze 20 států).  
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Mistry ČR se stali Silvie Rajfová a Tomáš Mrázek v lezení na obtížnost, Věra 
Kostruhová a Jakub Hlaváček v boulderingu a Libor Hroza a Eliška Karešová v 
lezení na rychlost. 
 
D. Kadlec  
 
Plán činnosti komise soutěžního lezení dospělých na rok 2007 
Cílem komise je: 
1. Navázat na vynikající výsledky reprezentace z roku 2006 
2. Zvýšit prestiž domácích soutěží na všech úrovních a ve všech disciplínách 
(rankingové, ČP, MČR) 
 
Ad. 1.  Naším záměrem je vytvořit silný reprezentační A team (viz. nominační kritéria 
2007). Reprezentační A team bude v maximální možné míře podporován, aby se 
závodníci mohli zúčastnit co nejvíce závodů a měli tak šanci na dobré umístění v 
celkovém pořadí. Reprezentace B teamu bude podporována v rámci možností 
komise. Opět chceme zavést finanční odměny za umístění v jednotlivých závodech 
ČP. Z těchto peněz si budou moci, v případě zájmu, členové B teamu hradit náklady 
spojené s reprezentací. 
 
Ad. 2. Lezení na obtížnost a rychlost: V loňském roce se podařilo oživit rankingové 
závody. V roce 2007 bychom rádi okruh rankingových závodů rozšířili na cca. 8 
závodů za sezonu. ČP a MČR 4+1. - hlavním cílem je motivovat více závodníků a tím 
zvýšit kvalitu soutěže. Tomu by měly pomoci znovu zavedené finanční odměny a 
lepší medializace výsledků. Na závody je třeba přilákat i více diváků. K zatraktivnění 
závodů by mělo přispět i plánované  spojení rychlosti a obtížnosti na MČR. 
 
Bouldering: ČP a MČR 3+1. Závody budou probíhat podobně jako v uplynulé  
sezoně, tedy kombinace závodů na stávajících stěnách a open air. Předpokládáme 
větší podporu rankingovým závodům. 
 
Tomáš Rakovič 
 

Zpráva o činnosti komise závodního skialpinismu v roce 2006 
Komise se v roce 2006 zabývala koordinací a zajištěním závodů Rock point Českého 
poháru ve skialpinismu 2006. V tomto roce bylo vyhlášeno celkem 8 závodů. Tři 
závody byly uskutečněny v rámci Středoevropského poháru ( dva se uskutečnily v 
zahraničí – Slovensko a Polsko ). Šest závodů proběhlo systémem start – cíl a dva 
závody systémem rally. Všech osmi závodů Rockpoint Českého poháru se zúčastnilo 
683 závodníků. Závodilo se v sedmi kategoriích ve kterých bodovalo celkem 233 
závodníků. Na čtyřech závodech byla zkušebně zařazena kategorie OPEN ve které 
se však nebodovalo.  
Výsledky:  
Kadetky:    1. Pastorková L. (SK), 2. Gajewská E. (PL), 3. Grohová K. 
Kadeti:       1. Groh R., 2. Brožek A., 3. Jokl M. (SK) 
Juniorky:    1. Findurová V. (SK) 
Junioři:      1. Jadamus R., 2. Hepnar J., 3. Laštík J. (SK)  
Ženy:          1. Formánková D., 2. Jahodová Š., 3. Bánská P. 
Muži:          1. Svoboda M., 2. Duch M., 3. Bánský J.  
Veteráni:    1. Špaček J., 2. Hepnar J., Švec M. 
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Dále se komise spolu podílela s komisemi Slovenska a Polska na uskutečnění 
Středoevropského poháru, kde byly zařazeny tři závody, po jednom závodu z každé 
pořadatelské země. Celková účast na SEPu byla v sedmi kategoriích 377 závodníků.  
Komise podporuje závody Středoevropského poháru z důvodu porovnání a 
zvyšování výkonnosti závodníků nealpských zemí. 
Výsledky: 
Kadetky:    1. Pastorková L. (SK), 2. Gajewská E. (PL), 3. Grohová K. 
Kadeti:       1. Jokl M. (SK), 2. Sliačan J. (SK), 3. Groh R. 
Juniorky:   1. Findurová V. (SK) 
Junioři:      1. Laštík J. (SK), 2. Jadamus R., 3. Hepnar J. 
Ženy:          1. Derezinska M. (PL), 2. Lackovičová L. (SK), 3. Zyszkowska J. (PL)   
Muži:          1. Madaj M. (SK), 2. Svatojanský P. (SK), 3. Svoboda M.  
Veteráni:    1. Blažko M. (SK), 2. Leitner M. (SK), 3. Gebura J. (SK) 
Dále byl komisí zajišťován servis pro závodníky, kteří se zúčastnili v loňském roce 
Mistrovství Světa 2006 v Italském Toríně. Čtrnáct závodníků bojovalo ve čtyřech 
kategoriích a ve čtyřech disciplínách. Po výkonech, které byly v rámci možností 
našich závodníků jsme obsadili celkově 8 místo ze 33 zúčastněných zemí. . Na MS 
se však nadějně jevily výkony našich mladých závodníků, což by mohlo být příslibem 
kvalitních výkonů do budoucnosti.  
Výsledky: 
ČASOVKA  
Kadeti:   15. Groh R.,  24. Brožek A. (27) 
Junioři:  16. Hepnar J., 17. Kantor S., 18. Jadamus R. (23) 
Espoir:   20. Vondra P. (20) 
Muži:     43. Kuczinsky R., 56. Jirák J., Bánský J. (93) 
DRUŽSTVA 
Ženy:   13. Formánková D., Korbová A. (14) 
Muži:  20. Duch M., Kuczinsky R., 24. Němec M., Svoboda M., 27. Bánský J., Jirák J. 
(49) 
JEDNOTLIVCI – závod byl z důvodu pádu laviny zrušen 
ŠTAFETY – Muži: 10. Bánský J., Svoboda M., Němec M., Duch M. (15) 
Závěrem roku komise opět jednala s kolegy ze Slovenska a Polska na uskutečnění 
závodů Středoevropského poháru. Pro neochotu polských organizátorů přizpůsobit 
se podmínkám vyhovujícím všem bylo s nimi jednání ukončeno a se slovenskými 
kolegy byl domluven model pořádání závodu 1x CZ  + 2 SK a další rok obráceně.  
Pro nadcházející sezonu byl připraven další ročník Českého poháru pod názvem 
Rock point Český pohár ve skialpinismu 2007, který je složen ze šesti domácích a 
dvou zahraničních závodů.  
 
