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Podklady pro jednání

Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou.
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Pozvánka na valnou hromadu ČHS
Výkonný výbor ČHS vás zve na Valnou hromadu ČHS (dále jen VH), na jejímž programu bude
především volba členů nového výkonného výboru, schválení rozpočtu na rok 2012, návrh na úpravu
členských příspěvků a vstupních poplatků a další důležité body.
Termín a místo konání VH
 sobota 24. března 2012
 9:30 - 16:00 hodin
 budova sídla ČHS (aula v přízemí), Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov
Registrace účastníků VH
 Registrovat se lze od 8.30 hodin. Prosíme všechny účastníky o včasnou registraci.
 Při registraci musí delegáti předložit členský průkaz ČHS (2012 nebo 2011), občanský průkaz (nebo pas)
a případně plnou moc k zastupování jiných členů (viz formuláře na konci bulletinu).
Doprava (MHD)
 Metro B Karlovo náměstí – Bus 176 na konečnou = Stadion Strahov
 Metro B Anděl – Bus 217 = zastávka Stadion Strahov
 Metro A Dejvická – Bus 143 na konečnou = Stadion Strahov
 Metro A Dejvická – Bus 217 = zastávka Stadion Strahov

Návrh programu valné hromady
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení
Volba předsednictva VH a volba pracovních komisí (mandátová, návrhová, volební)
Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti VH
Schválení jednacího a volebního řádu VH
Schválení programu VH
Zpráva o činnosti ČHS
Zpráva o plnění Koncepce ČHS
Zpráva Revizní komise
Zpráva o hospodaření ČHS za rok 2011
Návrh rozpočtu ČHS na rok 2011
Plnění usnesení VH 2011
a) Návrh na úpravu výše vstupních poplatků a členských příspěvků (kat. děti, mládež, studenti a rodinné
členství, s cílem zvýšit motivaci ke vstupu do ČHS).
b) Návrh na změnu distribuce a platnosti průkazů ČHS (distribuce průkazů a platnost průkazů pro nové
členy již od 1.9. končícího roku).
12) Volba předsedy Disciplinární komise
Přestávka
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Představení partnerů ČHS
Vystoupení předsedů odborných komisí ČHS
Návrh na převod částky 100 tisíc Kč na obnovu Chaty pod Rysy (schváleno VH ČHS v r. 2000)
Návrh na změnu Disciplinárního řádu ČHS
Volby do Výkonného výboru ČHS
Informace o budoucnosti financování českého sportu
Informace o situaci v UIAA, IFSC a ISMF
Závěrečná diskuse
Usnesení VH
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Směrnice ČHS o svolávání a jednání valné hromady ČHS
I. Svolávání a podklady pro jednání
1. Řádnou valnou hromadu (dále jen VH) svolává výkonný výbor (dále jen VV) jednou ročně po účetní
závěrce, zpravidla poslední sobotu v březnu.
2. Mimořádnou VH svolává VV v souladu s §14 odst. 5 Stanov ČHS, os (dále jen ČHS).
3. Podklady pro jednání budou:
a. zveřejněny na webu ČHS, a to nejpozději 30 dní před termínem konání VH,
b. rozeslány předsedům ZOS v elektronické podobě nejpozději 30 dní před konáním VH.
4. Členové ČHS, kteří se nehlásí k činnosti v rámci některé ze ZOS, si mohou podklady k jednaní vyžádat
na sekretariátu ČHS buď:
a. v elektronické podobě, a to kdykoliv od data zveřejnění termínu konání VH do posledního
pracovního dne před dnem konáním VH, nebo
b. si mohou zhotovit kopii podkladů na sekretariátu ČHS v úředních hodinách, a to v termínu od
jejich zveřejnění na webu ČHS do posledního pracovního dne před konáním VH.

II. Účast na jednání VH, registrace delegátů, hlasování
1. Právo účasti na jednání VH mají:
a. všichni členové ČHS na základě § 8 odst. 2 Stanov ČHS
b. výkonným výborem pozvaní hosté
2. Právo hlasovat a volit mají pouze členové ČHS, a to v souladu s § 8 odst. 3 a 4 a § 11 odst. 5 Stanov
ČHS.
3. Každý člen ČHS může být zastoupen na valné hromadě pouze jednou, a to buď osobně, nebo
předsedou své ZOS, nebo na základě písemné plné moci třetí osobě.
4. Registrace delegátů probíhá v den konání VH. Registrovat se k jednání je možné nejdříve 2 hodiny
před zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho průběhu.
5. Při registraci se delegáti musí prokázat platným průkazem člena ČHS a občanským průkazem.
V případě, že delegát zastupuje jednoho nebo více členů ČHS na základě písemné plné moci musí při
registraci originál těchto plných mocí odevzdat.
6. Při registraci obdrží delegáti:
a. návrh programu jednání,
b. hlasovací lístek,
c.

další případné podklady pro jednání.

