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Pozvánka
na

Valnou hromadu Českého horolezeckého svazu,
která se bude konat

v neděli 20. března 2005 od 10.00 do 16.00 hodin
Místo konání:

posluchárna P 5 – 1.patro v budově FTVS Praha,
José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín

Prezentace:

od 9.00 hodin.

Žádáme o včasnou prezentaci, aby bylo možno dodržet časový plán.
Při prezentaci předloží delegáti platný členský průkaz ČHS!

Doprava:

Metro A Dejvická – tram 20, 26 směrem Divoká Šárka do
zastávky Vozovna Vokovice, budova FTVS UK je velká žlutá
budova kousek zpět vlevo

Klíč ke stanovení počtu delegátů:
Na VH je přítomen pouze 1 delegát z každého oddílu, jeho hlas se
přepočítává podle následujícího klíče:
do 20 členů = 1 hlas,

21-35 členů = 2 hlasy,

36-80 členů = 3 hlasy,

nad 80 členů = 4 hlasy

Počet hlasů delegáta se určí podle stavu členské základny ke dni 21.3.2005. Seznam oddílů
s počty členů bude zveřejněn na www.horosvaz.cz a stejně tak bude vyvěšen v jednacím sále při
zasedání Valné hromady.

Cestovné bude proplaceno registrovaným delegátům v ceně jízdenky
hromadné dopravy dle předloženého dokladu, nebo dle tabulky sestavené na
základě informací dopravců a vyvěšené v jednacím sále.
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Program Valné hromady ČHS 2005:

1.

Zahájení

2.

Schválení programu VH

3.

Projednání Jednacího a Volebního řádu

4.

Volba Pracovního předsednictva a Pracovních komisí

5.

Zprávy o činnosti od minulé VH

6.

Zpráva revizní komise

7.

Zpráva o hospodaření za rok 2004

8.

Návrh rozpočtu na rok 2005

9.

Návrh členských příspěvků na rok 2006

10.

Představení kandidátů

11.

Přestávka

12.

Volby

13.

Diskuse

13.

Výsledky voleb

14.

Usnesení
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NÁVRH
jednacího řádu valné hromady Českého horolezeckého svazu konané dne
20. března 2005.
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.
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.
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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 odílů 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 udaje o zastupujícím delgátovi. Takto
zmocněný delegát disponuje hlasy zastupovaného oddílu podle hlasovacího
klíče, pokud je současně i delegatem za jinýoddíl, disponuje o to větším
počtem hlasů.
3. K přijetí 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.
4. Pokud diskutující předkládá návrh o jehož přijetí má Valná hromada
rozhodnout, musí tento svůj návrh formulovat tak, aby byl jednoznačně
hlasovatelný.
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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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Sdělení předsedy ČHS
V průběhu roku 1996, zejména v období podzimu jsem byl několikrát osloven
v souvislosti s eventuální kandidaturou na funkci předsedy ČHS - dokonce dvakrát
v odlehlém Kathmandu. Argumentů pro změnu bylo několik – např. nezájem
současného vedení o základní horolezecké aktivity svazu a nepřehledné
podnikatelské aktivity kombinace ČHS/Alpenservis. Po delším váhání jsem se
rozhodl kandidovat na post předsedy. Den před valnou hromadou mne navrhl jako
kandidáta na předsedu ČHS i odstupující výkonný výbor, který byť po těsném
hlasování pochopil, že stávající stav je naprosto neudržitelný. Komickou manipulací
jsem před volbami na VH nebyl označen jako kandidát odstupujícího výkonného
výboru, ale nakonec toto chaotické sdělení nic nezměnilo na výsledku, že pan Jiří
Skandera nebyl (opětovně) zvolen za předsedu ČHS.
To bylo v sobotu 17.5.1997. Můj pondělní příchod do sekretariátu svazu byl
spojen s šokujícím zjištěním, že ještě než jsem na sídlo svazu v Mečislavově ulici
přišel , vybral J. Skandera a jeho hbitá sekretářka paní Vrňatová veškerý zůstatek na
svazovém účtu – cca 350.000, jako zálohu na stavební práce na objektech
v Ostrovu – ty byly nakonec oceněny na cca 50.000. Komentovat pozdější funkčnost
příslušných orgánů v záležitostech týkajících se sporné částky ani nechci
komentovat, stejně tak jako okolnosti čerpání úvěru a záruk za tento úvěr.
První roky funkce svazu od r. 1997 byly prostoupeny naprostou solidaritou a
spoluprací všech, kdož ve vedení ČHS a v jednotlivých komisích působili. Většina
z nás svaz sponzorovala - nejen těžko ocenitelnou „bafuňářskou prací“, ale také
zálohováním značné části nákladů s dlouhodobým termínem úhrady ze strany ČHS,
či poskytováním přímých půjček. Značné pochopení jsme nalezli ve vedení ČSTV,
které nás chápalo jako „okradený svaz“, neustále se nacházející v minusových
bilancích. Nebyli jsme schopni hradit nájem za naší kancelář, telefony, plat
sekretářky, o úhradách jednotlivých akcí ani nemluvě. Opakovaně jsem musel
navštěvovat ekonoma ČSTV dr. Pávka a žádat ho o povolení vstupu do mínusu na
účtu ČHS. Nad svazem „visela“ i další hrozba – závazky za úvěr Alpenservisu a
garance ČHS za výše uvedený úvěr. Pochopitelně nesli za tuto okolnost
zodpovědnost i členové VV před r. 1997. Někteří fungují dodnes.
Postupně se ekonomická situace svazu vyrovnala – úsporami na svazových
akcích, příznivějšími výsledky Sazky a v neposlední řadě rostoucí členskou
základnou. Díky pozitivnímu vývoji pak došlo především k výraznému navýšení krytí
aktivit vrcholové komise, zejména ve směru obnovy jisticích prostředků ve skalních
oblastech ČR.
Domnívám se, že v současné době (možná již před dvěma lety) nastal
okamžik vrátit se k principu „opravdu“ vyrovnaného rozpočtu, tedy k rozpočtu, který
vychází z kvalifikované prognózy příjmů ve vztahu k odpovídajícím zdůvodnitelným
výdajům. To se v posledních letech nepodařilo, nesporně díky snaze některých členů
VV. Nakumulované prostředky k „dnešnímu datu“ považuji za vhodné zčásti
ponechat k eventuálnímu vyrovnání možných budoucích úhrad z titulu záruk za
Alpenservis, zčásti je pak věnovat na nákup nemovitosti nezatížené žádnými
nejasnostmi a konečně vytvořit z těchto prostředků rozumný rezervní fond. Dále si
myslím, že nesporně nastal stav, kdy je vhodné více zprofesionalizovat
administrativní a funkční činnosti svazu.
Funkci předsedy ČHS vykonávám 4 funkční období. Během této doby jsem
svazu věnoval obrovské množství času a někdy jsem si, především v prvních letech,
připadal jako „neplacený sekretář“ a svým úsilím jsem si dost zkomplikoval své
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tehdejší podnikatelské i jiné aktivity. Kromě přímého „bafuňaření“ jsem se angažoval i
v nepřímých aktivitách, kterými byla např. publikační činnost, zejména ve vztahu
k propagaci lezení v horách. Např. jen pro Montanu jsem zatím zpracoval celkem na
60 „galerií vybraných stěn Alp“ - příspěvků dost náročných na zpracování podkladů a
komplexnost údajů, dále pak i tři průvodce z Alp (Severní vápencové Alpy I a II,
Bergell).
Domnívám se, že 8 let ve funkci předsedy ČHS je opravdu dlouhým obdobím
a že nastal čas věnovat se z mé strany méně výrazné práci ve svazu, např. v komisi
alpinismu a opětovně se vrátit „na stará kolena“ k toulkám a organizaci výprav do
různých velehorských končin.
Věřím, že do nového výkonného výboru budou zvoleni ti správní kandidáti. Asi
většinu členů ČHS i delegátů valné hromady napadne, kdo by měl být, resp. kdo
bude budoucím předsedou ČHS. Byl jsem na to dotázán i na valné hromadě oddílu
„Českého ráje“ , mého mateřského oddílu od r. 1961 (původně HO Sokol Turnov).
Chtěl bych všem delegátům jednoznačně doporučit jako kandidáta na předsedu
svazu, tedy mého nástupce, významnou osobnost našeho horolezectví a pečlivě a
svědomitě pracující dosavadní místopředsedkyni ČHS – Alenu Čepelkovou.
Jiří Novák, únor 2005
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Rozpočet 2004
příjmy
čl. příspěvky
Sazka
dot.na reprez.
dot.na talent.ml.
příjem z pojištění
úroky, poštovné..
převod z 2003