Plán činnosti komise na rok 2007. 
1. Koordinace závodů Českého poháru.  ( Výsledkový servis, průběžné pořadí atd.). 
2. Koordinace závodů Středoevropského poháru. (Zajištění hromadné dopravy na 
zahraniční závody, výsledkový servis, průběžné pořadí atd. ) 
3. Zajištění účasti reprezentačního družstva na závodech SP a Mistrovství Evropy ve 
Francii v Morfine 24.-28.3. 2007 
4. Výběr nového reprezentačního družstva a zahájení jeho přípravy na novou 
sezonu. 
5. Podzimní soustředění reprezentačního družstva mládeže. 
6. Příprava Českého poháru ve skialpinismu 2008. 
7. Příprava Středoevropského poháru ve skialpinismu 2008. 
8. Zimní soustředění reprezentačního družstva. 
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Vzhledem k tomu, že skialpinistická organizace ISMC, která je pod UIAA, splnila 
všechny podmínky pro zařazení závodního skialpinismu na Zimní olympijské hry je 
předpoklad, že tak bude učiněno při nejbližší příležitosti. Vzhledem k rozvoji tohoto 
sportu ve světě je nutno podporovat a vytvořit širokou základnu závodního 
skialpinismu v účasti na závodech Světového poháru, Mistrovství světa a Mistrovství 
Evropy zejména v mladších kategoriích, které jsou perspektivní pro tyto závody a v 
budoucnu budou schopni reprezentovat při vrcholných skialpinistických akcích. 
 
