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Pozvánka 
 

na 
 

Valnou hromadu Českého horolezeckého svazu, 
 

která se bude konat 
 
 

v neděli 26. března 2006 
od 10.00 do 16.00 hodin 

 
 

Místo konání: velká aula v budově ČSTV Praha 6 – Strahov (vchod z prostoru 
mezi stadiony spartakiádním a atletickým) 

 
 
Prezentace: od 9.00 hodin.  
 Žádáme o včasnou prezentaci, aby bylo možno dodržet 

časový plán. 
Při prezentaci musí delegáti předložit platný průkaz ČHS 
2006. 

 
 
Doprava: z Karlova náměstí  – bus 176 – konečná zastávka Stadion Strahov 
  Dejvická  – bus 217 – zastávka Stadion Strahov 
  Aktuální informace o pražské dopravě najdete také na www.dp-
praha.cz . 
 
 
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  

 
 

Cestovné bude proplaceno registrovaným delegátům v ceně jízdenky hromadné 
dopravy dle předloženého dokladu, v případě cesty osobním automobilem ve výši 1 
kč/km dle sídla oddílu. 
 
  



Program Valné hromady ČHS 2006: 

 

1. Zahájení  

2. Schválení programu VH 

3. Projednání  a schválení Jednacího 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 2005 

8. Návrh rozpočtu na rok 2006 

9. Návrh členských příspěvků na rok 2007 

10. Přestávka 

11. Diskuse 

13. Usnesení 

 



NÁVRH 
jednacího řádu valné hromady Českého horolezeckého svazu konané dne 

26. března 2006. 
 

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. 
 
 

Článek 5 
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 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 6 
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. 
 

 
 



 
Návrh rozpočtu 2006 

 
Komise Rozpočet 2005 Návrh 2006 

alpinismu 530 000 560 000 
skialpinismus - tradiční 50 000 75 000 
závody v ledu 0 66 000 
soutěžní lezení dospělí 930 000 700 000 
soutěžní lezení mládež 485 000 330 000 
skialpinismus - soutěže 330 000 245 000 

sportovní část celkem 2 325 000 1 976 000 
 
metodická 300 000 350 000 
lékařská 80 000 50 000 
vrcholová 1 020 000 1 100 000 
ochrany přírody 0 120 000 
bezpečnostní 40 000 25 000 
mládeže 0 60 000 
výkonostní granty 150 000 0 
granty mládež 240 000 120 000 
výkony roku 200 000 50 000 

Servisní část celkem 2 030 000 1 875 000 
 
UIAA popl.schůze   170 000 

administrativa provozní 1 350 000 1 350 000 
příspěvky ICC, ISMC 90 000 50 000 
knihovna,infocentrum 250 000 250 000 
Tatry 120 000 120 000 
Ostrov 25 000 25 000 
reklama 90 000 50 000 
kraje 45 000 50 000 
rezervní fond 50 000 50 000 

Ostatní celkem 2 020 000 2 115 000 

Náklady celkem   5 966 000 
 

Plánované příjmy 2006   
Členské příspěvky 3 100 000 
Sazka 2 170 000 
MŠMT 240 000 
pojištění  20 000 
úroky, poštovné 70 000 
partneři, dary 300 000 
převod 2005 66 000 
celkem 5 966 000 

 



Návrh na úpravu výše členských příspěvku ČHS na rok 2007. 
 
 
Výkonný výbor předkládá Valné hromadě návrh na úpravu výše členských příspěvku 
od roku 2007 takto: 
 
a) řádné členství: 
děti a mládež do 17 let včetně   100,- Kč 
ostatní, tedy 18 let  včetně a výše 400,- Kč 
 
b) individuální členství   800,- Kč 
 
Ostatní poplatky, tedy registrace nového člena 50,- Kč, vstupní poplatek 
individuálního člena 500,- Kč a vstupní poplatek pro nový oddíl 2000,- Kč, zůstávají 
beze změny. 
 
Zdůvodnění: 
V současné finanční situaci nelze uvažovat o profesionalizaci údržby skalních oblastí 
a realizaci celkového přejištění stávajících nekvalitních a poškozených fixních 
jistících prostředků. Kromě údržby fixních jistících prostředků bude část prostředků 
použita i na údržbu přístupových cest a zlepšení informačního značení v oblastech, 
kde je současný stav opotřebovaný, nevyhovující a chybějící..  
 
Tato úprava přinese do rozpočtu částku cca 1 milion korun. Výkonný výbor 
předpokládá využít získané prostředky výhradně na údržbu skalních oblastí, za 
současného hledání dalších zdrojů financování. 



Zpráva předsedkyně ČHS 
 

Výkonný výbor 
Po volební VH 2005 začal pracovat výkonný výbor ČHS v novém složení, které 
zaznamenalo větší přítomnost moravských členů a žen, bývalých i současných 
lezeckých osobností. ČHS by v tom mohl jít příkladem jiným svazům; uvidíme,  jak se 
to projeví ve výsledcích jeho práce.  

 
VV pracoval ve složení : Alena Čepelková – předsedkyně, Jiří Novák - 
místopředseda pro ekonomiku, Igor Novák -  místopředseda pro organizaci a Soňa 
Boštíková, Stanislav Šilhán, Josef Uherka a Pavel Weisser - členové. V průběhu 
uplynulého období až do data sepsání této zprávy proběhlo 8 jednání výkonného 
výboru, většinou za přítomnosti předsedy revizní komise Zdeňka Vévody. Na třech z 
nich měli povinnost se zúčastnit také předsedové odborných komisí a subkomisí. 
Domnívám se, že počet jednání je dostatečný, a spíše vidím rezervy ve včasném a 
odpovědném plnění úkolů. 

 
Změny v práci komisí a organizaci sekretariátu 
Na sekretariátu byly revidovány zaměstnanecké smlouvy, stanoveny pracovní náplně 
a odpovědnosti. Pracovní místo společného předsedy vrcholové komise a komise 
ochrany přírody bylo zrušeno, pracovní náplň týkající se ochrany přírody byla 
převedena přímo na sekretariát a na místo předsedy centrální Vrcholové komise 
ČHS bylo vypsáno výběrové řízení. S novým předsedou VK ČHS byla od nového 
roku uzavřena  dohoda o pracovní činnosti. Údržba skal za finanční odměnu a 
povinnosti vyplývající ČHS z udělených povolení horolezecké činnosti ve chráněných 
krajinných oblastech budou zabezpečeny formou dohod o provedení práce nebo o 
pracovní činnosti.  
 
Došlo i k několika změnám v odborných komisích svazu. Komise alpinismu 
pracovala se subkomisemi pro tradiční skialpinismus, sportovní lezení a lezení v 
ledu. V těchto disciplínách byla také nominována  reprezentační družstva na rok 
2006. Původní komise sportovního lezení dospělých a mládeže byly přejmenovány 
na soutěžní. Komise soutěžního lezení dospělých se potýkala od začátku roku s 
problémy, způsobenými zejména stále větší časovou zaneprázdněností jejího 
předsedy Slávka Vomáčka  a jejím dopadem na práci komise, které vedly mj. ke 
zrušení pořadatelství SP v lezení na obtížnost v Brně.  Na listopadovém jednání VV 
se S. Vomáčko vedení komise vzdal a předsedou obou komisí soutěžního lezení byl 
jmenován Dan Kadlec. Zrušení komise mládeže a převedení veškeré její činnosti do 
formy udělování grantů na akce bylo VV zhodnoceno jako nesprávný krok. Potřeba 
nadstavby pro práci s mládeží týkající se hlavně metodiky a organizace společných 
akcí je zřejmá, ale dosud se jí nepodařilo dát nějakou konkrétní podobu. Grantový 
systém pro podporu akcí s mládeží zůstane zachován. 
 