výdaje
alpinismu
sportovního lezení
mládeže - soutěže
mládeže - hory
skialpinismu
subkomise tradiční
subkomise závodní
metodická
lékařská
ochrany přírody + vrchol.
centrální VK
bezpečnostní
Tatry
Ostrov
administrativa provozní
příspěvky UIAA (ICC, Ski)
výkony roku
publicita, knihovna, infoc.
manager od 05.2004
reklama
kraje
školení, mgmt, projekt ČHS
investice
rezervní fond

granty
publikační
mládežnické
sportovní

2 250 000
2 200 000
180 000
120 000
10 000
60 000
500 000
5 320 000
komise
zákl.
70 000
40 000
30 000
10 000
5 000
5 000
40 000
10 000
80 000
10 000
120 000
25 000
875 000
90 000

konkr.akce
250 000
590 000
270 000
110 000
40 000
75 000
80 000
80 000
640 000
500 000
60 000

100 000
250 000
196 000
20 000
80 000
40 000
54 000
2 050 000
4 960 000

90 000
25 000

2 910 000

rozpočet
120 000
120 000
120 000
360 000

výdaje celkem
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5 320 000

Vyúčtování roku 2004
Příjmy roku 2004
Příjmy svazové:

členské příspěvky
SAZKA
dotace repre
dotace talent. mládež
úroky
příjmy z reklamy
příjmy z pojištění
ostatní příjmy
ostatní příjmy - odb.literatura
ostatní příjmy - poštovné
ostatní příjmy - z prodeje
materiálu
převod z r.2003
celkem

3 048 580,00 Kč
2 329 000,00 Kč
128 400,00 Kč
144 900,00 Kč
55 216,31 Kč
10 500,00 Kč
34 900,00 Kč
500,00 Kč
2 830,00 Kč
16 611,50 Kč

Komise alpinismu:
Komise sportovního lezení:
Komise mládeže-sportovní
lezení:
Komise mládeže - hory:
Komise závodního skialpinismu:
Komise metodická:
Komise lékařská:
Dotace ze Sazky na vedení
účetnictví:
celkem

103 000,00 Kč
103 000,00 Kč

37 353,80 Kč
500 000,00 Kč
6 308 791,61 Kč

Příjmy komisí:

Příjmy celkem

69 594,00 Kč
25 900,00 Kč
156 860,00 Kč
108 750,00 Kč
3 835,00 Kč
33 634,40 Kč
604 573,40 Kč
6 913 365,01 Kč

Výdaje roku 2004
Komise alpinismu:
pojištění reprez.
soustředění reprez.
reprez. akce
závody v ledu
lékařské prohlídky reprez.
provoz.nákl. komise
seminář 1.pomoci
závěsná postel
výstupy roku 2004
celkem

17 260,00 Kč
28 349,00 Kč
275 456,97 Kč
3 000,00 Kč
10 540,00 Kč
7 716,00 Kč
32 817,00 Kč
31 896,00 Kč
16 000,00 Kč
423 034,97 Kč

závody ČP

100 775,60 Kč

Komise sportovního
lezení dospělí
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Komise mládeže:
- lezení v horách:

- sportovní lezení:

Komise skialpinismu:
- tradiční skialp

- závodní skialp

závod oblast.-dar od EIT
odměny za umísť.- ČP 2004
SP, MS
licence, startovné MS, SP
soustředění repre
kalendářní popl. SP Brno 2004
SP Brno 2004
celkem

3 000,00 Kč
8 200,00 Kč
306 710,50 Kč
97 059,62 Kč
23 734,00 Kč
52 202,69 Kč
141 317,59 Kč
733 000,00 Kč

horolezecké tábory
závody, survivaly
soustředění
provoz.nákl. komise
celkem
závody ČP, Lanex cup
soustředění
závody EPJ, MS
licence, startovné MS, EPJ
provoz.nákl. komise
celkem

41 842,00 Kč
21 600,00 Kč
74 557,00 Kč
284,00 Kč
138 283,00 Kč
94 876,00 Kč
73 061,00 Kč
299 178,67 Kč
18 718,96 Kč
7 800,50 Kč
493 635,13 Kč

rallye, expedice
seminář komise
provoz.nákl. komise
celkem
MS, SEP, Skialpfest
licence
ČP, odměny za umístění
provoz.nákl. komise
celkem

39 735,00 Kč
2 600,00 Kč
2 680,00 Kč
45 015,00 Kč
207 951,90 Kč
6 913,23 Kč
14 879,00 Kč
7 210,00 Kč
236 954,13 Kč

Komise metodická:
kurz instr.hory (dokončení z
r.2003)
kurzy doškolení instr.
metodický materiál pro ŠI,
instr.průkazy
kurz 1.pomoci pro členy ČHS
schůze kom.alpinismu UIAA
celkem

5 652,50 Kč
12 820,00 Kč
17 427,00 Kč
226 133,26 Kč

seminář LK ČHS
kongres HM Rakousko
LK UIAA Erlangen
lékařský Bulletin
celkem

35 273,00 Kč
7 112,00 Kč
6 851,50 Kč
10 069,00 Kč
59 305,50 Kč

49 595,50 Kč
140 638,26 Kč

Komise lékařská:

Komise vrch.+ ochr.
Přírody:
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mzdy Hejtm.,Bruckner, Kusko,
Starý + civilní služba plac. ČHS
údržba skal vč. materiálu
schůze VK
posudek stability- Čtyči palice
provozní náklady komise, vč.
nájmu Ádr
celkem

449 039,00 Kč
562 385,10 Kč
9 933,50 Kč
8 925,00 Kč
23 668,00 Kč
1 053 950,60 Kč

Tatry:
slevy
celkem

135 805,73 Kč
135 805,73 Kč

údržba, opravy
právní zast. + soudní popl.
daň z nemovitosti
celkem

1 470,00 Kč
8 998,00 Kč
1 185,00 Kč
11 653,00 Kč

nájemné
mzdy sekret. + CS
poštovné
telefony
kancel. Potř., kopír., dr.
Mater.,software
DHIM
členské kartičky ČHS
cestovné, schůze
valná hromada
členské popl. UIAA
gener.zasedání UIAA Indie
pojištění Kooperativa
celkem

75 402,50 Kč
599 087,00 Kč
39 103,90 Kč
49 392,29 Kč

knihovna
internet
Bulletiny
Montana
FF Teplice
publicita, výročí, dary
kraje
celkem

20 949,40 Kč
33 669,55 Kč
17 896,00 Kč
63 000,00 Kč
20 840,00 Kč
53 541,40 Kč
6 000,00 Kč
215 896,35 Kč

výkonnostní
mládež
metodika
celkem

176 472,00 Kč
94 500,00 Kč
35 700,00 Kč
306 672,00 Kč

reklama
výstupy roku
členské příspěvky ICC, ISMC

79 993,36 Kč
130 000,00 Kč
47 815,05 Kč

Ostrov:

Provozní náklady:
administrativa

infocentrum, publicita

granty
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32 854,31 Kč
37 630,90 Kč
32 550,00 Kč
37 304,50 Kč
27 637,50 Kč
104 359,91 Kč
42 148,38 Kč
11 952,00 Kč
1 089 423,19 Kč

investice - el.časomíra
účetní služby ČSTV
Výdaje celkem
Rozdíl příjmy výdaje

35 319,00 Kč
96 326,90 Kč
5 558 216,17 Kč

převedeno do příjmů 2005
do úspor
celkem

500 000,00 Kč
855 148,84 Kč
1 355 148,84 Kč

Stav k 31.12.2004
Banka
Pokladna
Pohledávky
Celkem

5 190 871,52 Kč
145 096,50 Kč
148 227,46 Kč
5 484 195,48 Kč

Závazky

1 102 634,89 Kč

Výsledek

4 381 560,59 Kč
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Čerpání financí podle zdrojů 2004
Výdaje
Komise alpinismu:

zdroje
Sazka
reklama
příspěvky účastníků akce
celkem

320 034,97 Kč
100 000,00 Kč
3 000,00 Kč
423 034,97 Kč

státní dotace
reklama
dary
Sazka
celkem

128 400,00 Kč
100 000,00 Kč
3 000,00 Kč
501 600,00 Kč
733 000,00 Kč

Sazka
příspěvky účastníků akce
celkem
státní dotace
Sazka
příspěvky účastníků akce
celkem

112 383,00 Kč
25 900,00 Kč
138 283,00 Kč
144 900,00 Kč
279 141,13 Kč
69 594,00 Kč
493 635,13 Kč

Sazka
celkem
Sazka
příspěvky účastníků akce
celkem

45 015,00 Kč
45 015,00 Kč
80 094,13 Kč
156 860,00 Kč
236 954,13 Kč

příspěvky účastníků akce
členské příspěvky
celkem

108 750,00 Kč
117 383,26 Kč
226 133,26 Kč

příspěvky účastníků akce
členské příspěvky
celkem

3 835,00 Kč
55 470,50 Kč
59 305,50 Kč

Komise sportovního lezení:

Komise mládeže:
- hory:

- sportovní lezení:

Komise skialpinismu:
- tradiční skialp:
- soutěže:

Komise metodická:

Komise lékařská:

Komise vrch. a ochr.přírody:
členské příspěvky
celkem

1 053 950,60 Kč
1 053 950,60 Kč

členské příspěvky

135 805,73 Kč

členské příspěvky

11 653,00 Kč

Sazka
členské příspěvky
ostatní příjmy
celkem

506 625,72 Kč
435 385,86 Kč
147 411,61 Kč
1 089 423,19 Kč

Tatry:
Ostrov:
Provozní náklady:
- administrativa:
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- infocentrum, publicita:
- granty:

- reklama:

- výstupy r. vč.odměny za
vítěz ve SP:
- členské přísp.ICC.ISMC:
- el.časomíra:
- účetní služby:

členské příspěvky
Sazka
členské příspěvky
celkem
příjmy z reklamy
členské příspěvky
celkem

215 896,35 Kč
270 972,00 Kč
35 700,00 Kč
306 672,00 Kč
10 500,00 Kč
69 493,36 Kč
79 993,36 Kč

Sazka
Sazka
Sazka
Sazka
členské příspěvky
celkem

130 000,00 Kč
47 815,05 Kč
35 319,00 Kč
33 634,40 Kč
62 692,50 Kč
96 326,90 Kč

Výdaje celkem:
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5 558 216,17 Kč

Návrh rozpočtu 2005
výdaje
Komise alpinismu
Sportovního lezení dospělých
Sportovní lezení mládeže
Skialpinismus tradiční
Skialpinismus závodní
Výkony roku
Publikační činnost, knihovna, infocentrum
Metodická komise
Lékařská komise
KOP+VK - materiál
KOP+VK - mzdy
Bezpečnostní komise
Tatry
Ostrov
Administrativa provozní
příspěvky UIAA (ICC, Ski)
Reklama
Kraje
Rezervní fond
granty
sportovní
mládežnické
Přehled výdajů podle účelovosti
Sportovní
Servisní
Provozní
rezerva
Výdaje celkem

530 000,00 Kč
930 000,00 Kč
485 000,00 Kč
50 000,00 Kč
330 000,00 Kč
200 000,00 Kč
250 000,00 Kč
300 000,00 Kč
80 000,00 Kč
600 000,00 Kč
420 000,00 Kč
40 000,00 Kč
120 000,00 Kč
25 000,00 Kč
1 350 000,00 Kč
90 000,00 Kč
90 000,00 Kč
45 000,00 Kč
50 000,00 Kč
150 000,00 Kč
240 000,00 Kč