Pavel Jirsa 
 

Soutěže mimo halu a stopu 
V minulém roce se podařilo tyto soutěže zmapovat a vytvořit základní metodiku jak 
žádat o příspěvky na organizaci resp. odměny vítězům. 
V tomto roce chceme soutěže stabilizovat, tj. stanovit podmínky registrace soutěže. 
Je zde tento ověřovací postup: Základní podmínkou (č.1) je zařadit soutěž do 
kalendáře akcí na webu ČHS do termínu valné hromady ČHS (24.3.2007 ). Datum 
konání, hrubé propozice a pravidla soutěže, případně něco z historie zašlete na 
info@horosvaz.cz v elektronické podobě. Podmínkou č.2 je oznámit na stejnou 
emailovou adresu nejméně měsíc předem detailní propozice soutěže (na soutěže 
pořádané ještě měsíc po vydání bulletinu ČHS, což je prakticky do valné hromady se 
uplatní výjimka, informaci však nutno se zpětnou platností zaslat ). Podmínkou č.3 je 
zaslat krátkou reportáž, výsledkovou listinu, foto nebo případné video hned po 
skončení soutěže (uplatní se opět výjimka na lednové a únorové soutěže, ale pouze 
co se týče prodlení ). Po valné hromadě ČHS se chystá založení odborné sekce 
„Soutěží mimo halu a stopu“. Závody by měly být rozděleny do kategorií podle 
náročnosti a relevance k předmětu „mountaineering“. Tato sekce se asi také sama za 
sebe bude muset starat o propagaci těchto soutěží (tisková konference ČHS se 
zatím uskutečnila bez účasti tohoto perspektivního sportovního odvětví, které má za 
cíl přípravu do velehor a v případě Alpiniády i samotné působení ve středních 
velehorách ). V soutěžích se hojně uplatňují senioři, a tak svaz pro ně tímto 
prostřednictvím také něco připravuje. 
V roce 2008 je v plánu udělat ze stabilizovaných soutěží ligu. Tj. z každé soutěže se 
kvalifikuje určitý počet závodníků, kteří budou mít právo zúčastnit se závěrečného 
závodu s patřičnou publicitou se zatímním pracovním názvem „500 mil v sedle“. 
Vážení aktéři a příznivci soutěží ve volném přírodním neoznačeném terénu, věřím že 
našim soutěžím bude předsednictvo svazu věnovat větší pozornost než dosud ! 
(je snaha zkrátit rozpočet a nebyli jsme přizváni na tiskovou konferenci ), k čemuž 
nám dopomáhej především naše výkony a aktivita. 
 