ČHS 2005 v číslech a faktech 
 
Členská základna  
Členská základna doznala i v loňském roce mírného navýšení. Následující statistika 
uvádí čísla o členech se zaplacenými příspěvky v roce 2005 (2004); počet členů 
celkově činí 13.588. Je vidět zřetelný trend narůstající obliby formy individuálního 
členství, která měla být v původním úmyslu spíše výjimečnou příležitostí pro ty, kteří 
nemohou nalézt vhodný oddíl. ČHS by se měl proto zamyslet nad důvody tohoto 



trendu, dopady na volební systém, na možnosti působení na vzdělávaní svých členů 
apod.  
 
počet členů celkově: 9.891 (9.502) 
mládež do 18 let:  704 (860), z toho do 15 let 348 
ženy:    2005 
individuálové:  870 (465) 
čestní členové:  15 (14)  
 
Základními organizačními složkami ČHS jsou oddíly. V roce 2005 měl ČHS 379 
oddílů, z toho 15 oddílů má více než 100 členů, 11 oddílů má členskou základnu 
v rozsahu 76 až 100 členů a 49 oddílů v rozsahu 50 až 75 členů.  Největšími subjekty 
ČHS v r. 2005 zůstaly Lezecký kroužek Prachov (252 členů) a VHS Brno – 191 
členů, následují Klub horských sportů Zlín (187 členů), TJ Baník Karvinná (158 
členů) a TJ Český Ráj, Hrubá Skála (156 členů). Minimální počet členů, tj. 5, mají 
dva oddíly – TJ Sokol Zábrodí a Tigi-Shu. 
 
Pojištění  
Pojištění léčebných výloh v zahraničí na základě smlouvy ČHS s pojišťovnou 
Kooperativa a.s. využilo v roce 2005 celkem 922 pojištěnců. Úrazové pojištění 
uzavřelo pouze 90 členů. 
 
K pozitivní změně došlo u produktu  pojištění léčebných výloh v zahraničí, kdy nová 
smlouva s pojišťovnou UNIQA uzavřená 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 ČHS 
Knihovma svazu čítá nyní 485 knih, 64 map a 15 pravidelně odebíraných časopisů. 
Ročně je vypůjčeno cca 150 z materiálů. 
Webové stránky v novém designu a systému byly spuštěny 4.6.2005. Obsah starého 
webu byl částečně překlopen do nového systému, běžel paralelně s novým a nyní 
bude k dispozici v archivu. Nové stránky  jsou uživatelsky příjemnější a mají několik 
nových funkcí. Doladění systému čeká sekci Skalní oblasti ČR. Přihlášení uživatelé 
dostávají pravidelné newslettery. 
ČHS využíval na základě placeného prostoru možnost pro zveřejnění svazových 
informací v časopisech Montana a Lidé a hory.  
 
 
Spolupráce s ČSTV, UIAA a ostatními svazy  
Sekretariát a VV ČHS spolupracuje průběžně s ČSTV. 
Členové VV se zúčastnili zasedání UIAA: General Assembly (J. Novák), Komise 
Alpinismu (I.Novák 2x). 
Tradičně ČHS spolupracuje se svazy JAMES, BMC, DAV a OeAV. 
 
Slevy poskytované členům 
ČHS poskytuje slevy na ubytování na tatranských chatách Zelené pleso (50%) a 
Teryho chatě (50%) na základě smluvního vztahu, slevy ale poskytují členům ČHS i 
ostatní horské chaty, např. Zbojnická, Pod Rysmi, Popradské pleso, Sliezsky dom, 
Zamkovského chata. 
 



Dále poskytuje slevy na ubytování na chatě v Ostrově, která je dosud ve správě 
konkurzní podstaty.   
 

 
 Závěrem 
        
Členům VV, revizní komise, předsedům a členům všech odborných komisí patří 
poděkování za práci odvedenou ve funkci, neboť je to práce nehonorovaná a časově 
náročná. Děkuji všem těm z řad členů, kteří se mnou spolupracovali a snažili se mne 
na problémy upozorňovat, analyzovat je a podílet se na jejich řešení.  
 
 

Čestné členství ČHS 
 
Podle dosavadních 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. 
 
Návrh musí kromě nacionál kandidáta, prokázání jeho souhlasu a kontaktu na 
navrhovatele obsahovat i stručné zdůvodnění jeho podání a musí být podán 
prostřednictvím sekretariátu ČHS nejpozději před zahájením jednání VH, na které má 
být schválen. 

 

Alena Čepelková 
předsedkyně ČHS  



 
Zpráva o činnosti komise alpinismu 2005 

 
Komise alpinismu si pro rok 2005 vytkla za cíl rozšířit svoji činnost na péči o 
sportovní lezení na skalách a zároveń pod její činnost  spadl také tradiční 
skialpinismus. Zatímco subkomise skialpinismu pracovala od počátku bez problémů, 
zamýšlenou novou subkomisi pro sportovní lezení včetně boulderingu se dlouho 
nepodařilo „rozjet“. Nakonec byl schválen návrh nominačních kritérií do 
reprezentačního družstva, nominováni lezci do něj a předány podklady pro vyhlášení 
„výstupů roku“  v kategoriích bouldering a nepískovcové oblasti. Novými členy 
komise „tradičního alpinismu“ se stali Zdeněk  Michalec a Pavel Weisser, pro práci 
ve vedení subkomise „skalkařů“ se podařilo získat Jiřího Olivu a Tomáše Pilku. Na 
základě jarního rozhodnutí zapojit ČHS do řad zájemců o pořádání závodů 
Světového poháru v lezení v ledu pod záštitou nově utvořené komise ICCIC  se 
komise alpinismu rozhodla uvolnit část prostředků na uspořádání SP v ČR, požádala 
VV o schválení převodu prostředků ušetřených z činnosti do příštího roku a věnovat 
je na částečnou úhradu nákladů nově utvořené reprezentace na prvních třech 
závodech SP. Vedoucím repremanšaftu se stal Martin Vrkoslav. Uvidíme, jak se tato 
investice vyplatí; z hlediska soutěžních disciplin má budoucnost.  
 
ČINNOST REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA:   

• Účastníky tradičního Mezinárodního srazu BMC ve Skotsku byli vybráni 
reprezentanti Marek Holeček a Stanislav Hovanec. Kombinace zkušeného a 
nadějného lezce se celkem osvědčila, ve známých drsných podmínkách se 
orientovali skvěle: „Kvak“ si dojel pro Čestné uznání za výstup „Cornucopia“ 
na Ben Nevis a Mára prokázal své vynikající schopnosti přežít, postarat se o 
stárnoucího lezeckého partnera a zabrnkat na nervy všech, kteří by ho 
nečekali v záhrabu, ale v hostinci.   

• V květnu proběhlo soustředění družstva v Ostrově. Tématem byl 
kromě lezení také seminář „Lanové techniky“, otevřený opět pro omezený 
počet zájemců z řad členů ČHS. Ideální lezecké počasí se bohužel odrazilo 
na účasti posluchačů velmi kvalitní teoretické i praktické části prezentované 
zkušeným lektorem MK Radkem Lienerthem. 