2 675 000,- Kč
2 050 000,- Kč
1 600 000,- Kč
50 000,- Kč
6 375 000,- Kč

Předpokládané příjmy
členské příspěvky
Sazka
dot.na reprez.
dot.na talent.ml.
příjem z pojištění
úroky, poštovné..
převod z rozpočtu 2004
Příjmy celkem
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3 300 000,00 Kč
2 200 000,00 Kč
120 000,00 Kč
135 000,00 Kč
20 000,00 Kč
100 000,00 Kč
500 000,00 Kč
6 375 000,00 Kč

Zprávy předsedy ČHS a odborných komisí
Zpráva předsedy ČHS

Výkonný výbor pracoval v uplynulém období od poslední valné hromady ve
složení: Jiří Novák (předseda), Jan Bloudek (místopředseda), Alena Čepelková
(místopředsedkyně), Jiří Všetečka, Martin Mellan, Dušan Stuchlík a Petr Hejtmánek.
V průběhu uplynulého období proběhlo 6 jednání výkonného výboru, za přítomnosti
předsedy revizní komise Zdeňka Vévody. Některých schůzí se zúčastnili též
předsedové jednotlivých komisí.
Členská základna Českého horolezeckého svazu se zvyšuje. Vývoj členské
základny (platících členů) v posledních letech je následující:
1997 – 6.274 členů, 1998 – 6.235, 1999 – 6872, 2000 – 7.383,
2001 - 7.788, 2002 – 8.589, 2003 – 9.015.
V roce 2004 se stav platících členů zvýšil na 9. 502, z tohoto počtu bylo 860 členů
ČHS ve věku do 18 ti let, 1.848 žen, 465 individuálních členů a 14 čestných členů.
Znamená to, že nárůst členské základny od r. 1997 představuje 51,5%, přírůstek
oproti roku 2003 pak činí 5,4 %.
Skladba ČHS z hlediska základních organizačních složek je následující: počet
oddílů: 375, z toho 14 oddílů má více než 100 členů, 11 oddílů má členskou základnu
v rozsahu 76 až 100 členů a 42 oddílů v rozsahu 50 až 75 členů. Největšími subjekty
ČHS v r. 2004 byly: Lezecký kroužek Prachov – 215 členů, VHS Brno – 192 členů,
TJ Český Ráj, Hrubá Skála (182 členů), TJ Baník Karviná (173 členů), HO
Lokomotiva Brno (155 členů), Alpin IV (144 členů) a Humanita Praha (142 členů) .
Pojištění léčebných výloh v zahraničí - od počátečního období platnosti
pojištění docházelo každoročně ke zvyšování počtu pojištěnců a to od 450ti osob
pojištěných na léčebné výlohy v r. 1999, až k počtu 876 v r. 2004. Všechny případy
byly ze strany pojišťovny bez jakýchkoliv problémů vyřešeny. Variantu
nadstandardního pojištění s vyšším limitem čerpání uzavřelo v r. 2004 celkem 105
členů(oproti 11ti v r. 2003), úrazové pojištění uzavřelo 99 členů ČHS.
Došlo k dalšímu rozšíření svazové knihovny, která má v současné době 247
průvodců, 91 titulů z oblasti metodiky, 96 titulů z beletrie a 14 pravidelně
odebíraných časopisů.
Výkonný výbor spolupracoval průběžně s ČSTV a zúčastňoval se práce
v komisi pro členskou evidenci.
Výkonný výbor v uplynulém období spolupracoval s mezinárodní horolezeckou
asociací UIAA a dalšími alpskými svazy, především JAMESem, DAV, OeAV.
Ve Vysokých Tatrách nadále dostávali členové ČHS na základě smlouvy 50%
slevu na ubytování na chatě Zelené pleso a 30% slevu na Teryho chatě. Slevy ale
poskytují členům ČHS i ostatní horské chaty, např. Zbojnická, Pod Rysmi, Popradské
pleso, Sliezsky dom, Zámkovského chata.
Závěrem děkuji členům VV, revizní komisi a předsedům i členům všech komisí
za aktivitu v uplynulém funkčním období.
Jiří Novák
Vrcholová komise a komise ochrany přírody
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VRCHOLOVÁ KOMISE:
- Byla ustavena republiková vrcholová komise (RVK) a schváleno rozčlenění na
oblastní vrcholové komise (OVK) - OVK Labské pískovce, Dubské skály, Český ráj,
Broumovsko, Jizersko-lužické hory, Praha a okolí, Severozápadní Čechy, Západní
Čechy, Jižní Čechy, Vysočina, Severní Morava, Moravské pískovce a Jižní Morava.
- Byl vypracován a schválen “Statut oblastní vrcholové komise”.
- Byla předložena VV ČHS Pravidla sportovního lezení na pískovcových skalách v
Čechách a ve spolupráci s bezpečnostní komisí byly zahájeny práce na prováděcích
pokynech Pravidel.
- Byla rozpracována novelizace pravidel lezení v nepískovcových oblastech a
prováděcích pokynů.
- Byla odsouhlasena dotace výroby kruhů pro prvovýstupce.
- Byla odsouhlaseno financování výměny jistících prostředků.
- Byly přejištěny oblasti: Dehetnická skála (zajistil: Audes), Příbram – Roviště,
Kamýk, Velká a Lomy (Masner), Radošovické skály (Dupák), Sokolka (Straka),
Zašová (Španer), , v cvičném lomu „Na pánvičkách“ v Klokočských skalách byly
osazeny 3 slaňovací kruhy - požadavek ochrany přírody (Hejtmánek).
- Pokračovalo nebo bylo zahájeno přejišťování: Vysočina, Ostrov, Labské údolí.
Panteon, Orlické podhůří, Rabštejn, Srbsko – Alkazar, Chotěboř, Žďár u Rokycan a
Bořeň.
- Osazení slaňáků v oblasti Kozákova - úkol trvá.
- Letos tomu bude 10 let co pod vedením Vaška Brucknera zahájila práce „skalní
rota“ na Broumovsku a do konce r. 2004 přetloukla všechny slaňáky, vyměnila vadné
kruhy a vrcholové knížky v oblastech popsaných v průvodcích: Pískovcové skály
v Čechách – Východní Čechy (3) – Šmíd, Broumovské stěny – Beneš, Teplické skály
(Lisák), Dodatky Adršpach, Dodatky Teplické skály a Křížový vrch.
- Byly zakoupeny 4 akumulátorové vrtačky pro oblast Tisá a Rájec, Hruboskalsko,
Vysočina a poslední bude u Hejtmánka kde je možné ji zapůjčit dle potřeby.
- Pro oblast Dubských skal byl zvolen novým předsedou VK Dr. Radek Mikuláš a
nahradil tak odstupujícího RNDr. Strnada, kterému tímto za mnoholeté vykonávání
funkce předsedy VK děkujeme.
KOMISE OCHRANY PŘÍRODY:
- Bylo zažádáno o udělení výjimek pro oblasti: Adršpaško-teplické skály, Broumovské
stěny, Moravský kras a o povolení lezení na Pálavě.
- Na žádost VK Vysočina byl proveden odbornou firmou geologický průzkum –
nebezpečí zřícení skal – závěr: nutno sledovat. Zpracovaný výsledek je na
sekretariátě ČHS.
- Na Suchých skalách nechala Správa CHKO Český ráj provést odbornou firmou
geologický průzkum zaměřený na stabilitu skal. Výsledek – téměř celý hřeben je
potencionálně nebezpečný – volné kameny a bloky.
- Byly vypracovány podklady pro „Žádost o dotaci na sanaci svahů ve skalních
městech CHKO Český ráj – oblasti Příhrazy a Drábské světničky“ a předány VV.
- Správa CHKO Broumovsko zaslala děkovný dopis ČHS, ve kterém mimo jiné
děkuje za práci V. Brucknera a jeho „skalní roty“.
- Průběžně pokračovala jednání se všemi SCHKO ČR.
PLÁN ČINNOST NA ROK 2005
VRCHOLOVÁ KOMISE:
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- Vyvolat jednání s oddíly pod něž patří skály v těchto oblastech: Praha a okolí, Jižní
Čechy, Moravské pískovce a Jižní Morava, aby ustavili příslušné oblastní vrcholové
komise dle platného Statutu oblastní vrcholové komise.
- Schválit novelu Pravidel lezení na pískovcových skalách v Čechách.
- Ve spolupráci s bezpečnostní komisí dokončit prováděcí pokyny Pravidel lezení na
pískovcových skalách v Čechách.
- Dokončit novelizace pravidel lezení v nepískovcových oblastech a prováděcích
pokynů.
- Průběžně zajišťovat výrobu kruhů pro prvovýstupce dle potřeby,
- Zajistit nákup tmelů.
- Zajistit výrobu vrcholových krabic.
- Zajistit výrobu vrcholových knížek s logem ČHS.
- Pokračovat nebo dokončit přejišťování na Broumovsku, Vysočině, v Ostrově a Tisé,
Labském údolí, Panteonu, Orlické hory – jižní část, V.Rabštejně, Srbsku, Chotěboři,
Žďáru u Rokycan a na Bořni, Štramberk, Godula, Potštát, Černotín, Helfštýn,
Dehtická skála – posledních 10 skob.
- Zajistit revizi stávajícího vrcholového zařízení a zahájit přejišťování na
Hruboskalsku.
- Osadit slaňáky na Kozákově - úkol trvá.
- Ve spolupráci s BK navrhnou řešení situace v Labském údolí, kde byly použity
neschválené „borháky“ namísto kruhů a začít s jejich výměnou.
KOMISE OCHRANY PŘÍRODY:
- Zažádat o výjimku u MŽP ČR pro oblast NPR Karlštejn v Českém krasu. Platnost
současné výjimky končí s datumem 31.12.2005.
- Zažádat o souhlas s lezením na území CHKO Český ráj Správu CHKO Český ráj –
dosavadní souhlas platí do 31. 12. 2005. Týká se také NPP Suchých.
- Průběžně pokračovat v jednání se všemi SCHKO ČR a orgány ochrany přírody dle
potřeby.
- Zůčastnit se schůze Rady NP České Švýcarsko.