Jan Šlechta 
 

Zpráva o činnosti bezpečnostní komise ČHS v r. 2006 
BK je rozdělena na dvě pracovní skupiny, resp. subkomise, které pracují zcela 
samostatně. Toto rozdělení se podle našeho názoru v minulosti osvědčilo a není na 
něm třeba nic měnit 
1. Materiálová sekce BK ČHS:  
Hlavní posláním materiálové sekce BK ČHS je stanovování norem a doporučení na 
osazování fixních jistících bodů (kruhy, borháky, nýty) v různých materiálech v 
jednotlivých skalních lezeckých oblastech, provádět zkoušky jistících bodů 
(předběžné, necertifikované). Za těmito účely pracuje BK ČHS na zřízení zkušebního 
pracoviště pro tyto zkoušky. Společně s vrcholovou komisí pak připravuje semináře o 
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stabilních bodech jištění jak pro prvovýstupce, tak pro pracovníky vrcholových komisí 
jednotlivých oblastí.  
Náplň činnosti Materiálové sekce BK v r. 2006: 
První akcí Materiálové sekce BK byly v rámci akce CVK 18. března zkoušky 
osazených kruhů na Hrubé Skále.  Kruhy pro zkoušky byly osazeny ve zvlášť 
měkkém pískovci. Výsledky potvrdily, že kruhy lepené chemickou maltou splňují 
všechny předepsané podmínky. Použití betonu při osazování kruhů podstatně 
zvyšuje pevnost. Naopak osazování kruhů jen do olova nevykazuje ani zdaleka 
pevnost pro zatížení v ose dříku, předepsanou normou ČSN EN 959. 
Dle požadavků správců skal byly zkoušeny lepené kruhy v Drábských Světničkách 
na pravém břehu Labe. V obou případech bylo prokázáno, že lepené kruhy vykazují 
větší, než předepsanou pevnost. 
Borháky byly zkoušeny jednak v „laboratorních“ podmínkách a jednak ve skalních 
oblastech s odlišnou charakteristikou (Moravský Kras a pravý břeh Labe). O 
zkouškách byla vydána souhrnná zpráva, zveřejněná na oficiálních stránkách ČHS. 
Vzhledem k požadavku CVK hledat vhodnou, levnější chemickou maltu pro 
osazování kruhů, byly provedeny zkoušky malt různých dodavatelů. Dle závěru 
těchto zkoušek je nutno pro osazování borháků zásadně používat maltu FISCHER, 
se kterou byly borháky certifikovány. Pro pískovcové kruhy, vzhledem k rozměrům 
dříků, je možno použít i maltu DEN BRAVEN. Tuto maltu BK doporučila pro příští 
certifikaci pískovcových kruhů. 
Protože se ukázalo, že bude nutno vykonat řadu zkoušek přímo v lezeckých 
terénech, bylo pořízeno nové zkušební zařízení, vhodnější pro tyto zkoušky. 
Termíny provedených zkoušek: 
18. 3.  Zkoušky pokusně osazených kruhů Hrubá Skála 
  5. 5.  Laboratorní zkoušky kruhů a borháků 
13. 5.  Zkoušky kruhu Drábské světničky 
26. 5.  Zkoušky borháků Sloup a Hoštejn 
24. 6.  Zkoušky borháků se symetrickým okem, malta Den Braven a Wurth 
24. 7.  Zkoušky kruhu a borháku pravý břeh Labe 
  8. 8.  Zkoušky symetrických borháků, malta Fischer 
12. 8.  Zkoušky symetrických borháků, ampule Fischer 
2. Sekce úrazové zábrany BK ČHS: 
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. konkrétní doporučení a varování. Tato doporučení jsou publikována 
zejména na oficiálních stánkách ČHS, ve sborníku Lékařské komise, na „lezeckých“ 
internetových stránkách (např. Lezec.cz., Horyinfo.cz apod.). 
Náplň činnosti Sekce úrazové zábrany BK v r. 2006: 
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, a na základě evidence a sledování publikovala své výsledky. Tyto výstupy, 
popř. konkrétní doporučení a varování, jsou umístěny na oficiálních svazových www 
stránkách, ve sborníku Lékařské komise, „lezeckých“ www stránkách apod. 
V rámci ČHS sekce spolupracuje zejména s Lékařskou komisí, v mezích svých 
možností spolupracuje s Metodickou komisí, a na vyžádání poskytuje spolupráci i 
dalším svazovým orgánům.  
Mimo stálou náplň činnosti Sekce úrazové zábrany BK v roce 2006 
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- připravila komplexní zprávu a vyhodnocení sledování smrtelných úrazů za pětileté 
období, 
- připravila a postoupila k připomínkám uvnitř ČHS návrh novelizace bezpečnostních 
směrnic ČHS, 
- připravila a postoupila k připomínkovému uvnitř ČHS návrh elektronického 
dotazníku pro hlášení úrazů, 
- podílela se na přípravě a novelizacích vnitřních směrnic a dokumentů ČHS 
(stanovy, pravidla) zejména z hlediska bezpečnosti, 
- těsněji provázala svoji práci s činností Lékařské komise ČHS, rozšířila spolupráci s 
VK ČHS, 
- zajistila účast na odborných setkáních a seminářích uvnitř (seminář LK) i vně 
(semináře specializovaných záchranných služeb) ČHS, 
- na žádost Policie ČR zpracovala neveřejnou Zprávu BK k případu vážného 
lezeckého úrazu. 
3. Zastoupení BK ČHS v orgánech UIAA:   
Delegát ČHS vyslaný na zasedání bezpečnostní komise UIAA  v Arcu  (září 2006), 
zde byl zatím akceptován jako pozorovatel. 
4. Složení BK ČHS: 
Předsedou BK je Vladimír Těšitel, který rovněž vede materiálovou sekci BK, sekci 
úrazové zábrany vede Tomáš Frank, zastoupením ČHS v bezpečnostní komisi UIAA 
byl pověřen Sylva Talla. 
 
Vladimír Těšitel 
 

 
 
 
 

Zpráva o činnosti MK v roce 2006 a plán na 2007 
 
Členové MK: 
předseda MK: Dušan Stuchlík  
členové MK: Karel Kříž, Joska Uherka, Jirka Žižka, Igor Novák, Radek Lienerth,Jirka 
Vogel 
lektoři MK: Ondřej Nádvorník, Jiří Vogel, Viktor Kořízek, Jan Bednařík,  Martin 
Honzík (LKČHS), Pavel Neuman (LK ČHS), Jana Kubalová (LK ČHS) 
 