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

Delegát zastupující více než jednoho člena ČHS v případě, že nejde o členy hlásící se
k činnosti v rámci jedné ZOS, nebo v případě, že je jiná část členů hlásící se k činnosti v rámci
této ZOS zastoupena na jednání VH svým předsedou podle §11 odst. 5 Stanov ČHS, obdrží
modrý lístek označený 4 místným číselným kódem. Tento hlasovací lístek má hodnotu podle
počtu zastoupených členů ČHS.

8. Volební lístky jsou rozděleny pouze do dvou skupin, a to:
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a. bílé lístky se sílou hlasu 1, které jsou přidělovány delegátům, kteří zastupují pouze jednoho
člena ČHS,
b. zelené lístky pro všechny ostatní delegáty. Tyto lístky mají hlasovací sílu odpovídající
delegátem předloženému hlasovacímu lístku (viz dále článek IV.).
Pozn. V souladu s § 11 odst. 5 Stanov ČHS se hlasovací, resp. volební hodnota červených a modrých lístků
může v průběhu jednání VH měnit, každý delegát s modrým nebo červeným hlasovacím lístkem se může
kdykoliv v průběhu VH dostavit k registraci a požádat o sdělení aktuální hodnoty svého hlasovacího lístku.

III. Hlasování
1. Hlasování na VH probíhá veřejně a je vedeno mandátovou komisí.
2. Před prvním hlasováním předloží mandátová komise delegátům VH zprávu ohledně počtu
registrovaných hlasů a stanoví potřebné hranice počtu hlasů pro přijetí rozhodnutí podle § 14 odst. 4
Stanov ČHS. Tuto zprávu předkládá následně podle potřeby před každým hlasováním, pokud došlo ke
změně počtu registrovaných hlasů.
3. Při hlasování hlasují odděleně delegáti s různými barvami lístků. Sčítači hlasů evidují do záznamových
archů do sloupců pro/proti/zdržel se:
a. počet bílých hlasovacích lístků,
b. čísla červených hlasovacích lístků,
c.

čísla modrých hlasovacích lístků.

Takto vyplněné archy předají mandátové komisi, která provede celkové sčítání podle aktuální hodnoty
jednotlivých hlasovacích lístků.

IV. Volby
1. Volba předsedy ČHS, dvou místopředsedů ČHS, čtyř členů VV, předsedy revizní komise, dvou členů
revizní komise, předsedy disciplinární komise, dvou členů disciplinární komise a náhradníků do těchto
komisí probíhají tajně a jsou vedeny volební komisí.
2. Při volbě vhazují podle pokynů volební komise delegáti příslušné volební lístky řádně označené do
hlasovacích schránek.
3. Sílu volebního lístku vyznačí na jeho zadní stranu člen nebo pověřený asistent volební komise podle
hlasovacího lístku předloženého delegátem před vhozením volebního lístku do schránky. Současně je
delegátovi na hlasovací lístek jasně vyznačeno, že již volil.
4. Po skončení každého kola voleb otevře volební komise schránky a sečte hlasy podle hodnoty
vyznačené na zadní straně každého volebního lístku. Poté oznámí delegátům VH výsledky daného kola
voleb a případně zahájí další volební kolo a oznámí kandidáty, kteří do něho postoupili v souladu
s volebním řádem ČHS.

V. Náhrada nákladů na cestovné
1. Nárok na náhradu nákladů na cestovné přísluší delegátům zastupujícím ZOS ve smyslu § 11 odst. 5
Stanov ČHS.
2. Nárok na náhradu nákladů na cestovné přísluší také delegátům zastupujícím minimálně pět členů ČHS
na základě písemné plné moci.
3. Náhrada se vyplácí:
a. v případě použití veřejné hromadné dopravy v plné výši podle předložených jízdních dokladů,
b. v případě použití vlastního osobního automobilu ve výši 1Kč/km. V případě, že je automobil
obsazen více delegáty různých ZOS násobí se výše celkové náhrady počtem těchto delegátů
až do výše maximální povolené náhrady stanovené platnou směrnicí ČHS pro poskytování
cestovních náhrad. Uplatňovaná vzdálenost se určí:
i. u delegátů zastupujících ZOS dle bodu 1 tohoto článku podle sídla příslušné ZOS.