Petr Hejtmánek
Bezpečnostní komise
V roce 2005 řešila materiálová sekce pouze zkoušky boráků značky Kouba a
poruchy ok kruhů. K těmto problémům jsou vypracovány zprávy. Kromě toho byl
navržen jistící bod - nýt - pro prvovýstupy na pískovci s mechanickým upevněním.
Zkoušky tohoto nýtu probíhají. Výsledek bude uveřejněn v březnu 2005.
Všechny zkoušky se podařilo zajistit bezúplatně, z toho důvodu nebyly
čerpány žádné prostředky z rozpočtu.
Pracovní skupina zabývající se v rámci BK úrazovostí pracovala v uplynulém
období ve složení: Tomáš Frank (vedoucí skupiny), Tomáš Kublák, Petr Honzejk,
Karel Kocourek (ČSS) a Lucie Bloudková (delegát za Lékařskou komisi ČHS).
V uvedeném období skupina nadále sledovala a v mezích možností vyhodnocovala
úrazovost členů ČHS, dále sledovala, evidovala a vyhodnocovala všechny smrtelné
úrazy českých občanů v horském a horolezeckém terénu, a na základě evidence a
sledování publikovala své výsledky, popř. konkrétní doporučení a varování. Tato
doporučení byla publikována zejména na oficiálních svazových www stránkách, ve
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sborníku Lékařské komise, na serveru Lezec.cz, v časopisu Montana a dalších.
Zároveň skupina značně zlepšila komunikaci a vzájemnou informační provázanost se
záchrannými složkami na území SR a ČR. Rovněž spolupracovala s českými a
slovenskými seriózními médii, které projevily zájem o rozbor situace a příčin zvyšující
se úrazovosti při sportech v horách.