• Většina plánovaných individuálních akcí a expedičních cílů 
reprezentantů v horách se neuskutečnila nebo byla změněna. Z 
uskutečněných akcí sice vznikla řada vysoce hodnotných výkonů, ale titulem 
„Výstup roku 2005“ byl nakonec oceněn jen prvovýstup v Jordánsku „Jebel 
Rum“. Bylo tomu tak z důvodů důrazu na opravdové posouvání hranic 
výkonu.    

• Koncem listopadu proběhlo 2. soustředění spojené s vyhodnocením 
sezóny a prezentací plánů na příští rok. Na základě výkonů byla následně 
provedena nominace do družstev na rok 2006, kde došlo k několika změnám 
jak ve družstvech „A“ a „B“ pro lezení zaměřené na hory, tak k nové nominaci 
do družstev pro sportovní lezení, lezení v ledu a tradičním skialpinismu. 
Reprezentanti opět uzavřou s ČHS smlouvy o reprezentaci.  

• Jednou z jejich povinností je účast na zdravotních prohlídkách spojená se 
stavem jejich tělesné schránky. Celkově se trénovanost členů zvyšuje, 
některá je velmi slibná z hlediska možných výkonů. 

 



OTEVŘENÉ AKCE  

• Akce pro ženy: letního srazu RHM v severním Walesu se zúčastnila 
skupina 10 lezkyň  různého věku  i zkušeností, po letech stagnace zase velmi 
úspěšná akce pro stmelení kolektivu a navázání nových kontaků.  

• Semináře na téma „lanové techniky“, uspořádaného ve spolupráci s MK 
ČHS, se zúčastnilo 7 zájemců z řad členů ČHS.  

 

GRANTY 

• KA zorganizovala vyhlášení a vyhodnocení  žádostí o udělení grantu 
v oblasti „výkonnostní lezení  a skialpinismus“ na období 2005/2006 a zajistila 
opět hodnocení nezávislých hodnotitelů.Na základě dosti rozpačitého 
výsledku promítne negativní poznatky do příštího zadání soutěže.  

• Zabývala se výsledky grantové soutěže ve vztahu k úspěšnosti projektů. 
Vyhlášené projekty na 1. až 3. místě. Nangá Parbat (Matoušek) neúspěšná, 
Shipton Spire (Piechowicz) neúspěšná, „Zuby žuly“(D. Janák) : vylezena 1. 
část  - “Jet stream“ na Jastrabiu vežu. Čtvrtý projekt v pořadí – Jordánsko-
Jebel Rum – se uskutečnil a získal  ocenění „Výstup roku 2005“.  

• KA provedla anketu mezi přihlášenými účastníky grantové soutěže. 
 

VYHLÁŠENÍ „VÝSTUPŮ ROKU“ 

• Komise alpinismu se zabývala vyhodnocením sezóny a hodnotila nejlepší 
výkony v devíti  kategoriích výstupů. Nově hodnotila výkony v kategoriích 
bouldering, skalní terény nepískovcového charakteru, mixy a ledy sportovního 
chrakteru a tradiční skialpinismus.  

• V příštím roce bude dále usilovat o zkvalitnění hodnocení. Předpokladem je 
ovšem také zkvalitnění zasílání podkladů pro hodnocení od samotných lezců 
nebo nominace od jejich oddílů, které se zlepšuje minimálně.  

 
SCHŮZE A RŮZNÉ 
• Komise se sešla během roku 4x. K jednání se snaží využívat internetu a 

telefonu.  
• Spolupracuje a dále hodlá spolupracovat s LK ČHS v oblasti horské medicíny. 
• Prezentace uskutečněných výstupů pod patronací ČHS na webu ČHS se 

zlepšuje. 
• Právě proběhlo dlouho avizované zveřejnění lezeckých profilů současných i 

několika minulých členů reprezentace a také členů komise.  
 
 
Za komisi KA 
Alena Čepelková 



Oceněné  Sportovní výkony roku 2005 
Komise alpinismu (lezení v horách, sportovní lezení na skalách a tradiční 
skialpinismus) vyhodnotila jí známé dosažené výkony v devíti kategoriích: 

1. bouldering  
2. pískovcové terény  
3. nepískovcové terény  
4. mixy a ledy sportovního charakteru  
5. hory pod 6000 m n.m. – skalní charakter  
6. velehory pod 6 000 m n.m. – bigwallový charakter  
7. velehory pod 6 000 m  n.m. – mixový a ledovcový charakter  
8. velehory nad 6000 m. n. m.  
9. tradiční skialpinismus 

Ohodnocení „Výstup roku s hvězdičkou“ nebo Výstup roku“, „Sjezd roku“, popř. 
„Čestné uznání “ si mohou tento rok připsat následující výkony: 
 
I. BOULDERY 
Frankenjura, cesta Black Ball 8b+ 
Rostislav Štefánek 
„VÝSTUP ROKU 2005“ 
Francie, Fontainebleau - Mongolito 8a OS 
Petr Resch 
„VÝSTUP ROKU 2005“ 
 
II. DOMÁCÍ PÍSKOVCOVÉ TERÉNY 
Labské pískovce, Protěžová věž - THC XIb (8b+ fr.) 
Ondřej Beneš 
„VÝSTUP ROKU 2005“ – MUŽI 
prvovýstup a 1.RP přelez, nejtěžší výstup na domácích pískovcových skalách   
Panteon – „Horká čára“ Xb PP 
Jitka Mázlová 
„ČESTNÉ UZNÁNÍ“ - ŽENY 
Nejtěžší registrovaný ženský výstup na pískovcových skalách v roce 2005 (navíc  
skvělý come-back po mateřství) 
 
III. NEPÍSKOVCOVÉ TERÉNY 
Rodelar, Pata Negra  8c OS 
Tomáš Mrázek 
„VÝSTUP ROKU 2005 S HVĚZDIČKOU“ – MUŽI 
 Pravděpodobně první výstup této obtížnosti vylezený  stylem OS na světě,  jeden z 
několika mála registrovaných. 
Frankenjura, Neun Leben  10 (8b) OS 
Adam Ondra, 3.9.2005 
„VÝSTUP ROKU 2005“ – MUŽI 
Tento výkon, potvrzený i dalším OS přelezem cesty STONY ROAD 10-/10 v téže 
lokalitě , je  výjimečný a ojedinělý. Stylem OS přelezl i šest dalších cest obtížnosti 8b 
v různých oblastech Evropy a také legendární „Chouca“ v Buoux (Francie) 8a+. 
Výjimečný je i věk tohoto lezce světové úrovně – 12 let.  
St.Legere (Francie), Abregenief 8b PP 
Simona Ulmonová 



„ČESTNÉ UZNÁNÍ“ - ŽENY 
St.Legere, La Reserve, 8b PP 
Michaela Drlíková 
„ČESTNÉ UZNÁNÍ“ - ŽENY 
St.Legere,Abregenief  8b PPSilvie Rajfová 
„ČESTNÉ UZNÁNÍ“ - ŽENY 
Mezi těmito třemi výkony lze těžko vyhodnotit nejlepší. Silvii Rajfové se ještě podařil 
OS přelez cesty  Bookaro Banzai 8a Orpierre (Francie).  
 