5
Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
info@horosvaz.cz; www.horosvaz.cz
tel: 296 118 347; tel/fax: 296 118 207

ii. U delegátů zastupujících minimálně 5 členů ČHS dle bodu 2 tohoto článku podle místa
trvalého bydliště.
Vzdálenost od místa jednání stanoví sekretariát ČHS podle údajů internetového vyhledávače
tras.
4. Náhrada se vyplácí hotově na místě po skončení jednání VH, a to na základě řádně vyplněného
a podepsaného vyúčtování této náhrady.
5. V případě, že delegát neuplatní svůj nárok na náhradu cestovních nákladů do skončení jednání, zaniká
tím jeho nárok na proplacení.

VI. Ostatní
Veškeré další okolnosti týkající organizace, jednání a pravomocí VH ČHS jsou zakotveny ve Stanovách
ČHS a ve znění Jednacího a volebního řádu ČHS.
Směrnice byla schválena výkonným výborem dne 18.2. 2011.

6
Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
info@horosvaz.cz; www.horosvaz.cz
tel: 296 118 347; tel/fax: 296 118 207

Návrh Jednacího a volebního řádu valné hromady ČHS
I. Úvodní ustanovení
Jednací řád upravuje zásady jednání valné hromady Českého horolezeckého svazu (dále jen "ČHS", dále jen
"VH") v návaznosti na příslušná ustanovení Stanov ČHS a Směrnice o svolávání a jednání valné hromady ČHS.

II. Jednání VH
1) Jednání VH mají právo účastnit se všichni členové ČHS.
2) Předsedající VH určený Výkonným výborem ČHS provede volbu pracovního předsednictva VH a volbu
členů mandátové, návrhové a volební komise.
3) Po přednesení zprávy mandátové komise o usnášení schopnosti VH a je-li VH usnášeníschopná, proběhne
hlasování o předloženém návrhu Jednacího a volebního řádu a o návrhu programu VH.
4) Pokud vznikne pochybnost, že pro hlasování v průběhu jednání VH 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 VH schopná usnášení.
5) K přijetí hlasovaných návrhů je třeba nadpoloviční většina z celkového množství přítomných členů ČHS a
členů řádně zastoupených na základě plné moci s výjimkou situací, kdy je na základě stanov vyžadována
třípětinová většina hlasů.
6) O návrzích vzešlých z diskuse se hlasuje v pořadí, které určí návrhová komise. Pokud byly k návrhu
vzneseny protinávrhy, hlasuje se nejprve o protinávrzích v opačném pořadí než byly vzneseny.
7) Zásadní rozhodnutí VH jsou formulována v usnesení VH, k jehož přijetí stačí nadpoloviční většina hlasů
přítomných členů ČHS a členů řádně zastoupených na základě plné moci.
8) 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.

III. Mandátová komise
1) VH volí tříčlennou mandátovou komisi v čele s předsedou.
2) Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je VH
schopná usnášení.
3) Mandátová komise provádí sčítání hlasů při hlasování a informuje delegáty VH o výsledcích jednotlivých
hlasování.

IV. Návrhová komise
1) VH volí tříčlennou návrhovou komisi v čele s předsedou.
2) Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení VH a dalších dokumentů.
3) Návrhová komise spolupracuje s pracovním předsednictvem při přípravě konečného znění usnesení VH
a dalších dokumentů.