Vladimír Těšitel, Tomáš Frank
Lékařská komise
Složení komise a schůzovní činnost
Komise pracovala ve složení: MUDr. Ivan Rotman, MUDr. Jaroslava Říhová,
MUDr. Petr Machold, MUDr. Andrea Pelikánová, Robert Bednařík, MUDr.Pavel
Veselý, CSc. Lektorský sbor: MUDr. Igor Herman, MUDr. Jana Kubalová, MUDr.
Lucie Bloudková, MUC. Pavel Neumann, Martin Honzík. Komise se sešla při
semináři LK ČHS 26.-28.11., Monínec.
Publikační a metodická činnost komise:
a) Zajištění školení instruktorů horolezectví
b) Průběžná aktualizace Zdravovědy pro instruktory (publikace aktualizované kapitoly
o kříšení v souladu s novými mezinárodními doporučeními, MUDr. Jana Kubalová),
názorné pomůcky postupů první pomoci, aktualizace Lékárničky horolezce s
návodem na použití léků. (Martin Honzík, MUC. Pavel Neumann, MUDr. Jana
Kubalová). Nutno připomenout publikaci Roberta Bednaříka „Záchrana v horách“.
c) Bulletiny: Bulletin 2003 byl vydán tiskem a publikován na webu, Bulletin 2004 vyjde
se zpožděním.
d) Publikace v časopisu Outdoor.
e) Pokračující práce na publikaci o „horské první pomoci a zdravovědě v praxi“
(MUDr. Jana Kubalová).
Seminář LK ČHS a 15. Pelikánův seminář Společnosti horské medicíny
15. Pelikánův seminář "Aktuální problémy horské medicíny" a schůze
Lékařské komise Českého horolezeckého svazu se uskutečnily ve dnech 26. 28.11.2004 v Rekreačním areálu RELAX Monínec (Monínec, Sedlec - Prčice) za
účasti 32 přednášejících a posluchačů. Zpráva v příloze.
Účast na seminářích a kongresech
a) Seminář pracovní skupiny Lékařské komise UIAA pro zdravotní a bezpečnostní
problematiku soutěžního lezení ke sportovně medicínským aspektům lezeckých
soutěží 17.4.2004, MUDr. Rotman.
b) Symposium horské medicíny „Horské sporty v extrémních podmínkách“, pořádané
Rakouskou společností pro alpskou a výškovou medicínu v Kaprunu 20.11.2004, .
MUDr. Rotman.
Publikace a kontakt na Internetu
Publikace na webové stránce ČHS a webové stránky Společnosti horské medicíny
České republiky (www.horska-medicina.cz, webmaster MUDr. Petr Machold, a
www.volny.cz/i.rotman).
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Plán činnosti na rok 2005
1. Složení komise:
MUDr. Ivan Rotman, MUDr. Jaroslava Říhová, MUDr. Petr Machold, MUDr. Andrea
Pelikánová, Robert Bednařík, MUDr.Pavel Veselý, CSc., MUDr. Jana Kubalová,
MUDr. Lucie Bloudková. Lektorský sbor: MUDr. Igor Herman, Pavel Neumann,
Martin Honzík, MUDr. Ladislav Holub, MUDr. Vít Švancara, MUC. Klára Matoušková
2. Zajištění akcí metodické komise ČHS
3. Lékařské zabezpečení reprezentace ČHS dle požadavků komisí, seminář
k rozšířené zdravotnické pomoci a svépomoci v nouzových situacích nouze při
horolezeckých akcích.dle zájmu členské základny.
4. Spolupráce s časopisy o horských sportech, zvláště s Montanou, Outdoorem.
5. Průběžné sledování úrazovosti v horolezectví ve spolupráci s bezpečnostní a
metodickou a komisí, zvážit možnosti přípravy konference o prevenci úrazů v
horolezectví v roce ?.
6. Bulletin s přednáškami ze semináře v roce 2004 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 směrnice a
doporučeních ČHS „O bezpečném provozování horolezectví“.
9. Příprava realizace příručky „Horská medicína v praxi“ pro použití v podmínkách
vzdálené lékařské péče. MUDr. Kubalová.
10. Publikace na internetu
11. Pokračování prací na metodickém dopisu (příručce): Lékařské aspekty
sportovního lezení a prevence poškození.
12. Doporučení Lékařské komise UIAA – překlady ze stránky www.uiaa.ch.
13. Seminář Lékařské komise: říjen 2005.
14. Účast na odborných akcích: Zasedání Lékařské komise UIAA v Aachenu v září
2005, Kongres o záchraně v horách v Innsbrucku v listopadu 2005.
15. Shromažďování literatury a informací o medicínské problematice horolezectví a
publikování pro horolezeckou veřejnost.
MUDr.Ivan Rotman
Komise alpinismu
Činnost komise byla dostatečně prezentována během roku v Montaně a
bulletinu ČHS, proto jen stručný souhrn.
ČINNOST REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA:
* Mezinárodního srazu BMC ve Walesu se zaměřením „Modern Advances in
Climbing Standards“ se zúčastnili Dušan Janák (Stoupa), Václav Šatava, Pavel
Jonák a Radek Lienerth. Akce byla velmi úspěšná, dobře navázala na tradiční dobré
vztahy českých (slovenských) a britských lezců v minulosti a mohla by vyústit
v nějaký výměnný zájezd. Více např. info od Vaška Šatavy na webu ČHS. .
* V květnu proběhlo soustředění družstva v Jesenících v rámci semináře
„Zdravotnická svépomoc v extrémních podmínkách a podmínkách nedostupné
lékařské péče“,
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* Individuální účast na plánovaných expedicích a vlastních projektech, které v mnoha
případech byly vyhodnoceny jako „výstupy roku 2004“.
* V prosinci proběhlo 2. soustředění spojené s vyhodnocením sezóny a prezentací
plánů na příští rok. Na základě výkonů byla provedena nominace do družstev pro
příští rok, kde došlo k několika změnám – viz web ČHS. Reprezentanti uzavřou
s ČHS smlouvu o reprezentaci. Připomínáme, že nominace do družstev je otevřená a
po celý rok je možné podávat návrhy na perspektivní členy reprezentačního týmu –
vždy s udáním členství v oddílu a seznamem dosavadních výstupů obsahujícím
kromě data výstupu i způsob přelezení. Jako motivaci pro případné zájemce by
chtěla komise postupně zveřejnit malé lezecké portréty současných členů obou týmů
a podrobněji zformulovat nominační kritéria.
OTEVŘENÉ AKCE
* Zájezd do Dolomit pod vedením F.Čepelky (místo Bergelu).
* Akce pro ženy nebyly podpořeny účastí.
* Semináře na téma „Zdravotnická svépomoc v extrémních podmínkách a
podmínkách nedostupné lékařské péče“, uspořádaného ve spolupráci s LK ČHS, se
zúčastnilo cca 15 zájemců z řad členů ČHS. Výstup v podobě informačního CD je
připraven, ale zatím nebyla určena forma distribuce.
* FHF v Teplicích nad Metují - připomenutí úspěšných himálajských prvovýstupů Lhoce Shar, Dhaulagiri, Mt. Everest a Cho Oju 1984 (20. výročí) – přednáška
J.Nováka a J. Rakoncaje.

GRANTY
* KA zorganizovala vyhlášení a vyhodnocení žádostí o udělení grantu v oblasti
„výkonnostní lezení a skialpinismus“ a zajistila odbornou spolupráci nezávislých
hodnotitelů.
* Zabývala se výsledky grantové soutěže ve vztahu k úspěšnosti projektů.
VYHLÁŠENÍ „VÝSTUPŮ ROKU“
* Komise alpinismu se zabývala vyhodnocením sezóny a ocenila nejlepší výkony ve
čtyřech kategoriích výstupů. V ostatních kategoriích výkony nehodnotila buď proto,
že nezaznamenala odpovídající výkon , a nebo neměla pro vyhodnocení dostatek
podkladů.
* V této souvislosti upozorňuje na stávající neutěšený stav v oblasti skalního lezení
z hlediska nezávodních aktivit u lezců, kteří nelezou v horách, a hodlá se tímto
problémem do budoucna zabývat.
* Je si vědoma toho, že hodnocení ´Výstupů roku“ v této podobě není komplexní a
lezecké výkony by měly být oceňovány ve všech disciplínách.