IV. MIXY A LEDY SPORTOVNÍHO CHARAKTERU 
Kandersteg (Švýcarsko) Tomahawk M10 PP 
Jan Doudlebský,  únor 2005 (na 2.pokus) 
„VÝSTUP ROKU 2005“ 
Jedná se o nejtěžší mixovou cestu zdolanou naším lezcem. 
Gastein (Rakousko) Rodeo WI7,M8+/9-,E5,AF (pův.M8,A2) 1.čistý přelez 
Jan Doudlebský, Dušan Janák  
„ČESTNÉ UZNÁNÍ“ 
Ben Nevis (GB – Skotsko)  Cornucopia VII 9 
Stanislav Hovanec, Ian Parnell, březen 05 
„ČESTNÉ UZNÁNÍ“ 
Velmi hodnotná cesta typicky horského charakteru, pravděpodobně nejtěžší cesta ve 
Skotsku vylezená lezcem ČR.. 
Klíč, Kostěj nesmrtelný M8+,WI5, RP prvovýstup 
Václav Šatava, únor 2005 
„ČESTNÉ UZNÁNÍ“ 
Tento prvovýstup patří mezi nejtěžší cesty „drytoolingového“charakteru v domácích 
terénech.. 
 
V. HORY SKALNÍHO CHARAKTERU POD 6000 M 
Jebel Rum (Jordánsko) „Rock Empire“ 9+/10-UIAA( 8a fr.) - prvovýstup a 1.RP 
přelez (500m) 
Tomáš Sobotka, Ondřej Beneš, Michal Rosecký, listopad 2005 
„VÝSTUP ROKU 2005“ 
Nejtěžší cesta  na tamních pískovcových terénech,vytvořená pískovcovým stylem 
(tedy odspodu, po osazení nýty přelez stylem RP). 
Následující čtyři  výstupy jsou velmi kvalitní a každý z nich by při volném přelezení 
byl vyhlášen výstupem roku, ne-li výstupem roku s hvězdičkou, ale protože 
nejsou "dotažené do konce", obdržely letos pouze zvláštní ocenění a udávají jasný 
cíl, jakým se dále ubírat: 

• Vysoké Tatry, Jastrabia veža, „Jet Stream“ - 1.čistý přelez 9+, E4/5(AF),  
bez přidání stálého jištění  (původně 6+A3+) 
Dušan Janák a Jan Kreisinger  

• Lofoty, Vogokollen, Storm Pillar, E5,6a A3(8-8+UIAA,A3) 
Pavel Jonák a Václav Šatava, červen 2005, 1.opakování  

• Lofoty,Vogokollen,Freya E5 (9 UIAA,A3+) 
Dušan Janák a Jan Kreisinger, červen 2005, 1.opakování  

• Dolomity, Marmolada -„End of Mystery“ 9+ AF, E4  
Pavel Jonák, Václav Šatava, Dušan Janák , srpen 2005 
(dokončení cesty„Fram“ z Ryby do police ve středu stěny, lezeno od spodu) 

 
VI. VELEHORY POD 6000 M – CHARAKTER BIG WALLS 
Ocenění „Výstup roku“ ani čestné uznání nebylo uděleno. 



 
VII. VELEHORY POD 6000 M – MIXOVÝ A LEDOVCOVÝ CHARAKTER 
Ocenění „Výstup roku“ ani čestné uznání nebylo uděleno. 
 
VIII. VELEHORY NAD 6000 M  
Ocenění „Výstup roku“ ani čestné uznání nebylo uděleno, přestože čeští lezci stanuli 
na několika osmitisícových vrcholech. Určitě však lze vyzdvihnout některé z výkonů: 

• Na Cho Oyu (8 201m) vystoupil po sólo výstupu SZ stěnou („normálkou“) 
Martin Minařík. Na vrcholu stál 18.dubna 2005. V té době v BC nepůsobila 
žádná jiná expedice a byl přítomen pouze kuchař.  

• Na Nanga Parbat (8 125m) Diamirskou (Z) stěnou Kinshoferovou cestou (v 
současnosti nejčastěji používaná výstupová trasa) vystoupil 28.6.2005 Radek 
Jaroš, když Petr Mašek otočil 200m pod vrcholem.  

• Velmi odvážný výkon předvedli při pokusu o prvovýstup JV stěnou na Kyashar 
(6 850 m) v Nepálu  Jan Doudlebský a Marek Holeček. Výstup, který vedl 
1900m vysokou stěnou, ohodnotili obtížností M6+,WI6 a nazvali Ramro 
Chaina“. Cesta však nebyla dolezena na vrchol. 

 
IX. TRADIČNÍ SKIALPINISMUS 
Vysoké Tatry, Stredohrot JV stěna, slyžováno z vrcholu do sedla Pod 
Prostredným, dále žlabem do Malé St. doliny (sklon 53°) 
Robin Baum 30.4.2005,  na výkonu se dále podíleli Jiří Kočara, Vladimír Smrž 
„SJEZD ROKU“ 2005 

VÝKON ROKU 2005 
Výkonný výbor ČHS se rozhodl mimo veškeré kategorie vyhodnotit všeobecně 
nejlepší Výkon roku 2005. Tím jsou jednoznačně sportovní výsledky Tomáše 
Mrázka, kterému se podařilo kromě úctyhodných přelezů na skalách (za něž si 
vysloužil mimo jiné i "Výstup roku s hvězdičkou"), obhájit jako dosud vůbec jedinému 
sportovnímu lezci na světě titul Mistra světa v lezení na obtížnost; k tomu přidal ještě 
vynikající 2. místo na Světových hrách v Duisburgu. Celému lezeckému světu tím 
ukázal, že skloubit soutěžní lezení na umělých stěnách a sportovní lezení na skalách 
je možné i na té nejvyšší úrovni.  



SLOŽENÍ REPREZENTAČNÍCH DRUŽSTEV NA ROK 2006 

HORY A: 

• Ondřej Beneš  
• Jan Doudlebský  
• Dušan Janák  
• Pavel Jonák  
• Tomáš Sobotka  
• Václav Šatava 

HORY B:   

• Marek Holeček  
• Jakub Cicvárek  
• Stanislav Hovanec  
• Jan Kreisinger  
• Luboš Mázl  
• Jitka Mázlová 

SPORTOVNÍ LEZENÍ 

• Tomáš Mrázek  
• Adam Ondra  
• Simona Ulmonová  
• Michaela Drlíková  
• Silvie Rajfová  

Tradiční SKIALPINISMUS  

• Pavel Pospíšil  
• Marek Holubec  
• Robin Baum 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SUBKOMISE TRADIČNÍHO SKIALPINISMU V ROCE 2005 

Koordinační rada subkomise pracovala ve složení: Robin Baum, René Buliř, Miroslav 
Rozehnal, Pavel Šandera a Pavel Kontor, která se sešla v červenci v Milovech na 
Vysočině, v říjnu v Sedmihorkách a v prosinci na tradičním semináři v Harrachově. 
Subkomise si vytkla za cíl provozovat svoje www stránky v rámci webu ČHS (Jiří 
Kočara) a zmapovat skialpinistické aktivity v Čechách (René Bulíř). 