V. Volební komise
1) VH volí tříčlennou volební komisi.
2) Volební komise předkládá VH návrh na složení volených orgánů. Projednává a doplňuje navrženou
kandidátku o další návrhy z pléna.
3) Zpracovává výsledky voleb a sestavuje o nich protokol.
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VI. Volby
1) Volby probíhají ve třech krocích. Nejprve se volí předseda, následně první a druhý místopředseda a na
závěr členové výkonného výboru.
2) Pro zvolení předsedy je třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Pokud není této většiny dosaženo v prvním kole,
postupují do druhého kola dva kandidáti s největším počtem hlasů. Pokud není rozhodnuto ani po druhém
kole, následuje kolo třetí, ve kterém zvítězí ten kandidát, který získá více hlasů. V případě, že se do prvního
kola zaregistrují pouze dva kandidáti a nedojde ke zvolení v tomto kole, postupuje se již v druhém kole
podle pravidel kola třetího, tedy vítězí kandidát s větším počtem hlasů.
3) Pro zvolení prvního místopředsedy (pro ekonomické záležitosti) je třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Pokud
není této většiny dosaženo v prvním kole, postupují do druhého kola dva kandidáti s největším počtem
hlasů. Pokud není rozhodnuto ani po druhém kole, následuje kolo třetí, ve kterém zvítězí ten kandidát, který
získá více hlasů. V případě, že se do prvního kola zaregistrují pouze dva kandidáti a nedojde ke zvolení
v tomto kole, postupuje se již v druhém kole podle pravidel kola třetího, tedy vítězí kandidát s větším
počtem hlasů.
4) Pro zvolení druhého místopředsedy (pro organizační záležitosti) je třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Volba
je shodná jako v případě 1. místopředsedy.
5) 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. Pokud není rozhodnuto ani po druhém kole, následuje kolo třetí, ve kterém vítězi
kandidáti, kteří se umístí na prvních čtyřech místech z hlediska počtu získaných hlasů.