 
MK ČHS v roce 2006 
V průběhu ledna, února a března proběhlo doškolení instruktorů horolezectví I. a II. 
třídy na instruktory horolezectví podle standartu UIAA (HAL – high alpine leader). 
Zbývá přeškolit posledních cca 15 instruktorů. 
V průběhu května a června 2006 bylo doškolení instruktorů skalního lezení na 
Blatinách a opravné přezkoušení ze zdravovědy a lanových technik  pro instruktory 
kteří nesplnili požadavky a museli své znalosti od doškolení doplnit.Celkem 
doškolovací kurzy absolvovalo v roce 2006 56 frekventantů. Obecně byla úroveň 
frekventantů nejvyšší od zahájení přeškolení v roce 2004. 
V průběhu května a června bylo také zahájeno školení nových instruktorů ČHS. 
Jedná se již o třetí běh školení podle standartu UIAA, v jeho průběhu se zapojili 
frekventanti, kteří z různých důvodů nemohli dokončit minulý běh.  
Kurz byl zahájen na Blatinách přijímací zkouškou k níž se přihlásilo a dostavilo 22 
frekventantů. V přijímací zkoušce uspělo 15 frekventantů, 11 na RCI a 4 na HAL. Na 
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přijímací zkoušku bezprostředně navázal kurz lanových technik a skalního lezení. 
Pokračování kurzu nových instruktorů proběhlo v červnu a to zdravotnickým 
seminářem. RCI skončili svůj vzdělávací běh v Totes Gebirge závěrečným skalním 
kurzem. HAL čeká ještě zimní kurz lavin a ledů. 
MK ČHS připravovala v letošním roce semináře pro členy ČHS, z nich se realizoval 
lavinový seminář na Děvíně, lavinový seminář ve Slovenských horách, skalní 
vícedélkové lezení ve Vysokých Tatrách, dvakrát školení záchrany ve stěně na 
Blatinách a dvakrát zdravotnický seminář na Blatinách. Ledovcové kurz, další kurzy 
vícedélkového skalního lezení a kurz lanových technik byly pro malý zájem zrušen. 
Členové MK se zúčastnili také zasedání UIAA, kde nás reprezentoval I. Novák a na 
konci června se J. Bednařík a J. Uherka účastnili semináře UIAA zaměřeného 
zejména na práci s mládeží 
Poslední akcí byla  schůze MK 9.11.2005 v Brně . Předmětem jednání byl rozpočet a 
plán akci na 2007, stanovení definitivní podoby seminářů pro členy ČHS .Dále se 
jednalo o výukových materiálech pro základnu ČHS. 
Info o akcích MK ČHS v roce 2006 
datum   duh akce    místo   počet 
5. – 8.1. 2006 doškolení HAL   Krkonoše, Děvín 20 
26.-29.1.2006 doškolení HAL   Popradské Pleso 12 
2-10.2.2006  Závěr HAL    Rudolfshutte  4 
2.-5.3. 2006  Doškolení HAL   Rudolfshutte  12 
11.–14.5.2006 Doškolení RCI   Blatiny  12 
18. – 21.5. 2006 Noví instruktoři ČHS  Blatiny  22 
17-18.6.2006  Opravné doškolení    Blatiny  3 
15. - 20.7. 2006 Noví instruktoři ČHS HAL  Chamonix  4 
28.8.– 3.9. 2006 Noví instruktoři HAL a RCI  Prielschutzhaus 15 
13-15.10.2006 Kurz pro členy skalní záchrana Blatiny  8 
3-5.11.2006  Kurz pro členy zdravověda Blatiny  10 
Nový vzdělávací běh instruktorů ČHS 
Závěrečný kurz instruktorů horolezectví bude zařazen do roku 2007, lokalita je 
určena do oblasti Vysokých taur. 
Pro zájem ze strany členů ČHS bude vypsán nový vzdělávací běh instruktorů RCI a 
HAL i v roce 2007.  
Semináře MK pro členy ČHS 
Semináře nemají za cíl nahradit práci instruktorů v oddílech, která je pro MK prioritou 
ve vzdělávání členů ČHS, ale mají za cíl zajistit vzdělávání členů ČHS z oddílů, které 
nemají vlastní instruktory, nebo si chtějí ujasnit problematiku obsaženou v 
tematickém semináři i mimo rozsah výuky svého oddílu. 
Plán MK  na rok 2007 
1) Dokončit přeškolení starších instruktorů na instruktory HAL a RCI podle UIAA 
2) Realizovat semináře pro členy ČHS v plánovaném rozsahu. 
3) Připravit témata metodických seminářů pro instruktory ČHS.  
4) Připravit nový kurz RCI a HAL. 
 