V roce 2005 byly uskutečněny čtyři plánované akce subkomise: 

− volná zahraniční Rallye v Itálii – Zufalhuette 
− skialpové tůry v okolí Chamomix Francie 
− tatranské extrémy Slovensko – Zamkovského chata 
− seminář věnovaný problematice skialpinismu  



 

Nejlepší sjezd roku vyhodnotila subkomise slyžování z vrcholu Stredohrotu do sedla 
Pod Prostredným a dále žlabem do Malé St.doliny sklon 53° - Robin Baum 

V srpnu působila trojice skialpinistů Robin Baum, Miroslav Heczko a Vladimír Smrž v 
Tadžikistánu v oblasti Piku Komunismu (Somoni Peak). Jako aklimatizační tůru zvolili 
výstup a sjezd z Piku Korženěvské 7105. Po výstupu a sjezdu musel Robin Baum z 
rodinných důvodů zkrátit svůj pobyt, tak sešlo z výstupu na Pik Komunismu. 

Dále proběhlo množství skialpinistických akcí zejména v Tatrách a v Alpách 
výkonostního charakteru, které byly prezentovány na semináři v Harrachově. 

Zapsal Robin Baum 

 
Zpráva o činnosti komise závodního skialpinismu v roce 2005. 

 
Komise, tak jako v minulých letech koordinovala pořádání závodů Českého 

poháru ve skialpinismu, kdy bylo uskutečněno osm závodů. Tři závody se uskutečnily 
systémem rally a zbytek závodů proběhlo systémem start – cíl. Všech závodů 
Českého poháru se v v pěti kategoriích celkem zúčastnilo 230 závodníků. 

Dále se komise spolu podílela s komisemi Slovenska a Polska na uskutečnění 
Středoevropského poháru, kde byly uskutečněny tři závody, po jednom závodu 
z každé pořadatelské země. Celková účast na SEPu byla v pěti kategoriích 159 
závodníků. Závody Středoevropského poháru mají významný vliv na výkonnostní 
růst mezi závodníky České, Slovenské a Polské republiky a postupně snižují 
výkonnostní 
rozdíl mezi nealpskými a alpskými zeměmi. 
 Dále byl komisí zajišťován servis pro závodníky, kteří se zúčastnili v loňském 
roce Mistrovství Evropy 2005 v Andoře. Čtrnáct závodníků bojovalo ve čtyřech 
kategoriích a ve čtyřech disciplínách. Po výkonech, které byly v rámci možností 
našich závodníků jsme obsadili celkově sedmé místo ze sedmnácti zúčastněných 
zemí. Před námi byly z nealpských zemí pouze reprezentanti Slovenska. 
 Závěrem roku bylo přes neshody v slovenském skialpinismu opět pracováno 
na přípravách Středoevropského poháru. Pro nadcházející sezonu byl připraven 
další ročník Českého poháru pod názvem Rock point Český pohár ve skialpinismu 
2006, který je složen ze šesti domácích a dvou zahraničních závodů.  
 

 
Plán činnosti komise na rok 2006. 

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 světa 
v Turíně 27.2. – 4.3. 2006 

4. Výběr nového reprezentačního družstva a zahájení jeho přípravy na novou 
sezonu. 

5. Podzimní soustředění reprezentačního družstva mládeže. 
6. Příprava Českého poháru ve skialpinismu 2007. 
7. Příprava Středoevropského poháru ve skialpinismu 2007. 



8. Zimní soustředění reprezentačního družstva. 
 
                                                                                               Pavel Jirsa 
  

 
KOMISE SPORTOVNÍHO LEZENÍ DOSPĚLÝCH 

  
Pořádá nebo zaštiťuje české závody ve sportovním lezení  
V roce 2005 to bylo 

- regionálních závodů 
- MČR v lezení na rychlost, kde se mistry stali Eliška Karešová a Libor Hroza 
- 4 závody Český pohár v lezení v boulderingu a MČR v lezení v boulderingu, 

kde se mistry stali Věra Kostruhová a Martin Fojtík 
- 3 závody Český pohár v lezení na obtížnost a MČR v lezení na obtížnost, kde 

se mistry stali Silvie Rajfová a Tomáš Mrázek 
 
I tady se komise stará reprezentaci. Naši reprezentanti v roce 2005 zaznamenali 
historická umístění . 

- v lezení na rychlost na MS v Mnichově dobře bojoval Libor Hroza, který 
skončil na 12.místě a ve světovém poháru skončil na 6.místě 

- v boulderingu ze Světového poháru ve Firmini přivezl Jiří Přibil krásné 
14.místo. A hlavně Věra Kostruhová přivezla z Mistrovství světa v Mnichově 
pro Českou republiku historické 3.místo. 

- v lezení na obtížnost si Silvie Rajfová vyzkoušela na posledním závodě 
Světového poháru poprvé co tak vysoká soutěž obnáší a hned z toho bylo 
jedno z nejlepších umístění v ženském lezení, skončila 15-tá. Letos, ale 
kraloval Tomáš Mrázek, obhájil titul Mistra světa což se doposud nikomu 
nepodařilo a na International world games (Olympiáda neolympijských sportů) 
skončil druhý.   

Dan Kadlec 

 

KOMISE SPORTOVNÍHO LEZENÍ MLÁDEŽE 
  
Pořádá nebo zaštiťuje české závody ve sportovním lezení  
V roce 2005 to bylo 

− 15 regionálních závodů 
− 4 závody Saltic český pohár mládeže v lezení na obtížnost 
− Saltic Mistrovství české republiky mládeže v lezení na obtížnost 
− 2 závody Saltic český pohár mládeže v lezení na rychlost 
− Saltic Mistrovství české republiky mládeže v lezení na rychlost 

 
Počet startujících každoročně roste a letos jich bylo dokonce 1437 (784 clapců, 635 
dívek) 
 
 
 
 
 



Komise se samozřejmě stará reprezentaci. Naši mladí reprezentanti se ve světě 
nestrácejí. 

- v lezení na rychlost nás výborně reprezentuje Libor Hroza, který na 
Juniorském mistrovství světa v Pekingu skončil na devátém místě 

- v závodech v lezení na obtížnost jsme v roce 2005 jsme i jeden velký závod 
pořádali, byl to závod Evropského poháru mládeže v Brně, kde se vítězem ve 
své kategorii stal Martin Stráník a Silvie Rajfová pak též ve své kategorii 
druhá. Martin letos výborně zalézal na každém závodě a v celkovém pořadí 
EPM byl druhý.Stejně tak i Silva, která díky vítězství v posledním závodě EPM 
získala v celkovém pořadí druhé místo. Oba si z JMS v Pekingu přivezli velmi 
slušná umístění, Martin 6.místo a Silva 9.místo. Spolu s nimi zabojoval i Jan 
Zbranek, který v juniorské kategorii skončil na 5.místě. Honza skončil na 
5.místě i v EPM.   

 

Dan Kadlec  

 
ZPRÁVA O ČINNOSTI LÉKAŘSKÉ KOMISE ČHS V ROCE 2005 

A PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2006 

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 Herrmann, MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Lucie 
Bloudková, MUC. Pavel Neumann, Martin Honzík. Komise se sešla při semináři LK 
ČHS 21. – 23. 10. 2005, v Seči – Ústupky.  

Publikační a metodická činnost komise: 
a) Zajištění školení instruktorů horolezectví 

1) 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, na webu ČHS: Vybavení pro nouzové 
situace, Zdravotnický materiál v lékárničce horolezce, Lékové vybavení 
lékárničky horolezce). 

b) Kursy základy první pomoci pro laiky 
c) Bulletiny: Bulletin 2005 vyjde se zpožděním.  
d) Publikace v časopisech Montana, Outdoor. 