VII. Diskuse
6) Právo vystoupit v diskusi mají všichni účastníci VH.
7) V průběhu projednávání každého bodu programu dle schváleného programu VH má každý účastník VH
právo vystoupit nejvýše dvakrát.
8) Délka diskusního příspěvku je stanovena na max. 3 minuty.
9) K diskusním příspěvkům mohou být faktické připomínky v délce trvání max. 2 minuty.
10) Pokud diskutující předkládá návrh o jehož přijetí má VH rozhodnout, musí tento svůj návrh formulovat tak,
aby byl jednoznačně hlasovatelný.
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Zpráva o činnosti ČHS
Výkonný výbor ČHS pracoval v průběhu roku 2011 ve složení, které bylo zvoleno na mimořádné VH
v roce 2009, tj.: Zdeněk Hrubý (předseda), Jan Bloudek (1. místopředseda), Petr Resch (2. místopředseda), Jiří
Čermák, Zbyšek Česenek, Josef Uherka, Vladimír Wolf. Výkonný výbor se v průběhu roku 2011 sešel
devětkrát. Jednání VV se zúčastnili členové oblastních vrcholových komisí Českomoravská vrchovina, Tisá,
Severozápadní Čechy, Hruboskalsko, Prachov, Skály na Mužském a Jizerské a Lužické hory, předseda SHS
James Igor Koller a předsedové odborných komisí. V roce 2012 se zatím konala tři jednání výkonného výboru.
Sekretariát pracoval po celou dobu v počtu dvou osob.
Členská základna je celkem stabilní. Na rok 2011 si členský průkaz zakoupilo 9.049 členů, z nich bylo 912
„individuálů“. Počet horolezeckých oddílů se zásadně nemění, v ČHS je nyní registrováno 408 funkčních oddílů,
stále převažují malé oddíly do dvaceti členů.
ČHS a spol. ALPY nabízí již třetím rokem kombinované členství ČHS – OEAV, umožňující získat členství
v ČHS a v rakouském horolezeckém svazu současně, za výhodných podmínek. V roce 2011 si kombinované
členství ČHS – OEAV pořídilo 1.376 členů. Zájem o tuto kombinaci vzrůstá, k čemuž přispívá i to, že
zvýhodněné členství v OEAV nabízí našim členům i další organizace.
Na konci března 2011 se konala Valná hromada ČHS, která schválila zprávu o hospodaření v roce 2010
a rozpočet na rok 2011, rodinné členství, snížení vstupního poplatku pro uchazeče o individuální členství
a registračního poplatku pro oddíly a dílčí změnu stanov ČHS obsahující vedle spíše formulačních změn
možnost svolat náhradní valnou hromadu v případě, že svolaná VH není usnášeníschopná.
Valná hromada zvolila nové složení Disciplinární komise (předseda Roman Sommer, členové Tomáš Frank
a Tomáš Kublák, náhradníci Marek Holeček, Jindřich Pražák, Jaroslav Hlava, Ivan Šifra a Pavel Drda a nové
složení Revizní komise (předseda Zdeněk Vévoda, členové Michal Benda a Jiří Kalivoda).
VH uložila výkonnému výboru 2 úkoly: 1) zpracovat návrhy z pléna týkající se výše vstupních poplatků
a členských příspěvků v kategoriích děti / mládež a studenti a rodinné členství a na příští valnou hromadu
předložit návrh na jejich úpravu s cílem zvýšit motivaci k členství v ČHS; (úkol byl splněn, návrh je zařazen do
programu VH). 2) připravit návrh na změnu distribuce a platnosti průkazů ČHS tak, aby průkazy na
následující rok byly distribuovány již od 1. září daného roku a v případě nových členů ČHS platily již během
posledního čtvrtletí tohoto roku (na základě analýzy bylo rozhodnuto, že tyto úpravy nebudou navrženy, viz bod
Plnění usnesení VH).
V oblasti zaměření odborných komisí nedošlo v průběhu roku 2011 k zásadním změnám. Výjimkou jsou
komise alpinismu a sportovního lezení na skalách, kde je vytvářena nová koncepce a dosavadní finanční
podpora reprezentace je přesměrována na podporu vynikajících výkonů – Výstupů roku (informace o činnosti
jednotlivých komisí naleznete v další části bulletinu). V personální oblasti došlo ke změně v Komisi
tradičního skialpinismu - z postu předsedy odstoupil po několika letech Robin Baum a nahradil ho Jan Pala.
K personální změně došlo v Disciplinární komisi, neboť na podzim odstoupil ze zdravotních důvodů její
dlouholetý předseda Roman Wimmer. Komise byla doplněna o náhradníka Marka Holečka, nového předsedu,
dosavadního člena DK Tomáše Kubláka, by měla schválit VH.
ČHS hospodařil v roce 2011 s vyrovnaným rozpočtem ve výši 5.203 tisíc Kč, který byl opět sestaven jako
vyrovnaný. Velkým úspěchem je, že i přes velké problémy v oblasti financován sportu (způsobené situací
v Sazka, a.s. a v ČSTV), se podařilo udržet dosavadní úroveň příjmů z dotačních programů MŠMT a MF.
ČHS je i nadále členem UIAA, kde se po několika letech stagnace a s ní související kritiky objevují zřejmé
snahy o modernizaci a poskytování lepšího servisu členským asociacím (mj. byl připraven Strategický plán
UIAA, ve kterém jsou definovány hlavní cíle činnosti UIAA, zaměření odborných komisí apod.). ČHS podpořil