Dušan Stuchlík 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI LÉKAŘSKÉ KOMISE ČHS V ROCE 2006 
A PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2007 

 
Složení komise a schůzovní činnost 
Komise pracovala ve složení: MUDr. Ivan Rotman, MUDr. Jaroslava Říhová, MUDr. 
Petr Machold, MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Andrea Pelikánová, MUC. Tomáš 
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Obtulovič, Robert Bednařík, MUDr. Pavel Veselý, CSc., MUDr. Lucie Bloudková. 
Lektorský sbor: Martin Honzík, MUDr. Igor Herrmann, MUC. Pavel Neumann, MUDr. 
David Tuček. Komise se sešla při semináři LK ČHS 20. 10. – 22. 10.2006, v Seči – 
Ústupky. 
Publikační a metodická činnost komise: 
a) Zajištění školení nových instruktorů horolezectví, opravné a doškolovací kursy pro 
instruktory 
b) Kursy První pomoci pro členy ČHS, kursy skalní záchrany pro členy ČHS, kurzy 
zaměřené na zimní záchranu pro členy ČHS 
c) Průběžná aktualizace Zdravovědy pro instruktory 
- publikace aktualizované kapitoly o kříšení v souladu s novými mezinárodními 
doporučeními z roku 2005, MUDr. Jana Kubalová 
- názorné pomůcky postupů první pomoci – šátek s názornými obrázky jeho využití 
při ošetřování poranění a zlomenin, kartičky se základními algoritmy první pomoci 
postup při nehodě, omrzliny, podchlazení, lavinová nehoda, nemoc z výšky Martin 
Honzík, MUC. Pavel Neumann, MUDr. Jana Kubalová 
- aktualizace Lékárničky horolezce s návodem na použití léků. Martin Honzík, MUC. 
Pavel Neumann, MUDr. Jana Kubalová  
d) Bulletiny: Bulletin 2006 vyjde s Bulletinem 2007 v únoru 2007 MUDr. Rotman 
e) Pravidelná publikace v časopise Montana MUC. Tomáš Obtulovič, Hudy info 
Martin Honzík 
Výzkumná činnost a klinické studie: 
Dlouhodobé sledování a léčba omrzlin u českých občanů – klinické příznaky, 
nejčastější chyby a omyly při léčbě, tvorba doporučení, pravidelná publikace na 
seminářích. MUDr. Jaroslava Říhová 
Seminář LK ČHS a 17. Pelikánův seminář Společnosti horské medicíny 
20.-22. října 2006 v Penzionu Hájenka v Seči – Ústupky za účasti 30 přednášejících 
a posluchačů. 
Účast na seminářích a kongresech 
a) Kongres o záchraně v horách v Innsbrucku 5. 11. 2005, MUDr. Rotman.  
b) Sportovně medicínské aspekty sportovního lezení, Obertrubach, Frankenjura, 
Německo 8. – 11. 6. 2006, MUC. Tomáš Obtulovič 
c) Zasedání Lékařské komise UIAA a Konference Lékařské komise UIAA o horské 
medicíně, Plas Y Brenin, 28. 9. – 30. 9. 2006, MUDr. Jana Kubalová 
d) Konference horské medicíny Rakouské a Německé společnosti horské medicíny 
na téma „Trénink – základy nauky a Dopink v horských sportech, Garmisch-
Partenkirchen 18. 11. 2006, MUD. Ivan Rotman 
Publikace a kontakt na Internetu 
Publikace na webové stránce ČHS www.horosvaz.cz a webu Společnosti horské 
medicíny www.horska-medicina.cz, webmaster MUDr. Petr Machold, a 
www.volny.cz/i.rotman. 
 