SCHŮZE
Komise se sešla během roku 7x.
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Plán činnosti na rok 2005
Komise alpinismu bude pokračovat v aktivitách roku 2004, dále je rozvíjet a
zkvalitňovat a snažit se zlepšovat informovanost horolezecké veřejnosti o své práci.
Nově hodlá rozšířit svoji působnost o péči o současné špičkové lezkyně
v oblasti skalního lezení (většinou se jedná o bývalé špičkové závodnice, které
ukončily svojí závodní činnost a zaměřily se převážně na lezení těžkých skalních
cest). Ačkoliv jejich dnešní výkonnost zatím nedosahuje světové úrovně, je zde při
trvalé podpoře předpoklad zvýšení úrovně a postupnému přiblížení se ke světové
špičce. Dalším záměrem komise je pomoci začlenit oblast skalního lezení lépe do
systému ČHS, protože v současnosti zůstává jakoby stranou alpinismu a závodního
lezení.
Činnost reprezentačního družstva se v letošním roce soustředí především na
výstupy v oblastech vzdálených a méně navštěvovaných (Lofoty, Madagaskar,
Norsko, Patagonie,), ale i oblastech známých (Nepál, Pákistán). Plány odrážejí trend
vytvářených nových cest nebo obtížných přelezů. Skalní lezci se připravují na
výstupy na Sardinii a v Dolomitech. Složení reprezentačních družstev po drobných
úpravách (ukončení činnosti, přeřazení z družstva „A“ do družstva „B“) je možné najít
na webových stránkách ČHS.
V letošním roce se již zúčastnili Ice Climbing srazu v Argentiére (5 osob) a tři
z nich jsou nominováni na tradiční sraz organizovaný BMC ve Skotsku. Na
1.mistrovství ČR v lezení na ledové stěně zabodovali – v mezinárodní konkurenci
bylo výsledkem první, druhé a šesté místo.
Mimo péči o repre družstvo se chce komise v oblasti publicistiky věnovat
podpoře projektu - portréty českých horolezeckých legend. Pro zájemkyně z řad
ženské části členské základny zastřeší KA účast na letním srazu RHM. V případě
zájmu bude pokračovat ve spolupráci s LK a BK.
Martin Otta
Komise tradičního skialpinismu
Komise pracovala ve složení René Bulíř, Robin Baum, Pavel Šandera, Pavel
Vontor a Mirek Rozehnal. Úkolem komise bylo zajištění přijatého programu, který byl
zveřejněn na svazových stránkách počátkem roku 2004. V únoru zajišťoval Pavel
Vontor sportovní akci v Chamonix, která byla zaměřena k poznání skialpových
terénů v uvedené oblasti. Akce byla realizována s účastí skialpinistů ze
Severomoravského kraje. Tradiční akce komise – zahraniční rally se zůčastnilo téměř
40 zájemců z celé republiky. Rally se konala ve Vysokých Taurách v Rakousku
v polovině března. Nabídka k účasti 1. setkání českých skialpinistů v Raurisu se
neminula bez odezvy a odměnou účastníkům byly nádherné výstupy a sjezdy
v oblasti Kolm Saigurnu. Komise se sešla na jedné pracovní schůzi v říjnu loňského
roku na které vyhodnotila nejhodnotnější výkon roku ve výstupu a sjezdu, upřesnila
pracovní náplň komise a přijala kalendářní program sportovních akcí na rok 2005.
Zápis i kalendář z tohoto jednání byl zaslán sekretariátu svazu k zveřejnění. Tradiční
seminář věnovaný problematice skialpinismu se uskutečnil v prosinci v Krušných
horách. Na semináři byly předány věcné odměny aktérům nejhodnotnějšího výkonu
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roku, kterým byl vyhlášen sjezd Palavicciniho kuloárem. Členové komise se
seznámili s dalšími hodnotnými výkony dosaženými českými skialpinisty v minulém
roce v horách Iránu, Kirgizstánu a v Argentině. Zprávy z těchto akcí lze najít na
webových stránkách horosvazu.
René Bulíř
Komise závodního skialpinismu.
Nejvýznamnější událostí v uplynulé sezoně pro závodní skialpinismus bylo II.
Mistrovství světa ve skialpinismu, které se uskutečnilo v termínu 2.-6. března 2004 ve
španělském Val d Aran v Pyrenejích.
Účastníci závodili v pěti dnech ve čtyřech skialpinistických disciplínách. V úterý
2.3. se závodilo v časovce jednotlivců s převýšením 950 m. Ve středu 3.3. proběhl
závod dvoučlenných družstev za účasti 3 teamů mužských a jednoho ženského
z ČR. Závod družstev byl na trati cca 22 km dlouhé s převýšením 2128 m. Ve čtvrtek
4.3. se konal závod jednotlivců v kategoriích juniorů a kadetů. Trať měřila cca 15 km
s převýšením 1316 m. V pátek 5.3. se uskutečnil závod jednotlivců v dospělých
kategoriích s délkou cca 20 km a převýšením 1720 m. Sobota 6.3. byl závěrečným
dnem, kdy proběhly závody národních teamů ve štafetě. V mužích se závodilo
v čtyřčlenných a ženách ve tříčlenných teamech.
Dosaženými výsledky v individuelních kategoriích se výprava ČR zařadila na
vynikající 5. místo v celkovém umístění národů na II. Mistrovství světa
z 29 zúčastněných zemí.
V roce2004 se poprvé uskutečnil Středoevropský pohár (SEP), který si kladl
za cíl zvýšení rozvoje závodního skialpinismu v ČR, Slovensku a v Polsku. Z každé
země byl do SEPu zařazen jeden závod z národních pohárů zúčastněných zemí a
zároveň oba zahraniční závody byly zařazeny do národních pohárů ostatních zemí.
Závody SEP se konaly 10.1. v Peci pod Sněžkou (ČR), 20.-21.3. v Žiarské dolině
(SK)
a 24.4. Zakopané (PL).
Český pohár (ČP) proběhl v 8 závodech. Dva závody se uskutečnily
v zahraničí. Z 8 závodů se započítávaly do celkového hodnocení 4 nejlepší domácí
závody a dva zahraniční závody dvojnásobným počtem bodů. Pět závodů se
uskutečnilo systémem start – cíl a tři závody systémem rally.
Plán činnosti na rok 2005
1. Koordinace závodů Českého poháru - Pec pod Sněžkou, Rokytnice, Javorový,
Strážné, Deštné, Špindlerův Mlýn. ( Výsledkový servis, průběžné pořadí atd.).
2. Koordinace závodů Středoevropského poháru - Javorový, Nízké Tatry SK,
Chocholowská dolina PL. (Zajištění hromadné dopravy na zahraniční závody,
výsledkový servis, průběžné pořadí atd.
3. Zajištění účasti reprezentačního družstva na závodech SP a II. Mistrovství
Evropy v Andoře
4. Výběr nového reprezentačního družstva a zahájení jeho přípravy na novou
sezonu.
5. Vypracování nových pravidel pro domácí soutěže ve skialpinismu.
6. Letní soustředění reprezentačního družstva mládeže - Vysoké Tatry nebo
Rakousko.
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7. Příprava Českého poháru ve skialpinismu 2006.
8. Příprava Středoevropského poháru ve skialpinismu 2006 ve spolupráci
s komisemi skialpinisku SK a Pl.
9. Zimní soustředění reprezentačního družstva mládeže.
Pavel Jirsa
Komise mládeže – lezení v horách
Komise organizovala:
1) horolezecký tábor v Dolním Adršpachu(28 dětí,7 vedoucích + instruktorů) –
podrobněji popsán na www horosvazu
2) setkání horolezecké mládeže v Raxalpe(21 dětí ze 3 oddílů republiky) – podrobněji
na www horosvazu
3) soustředění mládeže v Lužických horách – pro lezecké začátečníky ( 20 dětí ,4
vedoucí + instruktoři) - podrobněji na www horosvazu
4) lezení během podzimních prázdnin se vzhledem k počasí( intenzivní týdenní déšť
po celé Evropě) neuskutečnilo centrálně,po dohodě s oddíly si každý vyjel do oblasti,
kde bylo možné aspoň dva dny lézt ( HO Trutnov – „polská“ Jura,HOM Alpin IV –
Frankenjura,HO Olomouc – Paklenica,HO Lipník nad Bečvou – Paklenica )
5) komise mládeže finančně podpořila tradiční Survival mládeže pořádaný HO
Trutnov pro děti z celé republiky – podrobněji na www horosvazu
Všechny akce proběhly bez úrazů a jiných komplikací. Tímto děkuji všem
účastníkům za kázeň a vedoucím a instruktorům za ochotu a trpělivost při práci
s mládeží.
L. Bimboška Bímová
Komise sportovního lezení
Komise sportovního lezení pracovala v loňském roce po jarních bouřlivých
měsících poměrně intenzivně. Po jarním odvolání koordinátora soutěží v ČR, který
neplnil představy komise ani závodníků jsme navázali na stabilitu z roku 2003.
Komise sportovního lezení se má za čím ohlednout.
V organizační práci bylo nejdůležitější událostí zajištění SP v soutěžním lezení na
obtížnost v rámci výstavy SPORT life show. Po druhé za sebou, celkově po třetí se
uskutečnil SP v lezení na obtižnost v ČR.
V oblasti sportovních úspěch navázal Tomáš Mrázek na své výsledky a vybojoval
celkové vítězství v seriálu SVĚTOVÉHO POHÁRU v lezení na obtížnost, tím doplnil
svoji plejádu trofejí. Jediné co Tomášovy prozatím chybí je titul z ME.
Oblast soutěží
Po špatně nastoleném systému soutěží v ČR jsme se v květnu vrátili
k osvědčenému modelu závodů. V polovině května byl však problém dohnat ztrátu.
Nepovdlo se nám zajistit ČP v lezení na obtížnost v rámci MFF v Teplicích.
Vrcholem sezóny u nás, byl start šesti žen a sedmi mužů na SP v Brně, kde
měli možnost konzultovat svoji výkonnost se světem. Tímto krokem jsme využili kótu
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danou ICC. Po SP se v neděli uskutečnil finálový závod ČP, který se odehrál na
stejné stěně. Všichni si pochvalovali tuto možnost, poukázali a podpořili snahu o
realizaci soutěží na takto postavených stěnách.
V rámci soutěží v boulderinku jsme byli svědky sportovně společenské akce.
Na Václavském náměstí se odehrál open air závod, který byl výrazně podpořen
věcnými cenami. Atmosféra závodu byla skutečně vynikající. Doufáme, že se
realizačnímu týmu BB Klanu povede více takovýchto akcí. Boulderink se svými
mediálními možnostmi je určitou perspektivou pro soutěžní lezení.
MMČR v lezení na rychlost se uskutečnilo v Novém Boru. Velmi zkušení
pořadatelé z místní tělovýchovné jednoty přistoupili k realizaci závodu tradičně
zodpovědně.