iniciativu na vytvoření Evropské horolezecké asociace, resp. Evropského horolezeckého fóra, které by umožnily
lépe řešit evropské záležitosti včetně komunikace s EU. ČHS má nadále své zástupce ve třech odborných
komisích UIAA (Horolezectví – Jiří Vogel, Igor Novák; Lékařská komise – Jana Kubalová, Ivan Rotman;
Bezpečnostní komise – Sylva Talla).
ČHS je členem Mezinárodní federace sportovního lezení (IFSC - International Federation of Sport Climbing)
a Mezinárodní federace skialpinismu (ISMF - International Ski-mountaineering Federation). Členství v těchto
organizacích je nezbytnou podmínkou pro to, aby se naši reprezentanti mohli účastnit mezinárodních závodů,
které tyto federace zastřešují. Ani jeden z těchto sportů zatím nepatří mezi olympijské sporty, nicméně
Mezinárodní federace sportovního lezení již učinila příslušné kroky, díky nimž se zřejmě podaří zařadit soutěžní
lezení na olympijské hry v roce 2020; ČHS tyto záměry podporuje.
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ČHS v roce 2011 nabízel a i letos nabízí cestovní a úrazové pojištění. Cestovní pojištění u pojišťovny
UNIQA, které se vztahuje i na horolezectví a další outdoorové aktivity a kryje i záchranné práce, využilo
v loňském roce 657 členů, z toho 409 si zakoupilo základní pojištění Standard; úrazové pojištění u ČS
pojišťovny využil jako obvykle jen velmi malý počet členů (60); většina spoléhala na úrazové pojištění
Kooperativa, které je automatickou součástí členství v ČHS. Za instruktory ČHS bylo i v roce 2011 a 2012
uhrazeno pojištění odpovědnosti za škodu při vykonávání činnosti instruktora.
Výkonný výbor se průběžně věnoval naplňování cílů, které jsou stanoveny v Koncepci ČHS, a dalším
koncepčním záležitostem. Podařilo se připravit koncepční materiál k závodnímu lezení a k podpoře
mládeže v rámci ČHS, pro kterou (a pro nováčky) je také připravena základní metodická příručka.
V současnosti je dokončován koncepční materiál, jehož úkolem je definovat základní přístupy ČHS k ochraně
přírody. Připravuje se koncepční materiál pro oblast výkonnostního „nezávodního“ lezení (alpinismus, skalkaři).
Na konci roku 2011 se podařilo vybudovat a otevřít první lezecký park – Alkazar v Českém krasu, jehož
partnerem, který akci financoval, je Era. Další lezecký park by měl být vytvořen v některé z moravských lokalit.
Byla provedena revize dokumentů ČHS a je připravován návrh hlubší novely stanov, který bude
v průběhu roku předložen k diskusi, s cílem schválení na valné hromadě 2013.
Je rozpracována revize pravidel lezení, zejména pískovcových, která reaguje mj. i na problémy
s boulderingem ve vztahu k ochraně přírody, které bylo nutno v několika oblastech řešit.
V návaznosti na plnění usnesení VH 2011 bylo od roku 2012 zavedeno tzv. rodinné členství, na základně
kterého mají vstup i členství v ČHS zdarma děti do 18 let, jejichž rodiče jsou členy ČHS. Dále byly sníženy
vstupní poplatky pro individuální členy na 200 Kč a registrační poplatky pro nové oddíly na 800 Kč. Další
návrhy směřující ke zpřístupnění členství v ČHS jsou připraveny na tuto VH.
Na jaře 2011 uspořádal ČHS a Agentura ochrany a přírody seminář věnovaný vztahu ochrany přírody
a horolezectví, kterého se zúčastnili zejména pracovníci správ CHKO a NP a členové oblastních vrcholových
komisí. V průběhu roku se podařilo získat několik významných povolení lezení v chráněných územích, zejména
povolení na dalších pět let pro CHKO Český ráj.
Na podzim 2011 se konal ve Žďárských vrších Metodický den pro lezeckou veřejnost, o který byl
navzdory velmi špatnému počasí velký zájem.
ČHS opět spolupracoval s Mezinárodním horolezeckým filmovým festivalem v Teplicích nad Metují,
v jehož závěru byly vyhlášeny výsledky soutěže Výstupy roku 2011, v níž jsou oceňovány nejlepší výstupy
v sedmi (horo)lezeckých a jedné skialpinistické kategorii. Ocenění Výstupy roku byly v loňském roce uděleny
v pěti kategoriích, získali je Dušan Janák a Pavel Vrtík za cestu Tatranský double na Ganek (kat. velehory pod
6.000 m n.m. – mixový a ledovcový charakter), Adam Ondra za první volný přelez dvou variant cesty Tough
Enough (kat. Velehory pod 6.000 m n.m. – skalní lezení a big wall), opět Adam Ondra za prvopřelez Planta de
Shiva (kat. skalní terény ostatní oblasti), Petr resch za prvopřelez Knockin‘ on heaven’s door (kat. bouldering) a
Lucie Hrozová za první ženský přelez Law and Order (kat. mixy a ledy sportovního charakteru).
Na Smíchovském festivalu alpinismu, se kterým ČHS také spolupracuje, byly vyhlášeny výsledky
soutěže Horolezec roku 2011, kterou organizuje ČHS a spol. ALPY zastupující OEAV v ČR. Jeho vítězem se
opět stal Adam Ondra, další ceny získali Dušan Janák a Lucie Hrozová. ČHS byl v roce 2011 mediálním