PLÁN ČINNOSTI LÉKAŘSKÉ KOMISE V ROCE 2007 
1. Složení komise – návrh: MUDr. Jana Kubalová předsedkyně, MUDr. Ivan Rotman, 
MUDr. Jaroslava Říhová, MUDr. Petr Machold, MUDr. Andrea Pelikánová, MUC. 
Tomáš Obtulovič, Robert Bednařík, MUDr. Pavel Veselý, CSc., MUDr. Lucie 
Bloudková. Lektorský sbor: Martin Honzík, MUDr. Igor Herrmann, MUC. Pavel 
Neumann, MUDr. David Tuček. 
2. Zajištění akcí metodické komise ČHS 
3. Lékařské zabezpečení reprezentace ČHS dle požadavků komisí 
4. Kurzy pořádané LK ČHS a SHM: 
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- první pomoc, skalní záchrana, kurzy zimní záchrany laviny.. pro instruktory a 
členskou základnu 
- kurs pro reprezentanty poškození pohybového ústrojí z přetížení 
5. Pokračování spolupráce s časopisem Montana a dalšími, věnovanými horským 
sportům 
6. Bulletin 2006 – 2007 s přednáškami ze semináře v roce 2005 a 2006 a se 
zprávami z odborných akcí 
7. Průběžná aktualizace učebních textů Zdravověda pro instruktory horolezectví a 
příprava rozšiřujících a výukových názorných materiálů prezentace, video nahrávky.  
8. Spolupráce s metodickou a bezpečnostní komisí na aktualizaci doporučeních 
ČHS, aktualizace doporučení MK, BK a LK  „Zásady bezpečného provozování 
horolezectví“, spolupráce se subkomisí Bezpečnostní komise pro sledování 
úrazovosti v horolezectví 
9. Publikace na internetu  
10. Pokračování prací na metodickém dopisu příručce: Lékařské aspekty sportovního 
lezení a prevence poškození 
11. Vytvoření pracovních skupin a tvorba metodických doporučení LK ČHS, v 
souladu s doporučením ICAR a UIAA 
- Omrzliny – prevence a první pomoc MUDr. Kubalová 
- Následná léčba omrzlin MUDr. Říhová 
- Stanovisko k používání léků laiky MUDr. Říhová, MUDr. Rotman, MUDr. Kubalová, 
Ing. Sieger, konsensus o preventivním předepisování léků na expedice 
- Aktualizace lékového vybavení lékárničky pro horolezce k 1.1. 2007 MUDr. 
Kubalová 
- Blesk v horách  
- Výživa v horách – doporučení, sledování současné situace v českých expedicích 
dotazníková akce MUDr. Tuček 
- Nemoc z výšky, aktualizace MUDr. Kubalová, MUDr. Rotman 
12. 18. Pelikánův seminář Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny: 
říjen 2007. Přednášející zašlou abstrakt – souhrn sdělení předem a text dají k 
disposici nejpozději po své přednášce. 
 13. Účast na odborných akcích: 
- Zasedání Lékařské komise UIAA a konference horské medicíny LK UIAA a Světový 
kongres horské medicíny 
- Kongres o záchraně v horách, Insbruck listopad 2007 
- Mezinárodní kongres sportovní medicíny – Praha 2007, aktivní účast 
- Školení sportovních lékařů v horské medicíně – IPVZ, Praha, aktivní účast 
14. Aktivní vyhledávání literatury a informací o medicínské problematice horolezectví 
a její publikování pro horolezeckou veřejnost. 
Koncept 22. 10. 2006, doplňováno 2.11.2006, MUDr. Ivan Rotman, MUDr. Jana 
Kubalová 
 