Seminář LK ČHS a 16. Pelikánův seminář Společnosti horské medicíny. Zvláštní 
zpráva. 
21.-23. října 2005 v Penzionu Hájenka v Seči – Ústupky za účasti 24 přednášejících 
a posluchačů. 

Účast na seminářích a kongresech 
a) Zasedání Lékařské komise UIAA a Konference Lékařské komise UIAA o 

horské medicíně,  
8. – 11. 9. 2005 Aachen, MUDr. Rotman. 

b) Kongres o záchraně v horách v Innsbrucku 5. 11. 2005, MUDr. Rotman. 



Publikace a kontakt na Internetu 
Publikace na webové stránce ČHS a webu Společnosti horské medicíny 
(www.horska-medicina.cz, MUDr. Petr Machold, a www.volny.cz/i.rotman). 

MUDr. Ivan Rotman 

 

PLÁN ČINNOSTI LÉKAŘSKÉ KOMISE V ROCE 2006 
1. Složení komise: 

MUDr. Ivan Rotman, MUDr. Jaroslava Říhová, MUDr. Petr Machold, MUDr. Jana 
Kubalová, MUDr. Andrea Pelikánová, MUC. Tomáš Obtulovic, 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. Seminář k rozšířené zdravotnické pomoci a svépomoci v situacích nouze při 

horolezeckých akcích dle požadavků VV ČHS 
5. Kursy první pomoci pro členskou základnu (jaro a podzim) 
6. Pokračování spolupráce s časopisem Montana a dalšími, věnovanými horským 

sportům 
7. Spolupráce se subkomisí Bezpečnostní komise pro sledování úrazovosti 

v horolezectví 
8. Bulletin 2005 s přednáškami ze semináře v roce 2005 a se zprávami z 

odborných akcí 
9. Průběžná aktualizace učebních textů Zdravověda pro instruktory horolezectví a 

příprava rozšiřujících a výukových názorných materiálů (prezentace, video 
nahrávky).  

10. Spolupráce s metodickou a bezpečnostní komisí na aktualizaci směrnice a 
doporučeních ČHS „O bezpečném provozování horolezectví“. 

11. Publikace na internetu  
12. Pokračování prací na metodickém dopisu (příručce): Lékařské aspekty 

sportovního lezení a prevence poškození. 
13. Metodická doporučení LK ČHS 

− Omrzliny – prevence a první pomoc (MUDr. Kubalová) 
Léčení omrzlin (MUDr, Říhová) na základě doporučení IKARu 
 

− Stanovisko k používání léků laiky (na dotazy členské základny, jak 
si (ne)opatřit léky na recept (MUDr. Říhová, MUDr. Rotman) 
Možnosti použití antibiotik v terénu – aktualizace (MUDr. Kubalová) 
 

− Blesk v horách – překlad doporučení IKAR-UIAA 
 

− Výživa v horách – překlad doporučení UIAA 
14. Seminář Lékařské komise: říjen 2006. Přednášející zašlou abstrakt – souhrn 

sdělení předem a text dají k disposici nejpozději po své přednášce. 
15. Účast na odborných akcích: 

− Zasedání Lékařské komise UIAA a konference horské medicíny LK 
UIAA,  Plas Y Brenin, září 2006 

− Konference horské medicíny, Rakousko 



16. Shromažďování literatury a informací o medicínské problematice horolezectví 
a publikování pro horolezeckou veřejnost. 

 
MUDr. Ivan Rotman 

 
MK ČHS a její působení v roce 2005, vize na 2006 

 
Metodická komise pracuje v roce 2005 ve složení: 
 

• předseda MK: Dušan Stuchlík  
• členové MK: Karel Kříž, Joska Uherka, Jirka Žižka, Igor Novák a Radek 

Lienerth 
• lektoři MK: Ondřej Nádvorník, Jiří Vogel, Viktor Kořízek, Jan Bednařík, Robert 

Bednařík, Martin Honzík (LK ČHS), Pavel Neuman (LK ČHS), Jana Kubalová 
(MK ČHS) 

 

MK ČHS v roce 2005 
 

V průběhu ledna, února a března proběhlo doškolení instruktorů horolezectví I. 
a II. třídy na instruktory horolezectví podle standartu UIAA (HAL – high alpine 
leader). V průběhu května a června 2005 bylo realizováno doškolení instruktorů 
skalního lezení na Blatinách a opravné přezkoušení ze zdravovědy a lanových 
technik taktéž na Vysočině pro instruktory kteří nesplnili požadavky a museli své 
znalosti od doškolení doplnit.Celkem doškolovací kurzy absolvovalo 130 
frekventantů. Z tohoto počtu neprospělo 20 frekventantů z nichž se 9 zúčastnilo 
opravného doškolení lanových technik, kde uspělo 7. Opravného doškolení ze 
zdravovědy se zúčastnilo 12 frekventantů a všech 12 uspělo. Obecně byla úroveň 
frekventantů výrazně vyšší než v roce 2004. 

V průběhu května a června bylo také zahájeno školení nových instruktorů 
ČHS. Jedná se již o druhý běh školení podle standartu UIAA, v jeho průběhu se tak 
budou moci zapojit i frekventanti, kteří z různých důvodů nemohli dokončit minulý 
běh. Kurz byl zahájen na Blatinách přijímací zkouškou k níž se přihlásilo 25 
frekventantů a dostavilo 19. V příjmací zkoušce uspělo 17 frekventantů, 12 na RCI a 
5 na HAL. Na přijímací zkoušku bezprostředně navázal kurz lanových technik a 
skalního lezení. Pokračování kurzu nových instruktorů proběhlo v červnu a to 
zdravotnickým seminářem. V současné době posledním kurzem bude závěrečný 
kurz instruktorů RCI a součást vzdělávání HAL na konci srpna v Totes Gebirge. 

MK ČHS připravovala v letošním roce i čtyři semináře pro členy ČHS, z nich 
se realizoval pouze lavinový seminář na Děvíně a zdravotnický seminář na Blatinách. 
Ledovcový kurz a kurz lanových technik byl pro malý zájem zrušen. 

Členové MK se zúčastnili také zasedání UIAA, kde nás reprezentoval I. Novák 
a na počátku července 2005 se K. Kříž aj. Bednařík zúčastnili zasedání MK UIAA 
kde prezentovali zejména naše zkušenosti se změnou vzdělávacího systému 
instruktorů a nový vzdělávací systém RCI a HAL. 

Poslední akcí MK v letošním roce byla schůze MK 3.11.2005 v Praze. 
Předmětem jednání byl rozpočet a plán akci na 2006, stanovení definitivní podoby 
seminářů pro členy ČHS jako i debata o možné podobě a řešení výukových 
metodických materiálů pro potřeby lezecké a horolezecké veřejnosti v ČR. 
 
 



Nový vzdělávací běh instruktorů ČHS 
Závěrečný kurz instruktorů horolezectví bude zařazen na počátek roku 2006, 

lokalita bude určena dohodou frekventantů v úvaze jsou Chamomix, Rudolfshutte, 
nebo Vysoké Tatry. 

Pro zájem ze strany členů ČHS bude vypsán nový vzdělávací běh instruktorů 
RCI a HAL i v roce 2006. Z finančních důvodů – snížení požadované dotace MK 
v rámci celkové snížení dotace ČHS bude realizováno školení pouze pro 10 nových 
frekventantů. Případné navýšení počtu frekventantů a jeho možnosti bude 
konzultováno podle situace. 