partnerem Banff festivalu a propagoval putovní filmový festival Expediční kamera.
V rámci propagace horolezectví se v létě konala, ve spolupráci s agenturou Czech Tourism, tisková
konference ČHS, jejíž součástí byla i ukázka lezení v podání Adama Ondry. Další akce, tentokráte setkání
s partnery ČHS, se konalo na podzim v rámci brněnského veletrhu Sportlife.
ČHS se dále snažil rozvíjet spolupráci s partnery, kteří jsou ochotni podpořit, finančně nebo materiálně,
horolezectví a činnost ČHS. V roce 2011 byly hlavními partnery ČHS firmy Hudy sport, Directalpine a Humi
Outdoor; dalšími partnery byly firmy Lanex, Alpsport, Prosport, Makak, Tilak, Lexum a Uniqa. Celkově se ČHS
podařilo získat podporu v hodnotě cca 800 tisíc Kč. Mediálními partnery, kteří poskytují ČHS prostor pro
propagaci, byl www.lezec, Montana a Lidé a hory (hlavní partneři), www.horyinfo , www.velehory (od roku 2012
www.pohora). V roce 2012 jsou hlavními partnery Hudy sport a adidas; k ostatním partnerům se připojila Kama
a Vertical, partnerem přestal být Tilak. Kromě těchto partnerů navázal ČHS také spolupráci s cca čtyřiceti
lezeckými stěnami.
V rámci informačního servisu ČHS pokračuje ve vydávání čtvrtletního elektronického Zpravodaje ČHS
a k dispozici je již třetí ročenka ČHS. Ve druhém pololetí roku 2012 byl připravován nový web ČHS, který je
v provozu od 1. ledna 2012.
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Plnění usnesení VH ČHS 2011
Řádná valná hromada 2011 uložila Výkonnému výboru:
1) Zpracovat návrhy z pléna týkající se výše vstupních poplatků a členských příspěvků v kategorii děti / mládež
a studenti a rodinného členství a na příští valnou hromadu předložit návrh na jejich úpravu s cílem zvýšit
motivaci k členství v ČHS.
2) Připravit návrh na změnu distribuce a platnosti průkazů ČHS tak, aby průkazy na následující rok byly
distribuovány již od 1. září daného roku a v případě nových členů ČHS platily již během posledního čtvrtletí
tohoto roku.
K bodu 1 – úprava členských příspěvků a vstupních poplatků v kategoriích děti / mládež, studenti a
rodiny, s cílem zvýšit motivaci k členství v ČHS. VV předkládá VH ke schválení tyto návrhy, s účinností od roku
2013:
• pro zájemce o členství v ČHS ve věku do 18 let (děti a mládež) a dále ve věku 19 – 25 (junioři) zrušit
vstupní poplatky,
• pro věkovou kategorii junior ve věku 19 – 25 let snížit členský příspěvek na 300 Kč,
• pro děti do 18 let, které mají alespoň jednoho rodiče členem ČHS, zrušit vstupní poplatek a členský
příspěvek.
• Mimo usnesení VH se dále navrhuje zrušit vstupní poplatek pro kategorii seniorů.
Cílem prvních tří návrhů je zvýšit motivaci mládeže ke vstupu do ČHS a zpřístupnit členství v ČHS juniorům
(jedná se často o studenty, kteří mají o horolezectví velký zájem).
Cílem návrhu na zrušení vstupních poplatků pro seniory nad 60 let je usnadnit pokračování činnosti seniorů
v oddílech v případě, že jejich členství bylo přerušeno z důvodu neplacení členských příspěvků.
Výkonný výbor nenavrhuje plošné snížení členských příspěvků, které je někdy požadováno, neboť to
nepovažuje za rozumné a opodstatněné. Současná výše členských příspěvků byla schválena na valné
hromadě v roce 2007, platí tedy již pátý rok, bez ohledu na inflaci a průběžně se zvyšující se náklady na
činnost. I přes tyto skutečnosti se ČHS stále daří vykonávat veškerou potřebnou činnost pro své členy - do
údržby skal se ročně investuje více než 1 milion Kč, probíhají školení instruktorů, máme nový web,
vyjednáváme s orgány ochrany přírody, podporujeme závodní i nezávodní sport, mládež, vypisujeme granty,
vydáváme Ročenku, postavili jsme lezecký park v Alkazaru atd. To vše v situaci, kdy ČHS musí reagovat na
omezené finanční zdroje a celkově složitou finanční situaci, vyvolanou vývojem ve společnosti Sazka a.s.
a v ČSTV.
K bodu 2 - změna distribuce členských průkazů a posunutí platnosti členských průkazů pro nové členy
na 1.9. daného roku
VV zvážil možnosti řešení a dospěl k závěru, že tyto úpravy nebude navrhovat, neboť by byly v rozporu se
smlouvami, které jsou uzavřeny s pojišťovnami (platnost vždy 1.1. do 31.1. následujícího roku), a vyžadovaly by
další novelu stanov v ustanovení, které upravuje platnost členství a členského průkazu. Oproti těmto návrhům
považuje VV za přínosnější zjednodušení vstupu do ČHS (elektronické přihlašování a objednávání), kterému se
hodlá věnovat.
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Vyúčtování roku 2011
Příjmy sledované (Kč)
úroky, poštovné
členské příspěvky, vstupní popl.
MF
MŠMT dotace
Sazka
Investice Hruboskalsko
Vlastní příjmy
Celkem peníze
Věcné - materiální plnění
Celkem vše