Oblast reprezentace
Reprezentanti jsou nominování dle nominačních pravidel, které stanovila
komise. Tento systém se zdá být nejobjektivnější a předchází spekulacím o větší či
menší přízni pro daného lezce.
Oporou reprezentačního týmu je samozřejmě Tomáš Mrázek. Jeho výkony
v lezení na obtížnost jsou světového významu, ať v soutěžích, tak v lezení na
skalách. Mezi ženami patří prim prozatím Tereze Kysilkové, která v loňském roce
nedokázala najít špičkovou formu z roku 03. Pro vážné onemocnění z reprezentace
odstoupila Soňa Hnízdilová. Doufáme, že se pro letošní rok nominuje a naváže na
své úspěchy z minulých let.
Poměrně soloidní perspektíva se objevuje u rychlolezců resp. Libora Hrozy.Jeho
výkonnost velmi prudce stoupla. Jeho konečné časy na SP jsou jasnou indicií pro
budoucnost.
Nejúplnější reprezentační tým odjel na ME do italského Lecca. Obsadili jsme
všechny disciplíny. Výsledky nebyly zklamáním, ale spíše nastiňují naši situaci
s ohledem na tréninkové možnosti. Jasně se ukazuje, že předčasná specializace u
naší mládeže se projevuje záporně ve vyšším věku. Zklamáním celého závodu je
verdikt rozhodčích s ohledem na Tomáše Mrázka, tímto rozhododnutím přišel Tomáš
o kov nejcennější z ME.
V boulderinku dosahovala nejlepších úspěchů Helena Lipenská. U mužů
spatřujeme určitou perspektivu u Honzy Zbranka.
Reprezentantům se při účasti na SP a ME proplácí nebo zajišťuje ubytování , cesta ,
startovné, pojištění.
Plány komise na rok 2005
1. Zajištění soutěží ČP v disciplínách boulderink, obtížnost, rychlost.
2. Zajištění běhu reprezentace, účast na MS.
3. Účast nominovaného Tomáše Mrázka na Světových hrách v německém
Duisburgu - červenec.
4. Realizace Světového poháru - září
5. Soustředění reprezentace
6. Medicinský monitoring reprezentantů - průběžně
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Komise se schází cca 2x ročně. V případě nutnosti se odehrávají emailové
konference.
Touto cestou bych chtěl také poděkovat všem příznivcům soutěžního lezení,
kteří nám fandí. Popřát všem reprezentantům mnoho tréninkové vůle a sportovní
štěstí.
Slávek Vomáčko
Plán činnosti Sportovní komise mládeže
Rok 2005 bude oproti předcházejícím rokům značně náročnější. Opět
proběhne tolik oblíbený Lanex cup sponzorovaný firmou Lanex, který bude čítat
deset závodů. Dále pak proběhne jako již mnoho let po sobě Český pohár, který
nově bude sponzorovat firma Saltic spolu s nově vzniklým Českým pohárem na
rychlost.
Další novinkou, i když ne do slova, bude po několikaleté přestávce pořádání
Evropského poháru mládeže. A pak samozřejmě účast naší juniorské reprezentace
na všech šesti závodech tohoto poháru. Proto všechny zveme do Brna, kde budete
moci porovnat výkony naší reprezentace s evropskou konkurencí. Největším
podnikem však bude Juniorské mistrovství světa, které se pro letošek bude konat
v čínském Pekingu.
Dan Kadlec
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