 
 

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. 

Závěry pro doškolení a školení na rok 2006 
 

1) zachovat rozdělení působení MK na vlastní MK určující koncepci výuky a její 
obsah, zajišťující návaznost na struktury UIAA a na lektory MK zajišťující ve 
spolupráci se členy MK vlastní realizaci výuky v instruktorských i členských 
seminářích. Zachovat početní zastoupení lektorů u vedení kurzů ČHS. 

2) Dokončit přeškolení starších instruktorů na instruktory HAL a RCI podle UIAA 
3) Realizovat semináře pro členy ČHS v plánovaném rozsahu 
4) připravit témata metodických seminářů pro instruktory ČHS a odlišení od 

metodických seminářů pro členy ČHS do konce prosince 2005, vypsat první 
semináře nového doškolovacího systému (pro nynější HAL a RCI) na první 
polovinu roku 2007 

5) ve spolupráci s bývalou komisí mládeže, FTVS UK Praha a FSpS MU Brno 
připravit předběžnou podobu metodického semináře pro instruktory pracující 
zejména s mládeží, určit tematické oblasti v nichž je potřeba ujasnit vedení 
výcviku dětí a na ně zaměřit semináře členů a instruktorů ČHS, kteří pracují 
s mládeží 

6) Připravit k akreditaci UIAA program vzdělávání instruktor sportovního lezení 
(umělá stěna, sportovní skály), alternativně připravit akreditaci tohoto 
programu u MŠMT ČR 

 
 

Za MK ČHS zpracoval Radek Lienerth 
 

 

 
Bezpečnostní komise 2005/6 

 
 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 

 



Sekce materiálu BK v  roce 2005 řešila problematiku pevných jistících bodů 
v lezeckých terénech. Podařilo se zajistit zkušební zařízení pro zkoušky pevnosti 
osazení v hornině. Byly připraveny zkoušky osazení kruhů pro prvovýstupy. Tyto 
zkoušky budou vyhodnoceny v průběhu března 2006. BK provedla zkoušky ok kruhů, 
získaných od některých lezců. Bylo konstatováno, že sváry kroužků vesněs nejsou 
dobře provedeny – není provařený kořen.  
…Podařilo se zajistit zastoupení v BK UIAA. Do této komise byl navržen Ing. Sylva 
Talla. Protože jsme ho navrhli v průběhu volebního období, byl akceptován zatím 
jako pozorovatel.   

Pro rok 2006 připravuje sekce materiálu společně s novým vedením centrální 
vrcholové komise dokončení zkoušek pevných jistících bodů. Dále školení osazování 
boráků a kruhů s účastí techniků dodavatelů lepidel. Dále souborného vydání 
závazných pokynů k osazování pevných jistících bodů s rozdělením platnosti jednak 
pro údržbu a jednak pro prvovýstupce.   
 

Sekce BK zabývající se úrazovostí v uplynulém období 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. Tyto výstupy, 
popř. konkrétní doporučení a varování, jsou umístěny na oficiálních svazových www 
stránkách, ve sborníku Lékařské komise, na serveru Lezec.cz, v časopisu Montana a 
dalších. 

Pro rok 2006 úrazová sekce připravuje novou metodiku evidence úrazovosti, 
která by měla napomoci snadnější orientaci a vyhodnocování trendů. Zároveň se 
sekce pokusí o zlepšení informovanosti směrem k členské základně i veřejnosti, 
zajistí silnější účast a lepší prezentaci na seminářích Lékařské komise, a bude 
usilovat o větší provázanost s činností Lékařské a Metodické komise.   
                                                    
 

 Vladimír Těšitel, Tomáš Frank 
 
 

Vrcholová komise a komise ochrany přírody 
 

Vrcholová komise a komise ochrany přírody pracovaly pod vedením P. 
Hejtmánka do června loňského roku kdy s ním byl rozvázán pracovní poměr. Do 
doby zvolení nového vedoucího komise tuto funkci převzal člen V.V. Stanislav Šilhán 
a předal ji nově zvolenému předsedovi Republikové vrcholové komise Jiřímu 
Rosolovi z Tisé.  

Po velkých problémech se podařila prosadit vyjímka pro lezení v Adršpašsko – 
Teplické pánvi. Za fungování P. Hejtmánka bylo průběžně jednáno s SCHKO 
v různých regionech a řešeny vznikající problémy.   
Ve všech sledovaných oblastech se pracovalo na přejištění lezeckých cest. Jisticí 
prostředky se přidělovaly průběžně každé OVK dle potřeby. Bylo zakoupeno 1200 ks 
borháků od fy. Raveltik a 1000 ks pozinkovaných lepených kruhů do pískovce. Tyto 
výrobky byly poprvé prodávány zájemcům za dotovanou cenu 30 Kč za borhák a 50 
Kč za kruh. Cílem této akce je aby nové prvovýstupy byly zajištěny kvalitním jisticím 
materiálem a nemuseli se hned po schválení příslušnou VK hned přejistit. V roce 
2005 bylo poprvé přistoupeno k vyplácení odměn za přejištění výstupových cest. 
Odměna za výměnu pískovcového kruhu je 150,- Kč a za výměnu 1 ks borháku je 
odměna 50,- Kč.  



Na přání předsedkyně ČHS A. Čepelkové se začalo na tvorbě nových pravidel 
pro lezení na pískovci a Pavel Weisser poslal k poslednímu připomínkování pravidla 
pro nepískovcové oblasti. Můžeme se těšit, že snad v letošním roce 2006 budou  
pravidla schválena! 

Na podzim 2005 byla svolána RVK.  Zde byly shromážděny požadavky OVK 
na jisticí materiál a byl stvořen předběžný rozpočet RVK pro rok 2006. Členové RVK 
schválili pro rok 2006 školení lidí provádějící výměnu jisticích prvků na skalách. 
Školení provedou zaměstnanci fy. HILTI. Členové RVK požádali B.K. o provedení 
pevnostních testů na cvičně osazených jisticích prostředcích. Následně na základě 
těchto testů bude vybrán dodavatel lepicích tmelů a definován nový způsob 
upevňování jisticích prvků ve skále v návaznosti na její pevnosti.  
 
 
 

Plán pro rok 2006 
 
CENTRÁLNÍ VRCHOLOVÁ KOMISE: 
- Vyvolat jednání s oddíly pod něž patří skály v těchto oblastech:  Praha a okolí, Jižní 
Čechy a další, aby ustavili příslušné oblastní vrcholové komise dle platného Statutu 
oblastní vrcholové komise. 
- Schválit novelu Pravidel lezení na pískovcových skalách v Čechách. 
- Schválit Pravidla pro lezení v nepískovcových oblastech v Čechách. 
- Provést výběrové řízení na dodavatele jistících prvků. 
- Průběžně zajišťovat výrobu dotovaných kruhů a borhaků pro prvovýstupce. 
- Zajistit nákup tmelů. 
- Zajistit výrobu vrcholových krabic. 
- Zajistit výrobu vrcholových knížek s logem ČHS. 
- Pokračovat nebo dokončit přejišťování ve skalních oblastech České republiky.  
- Ve spolupráci s BK navrhnou řešení situace v Labském údolí, kde byly použity 
neschválené „borháky“ namísto kruhů a navrhnout co dál. /Začít s jejich výměnou./ 
- Pomoci při žádosti o výjimku u MŽP ČR pro oblast NPR Karlštejn v Českém krasu. 
Platnost současné výjimky končí s datem 31.12.2005. 
- Pomoci při žádosti 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 s pracovníkem sekretariátu ČHS v jednání se všemi SCHKO 
ČR a orgány ochrany přírody dle potřeby. 
- Zúčastnit se schůze Rady NP České Švýcarsko. 
 