Ivan Rotman 
 

Zpráva o činnosti vrcholové komise za rok 2006 
V průběhu minulého roku se podařilo doplnit počet Oblastních vrcholových komisí 
(dále OVK) na konečný stav 14. Byly ustanoveny čtyři nové komise: Západní Čechy, 
Moravské pískovce, Praha a Střední Čechy a Jižní Čechy. 
Webové stránky ČHS, Skalní oblasti byly upraveny taky, aby mohly plnit servisní 
funkci pro všechny členy ČHS. Současně byly aktualizovány všechny údaje o 
skalních oblastech. Je zde možno najít na jednom místě: 
- platná pravidla sportovního lezení včetně dodatků OVK 
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- seznam všech oblastí včetně podmínek lezení z hlediska ochrany přírody 
- popisy schválených jisticích prostředků pro výměnu jištění i pro tvorbu nových cest,  
včetně návodů na osazení a certifikací 
- kontakty na správce oblastí 
- evidence poškozených jištění a nových cest atd. 
Ve spolupráci s BK byly vyzkoušeny a schváleny nové cenově dostupnější chemické 
malty pro borháky a pro pískovcové kruhy. 
Byl proveden nový výběr dodavatelů všech jistících prostředků a tím se podařilo 
snížit nákupní ceny pro ČHS v některých případech až o 40%. S dodavateli 
chemických kotev bylo dohodnuto, že za tyto výhodné ceny budou jejich výrobky 
prodávány i  členům ČHS, kteří je použijí při prvovýstupech. 
Členům ČHS bylo v letech 2005 a 2006 prodáno téměř 500 dotovaných 
pískovcových kruhů pro jištění v nových cestách. Podmínkou při prodeji je: dodržení 
platných pravidel sportovního lezení, předchozí souhlas správce oblasti a oznámení 
příslušné OVK na webu ČHS.  
Ve spolupráci s Bezpečnostní komisí bylo uspořádáno školení pro správce oblastí v 
Č. Ráji v Sedmihorkách, na kterém byli seznámeni s pracovními postupy při 
osazování jistících prostředků pomocí chemických kotev. Školení se zúčastnilo cca. 
60 lidí. 
Většina OVK prováděla průběžně výměnu poškozených jištění. Nejvíce borháků bylo 
vyměněno na Jižní Moravě (233), na Českomoravské Vrchovině (114), cca. 100 jich 
vyměnili  HO Doubrava, HO Letohrad, Moravské pískovce Praha a Střední Čechy. 
Pískovcových kruhů bylo vyměněno podstatně méně, nejvíce v Labských pískovcích 
(25) a na Hruboskalsku (7).  
CVK spolu s dalšími spolupracovníky vypracovala návrh nových pravidel sportovního 
lezení pro pískovcové i nepískovcové oblasti v Čechách a na Moravě. 
 
 
Plán činnosti na rok 2007 
Bude vypracován nový statut Oblastních vrcholových komisí, protože stávající má 
formální i věcné nedostatky a již neodpovídá novým podmínkám. Současně se 
vytvoří i statut Centrální vrcholové komise, který zatím vůbec neexistuje.  
Ve spolupráci s oddíly se zaměříme na získání dalších správců oblastí pro 
neobsazené sektory. Našim cílem je mít obsazenou každou významnou 
oblast/sektor.  
Web Skalní oblasti ČR by se měl stát hlavním nástrojem OVK a správců oblastí pro 
evidenci stavu jistících a vrcholových prostředků, jejich výměny a pro schvalování 
nových cest. Proto byl již přepracován. Nový web umožňuje tvorbu průvodců s 
možností vkládání obrázků, fotografií a nákresů. V tomto roce bude doplněn o 
mapovou část a bude dokončena bibliografie lezeckých průvodců. Dále je zde též 
možno popisovat historii jednotlivých oblastí. Může se tedy stát hodnotným zdrojem 
informací pro všechny lezce. 
Pro splnění výše uvedených cílů potřebujeme spolupráci se všemi oddíly a s 
celou členskou základnou, protože na našem webu bude jen to co tam sami 
dáme.  
Spolu s BK zajistíme další školení pro správce pískovcových a nepískovcových 
oblastí. 
Ve spolupráci s BK a firmou Raveltik bude dokončen vývoj borháku pro pískovcové 
oblasti a následně bude objednán a nabízen za dotovanou cenu. 
Chceme i nadále podporovat použití schválených dotovaných jistících prostředků při 
prvovýstupech, protože je to jednodušší a levnější než následná výměna nekvalitních 
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kruhů a borháků. Prvovýstupcům na pískovci budou OVK zapůjčovat výměnné 
„nýty“, které usnadňují osazení kruhů pomocí chemických malt.    
OVK Labské pískovce spolu s BK definitivně dořeší otázku vhodnosti použití 
necertifikovaných borháků od firmy Kouba na pískovcích.  
OVK plánují výměnu cca. 2 000 borháků a více jak 500 pískovcových kruhů, z toho 
300 na Broumovsku. 
Snížení požadovaného rozpočtu způsobí: 
- nebude možno nakoupit všechny vrtačky požadované OVK pro t.r. To může mít za 
následek, že nebudou provedeny všechny plánované výměny poškozených jištění.  
- nebude možno nakoupit všechny dotované jistící prostředky pro prvovýstupce, 
které nárokovali OVK. Budou vznikat nové cesty s neschválenými jisticími 
prostředky. 
- nebudeme se moci předzásobit na rok 2008 kruhy a borháky, které mají dlouhé 
dodací lhůty 3 - 4 měsíce. Pokud je objednáme až po valné hromadě v březnu tak 
budou dodány až koncem léta a to je pozdě. 
- bude vyměněno méně poškozených jištění. 
 
Jiří Rosol  
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