 
Sestavil: Stanislav Šilhán  19. 02. 2006 
 
 



 
Vyhlášení grantů ČHS pro rok 2006/2007 

ČINNOST MLÁDEŽE 
 

Cíl grantu: podpora akcí rozvíjejících vztah mládeže k horolezectví 
Vyhlášení podmínek: 28.2. 2006 
Uzávěrka přihlášek: 31.3. 2006 
Vyhlášení přidělených grantů: 25.4. 2006 
Kdo se může o grant přihlásit: oddíly pracující s mládeží nebo jejich sdružení, krajské 
svazy, komise ČHS.  
 
Přihláška:  
 
Přihláška musí dodržet formu stanovenou základním formulářem. Formulář je ke 
stažení na webu ČHS, respektive k vyžádání na sekretariátu ČHS. Přihláška včetně 
všech příloh musí být doručena na sekretariát ČHS v písemné i elektronické formě 
doporučenou poštou nebo osobně nejpozději do uvedeného data uzávěrky (včetně). 
Přihláška obdrží evidenční číslo.  
Upozorňujeme, že elektronická forma přihlášky je povinná a bez ní nebude přihláška 
přijata.  
 
Povinný obsah přihlášky:  
•  cíl a popis plánované akce  
•  počet účastnících se dětí a jejich věk  
•  seznam vedoucích a instruktorů  
•  popis bezpečnostního zabezpečení akce  
•  předpokládané celkové náklady akce  
•  požadovaný příspěvek z grantu na akci, resp. na účastníka (příspěvek bude 
definován částkou na jednoho účastníka a počet účastníků; při nižším počtu 
účastníků se bude příslušně krátit).  
 
Formální nedostatky (neuvedení povinných údajů) bude důvodem pro vyřazení 
přihlášky.  
 
Další podmínky:  
 
Přihlašovaná akce musí proběhnout v období od 29.4. 2006 do 31.4.2007.  
•  Prostředky čerpané z grantu mohou činit max. 60% z celkových nákladů akce.  
•  Účastníci akcí kategorie "výkonnostních grantů" musí být členy ČHS již v době 
podání přihlášky o grant; jakmile bude znám jmenný seznam, doložit k žádosti, 
nejpozději však 3 týdny před termínem akce.  
•  Každá změna u akce vyhodnocené jako úspěšně přijaté do pořadí (tj. na kterou je 
možné čerpat grantové prostředky, i pokud se neumístí mezi prvními), musí být 
pořadateli bezprostředně nahlášena sekretariátu. Toto opatření je z toho důvodu, aby 
při zrušení či nekonání akce mohly být finanční prostředky přesunuty na další akci. 
Pokud toto pořadatelé nesplní, nebudou v příštím roce jejich přihlášky přijaty do 
soutěže.  
 
Hodnotící kritéria:  
 
Přihlášené akce budou hodnoceny ve dvou základních kategoriích:  



1/ „náborové“ – dny otevřených skal, oblastní závody, krátkodobé (víkendové) 
seznamovací pobyty ve skalních oblastech apod.:  
•  celková finanční náročnost  
•  podíl příspěvku v poměru k celkovým nákladům  
•  počet zúčastněných dětí  
  
2/ „výkonnostní“ - výjezd užší skupiny (min. 5 dětí) do některé skalní, nebo 
horolezecké oblasti:  
•  vhodnost zvoleného cíle pro danou skupinu účastníků  
•  bezpečnostní zabezpečení akce (včetně zkušeností instruktorů s vybranou oblastí)  
•  finanční náročnost  
 
Způsob vyhodnocení:  
 
Přihlášky budou hodnoceny týmem hodnotitelů složeným z: 
• Předseda komise + zástupce 
• Jednotliví vedoucí grantů 
 
Podmínky vyplacení grantu:  
•  těsně před konáním akce ohlásit sekretariátu ČHS odjezd a potvrdit splnění 
podmínek pro pořádání akce  
•  po skončení akce doložit splnění podmínek podrobnou zprávou  
•  o proběhlé akci dodat sekretariátu dokument přiměřeného rozsahu včetně 
fotodokumentace pro publikaci na webu ČHS  
•  příspěvek bude čerpán oproti předložitelným účetním dokladům (účtenky, jízdenky 
aj.)  
•  v případě dohody se sekretariátem ČHS lze čerpat příspěvek i formou zálohy, ne v 
plné výši.  
 
Předseda komise J. Uherka 



 
 

Zvýhodněné předplatné časopisu Montana 
 

Od letošního roku mají všechny oddíly možnost objednat si prostřednictvím 
sekretariátu ČHS zvýhodněné předplatné časopisu Montana. Za cenu 250,- Kč jim 
bude po dobu jednoho roku zasílán časopis na adresu sídla oddílu (předsedy nebo 
kontakní osoby), a to počínaje číslem 02/2006. Každý oddíl si může objednat pouze 
jeden výtisk (od každého čísla samozřejmě). 
Objednat lze celkem 3 způsoby:  
1. osobně na sekretariátu ČHS současně s platbou v hotovosti,  
2. objednat e-mailem na adrese info@horosvaz.cz a převést částku 250,- Kč na 

účet 1727209504/0600, jako variabilní symbol uveďte 777 a jako specifický číslo 
oddílu,  

3. objednat lze také přímo na Valné hromadě ČHS dne 26.3.2006, opět současně s 
platbou v hotovosti.  

 
Uzávěrka mailových objednávek je 24.3.2006, objednávku v hotovosti lze provést 
ješte při konání VH. Rozhodující pro přijetí objednávky je úhrada částky 250,-Kč. 
Pokud tato částka nebude připsána na účet ČHS ke dni 24.3, nebo nebude složena 
hotově na sekretariátu nejpozději dne 26.3.2006 nebude možné objednávku 
realizovat. Pokud u mailové objednávky neobrdžíte před uzávěrkou potvrzení 
objednávky a přijetí platby, volejte na sekretariát ČHS - 296 118 347. 
 
 
 

Nový předseda Centrální vrcholové komise 
 
Od ledna 2006 byla uzařvena smlouva o pracovní činnosti s Ing. Jiřím Rosolem, 
jehož pracovní náplní je koordinace činnosti Oblastních vrcholových činností 
objednávání a distribuce materiálu na údržbu skalních oblastí v ČR. Pokud máte 
jakékoliv požadavky či dotazy ohledně správy a údržby skalních obastí v České 
republice, neváhejte ho kontaktovat buď mailem na adrese 
vrcholovakomise@horosvaz.cz nebo na čísle 607 703 902. 
 
 

Slevy v internetovém obchodě HUSKY 
 
Výrobce outdoorového vybavení – firmy Husky nabízí všem oddílů zajímavé slevy při 
nákupu v jejich internetovém obchodě www.huskycz.cz. Slevu získáte při použití 
Zlaté klubové karty, která je přiložena k tomto Bulletinu. 
 
J. Pražák,  
tajemník ČHS 
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