Výdaje komisí a středisek (Kč)

Skutečné příjmy

Plánované příjmy

188.703
3.470.790
852.000
356.000
0
50.000
384.445
5.302.538
447.992
5.750.530

150.000
3.300.000
760.000
340.000
200.000
50.000
403.000
5.203.000
442.000
5.645.000

Náklady

Skutečné

Výnosy

Plán

výdaje
Komise soutěžního lezení dospělých

536.000

0

536.000

536.000

Komise soutěžního lezení mládeže
Komise soutěžního skialpinismu

421.575
216.629

14.500
0

400.000
216.629

400.000
220.000

59.923

0

59.923

60.000

1.274.203
21.960

100.138
0

1.174.065
21.960

1.174.000
20.000

Metodická komise

263.885

2.887

260.998

300.000

Lékařská komise
Komise alpinismu

51.640
152.850

2.915
0

48.725
152.850

50.000
165.000

18.920
45.950

0
0

18.920
45.950

25.000
140.000

114.758
508.383

0
188.125

114.758
320.258

115.000
320.000

Komise historie

20.000

0

20.200

20.000

UIAA (příspěvky, zasedání)
rezerva

93.970
0

0
0

93.970
0

108.000
70.000

1.436.860
5.237.506

4.925
313.490

1.431.935
4.916.941

1.480.000
5.203.000

Komise lezení v ledu a drytooling
Vrcholová komise a ochrana přírody (vč. grantů)
Bezpečnostní komise

Komise tradičního skialpinismu
Komise sportovního lezení na skalách
Komise mládeže (vč. grantů)
Komise pro media a marketing (vč. infocentra)

administrativa celkem (mzdy, nájem, tel., poplatky)
celkem
Rozdíl příjmy – výdaje

385.597

Mimorozpočtové položky (Kč)
odpisy dlouhodobého majetku
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-8.000

Aktiva a pasiva
Aktiva (Kč)

2.2. 2009

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

dlouhodobý majetek
cash a ekvivalenty

313.523
3.670.416

385.846
4.700.367

332.283
4.978.382

324.283

pohledávky
náklady příštích období

1.456.084
102.392
5.542.415

1.140.282
33.957
6.011.279

19.516
43.957
5.374.138

6.540.803

4.422.274

4.537.134

4.149.892

558.944
-2.200.082

488.266
122.859

518.786
-379.242

428.714
224.610

642.750

977.880

697.460

497.680

5.542.415

6.011.279

5.374.138

5.300.896

4.859.261
77.902
39.450
5.300.896

Pasiva (Kč)
vlastní jmění
závazky
zisk
výnosy příštích období
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Návrh rozpočtu na rok 2012
Výdaje (Kč)
Odborné komise a střediska

Rozpočet 2011

Návrh rozpočtu Věcné plnění Celkem
(peníze)
vše
od partnerů

Komise soutěžního lezení dospělých

536.000

650.000

650.000

Komise soutěžního lezení mládeže

400.000

480.000

480.000

Komise soutěžního skialpinismu
Komise lezení v ledu a drytooling

220.000
60.000

240.000
75.000

240.000
75.000

1.174.000
20.000

1.300.000
20.000

1.300.000
20.000

Metodická komise
Lékařská komise

300.000
50.000

280.000
60.000

280.000
60.000

Hory, skály, lezení, z toho:
- Výstupy roku
- Mezinárodní akce Adršpach

330.000

380.000

380.000

240.000
30.000

240.000
30.000
30.000
50.000
165.000

Vrcholová komise (a ochrana přírody vč. grantů)
Bezpečnostní komise

- Komise tradičního skialpinismu
- Granty tradiční horo akce
Komise mládeže (vč. grantů)

115.000

30.000
50.000
165.000

Komise pro média a marketing (vč. infocentra)
Komise historie

320.000
20.000

340.000
35.000

UIAA (příspěvky, zasedání)
Rezerva

108.000
70.000

120.000
60.000

120.000
60.000

0
0

100.000
70.000

100.000
70.000

1.480.000
5.203.000

1.480.000

1.480.000

5.855.000

519.000 6.374.000

Převod Chata pod Rysy (rozhodnutí VH 2000)
Příspěvek symbol. Hřbitov Skalák
Administrativa (mzdy, nájem, tel, poplatky…)
celkem

519.000

Příjmy (Kč)
členské příspěvky

3.500.000

vlastní finanční příjmy
Dotace MF

630.000
850.000

Dotace MŠMT
úroky

340.000
165.000

Převod z roku 2011
Převod investice (Chata pod Rysy, hřbitov Skalák)
celkem peníze

200.000
170.000
5.855.000

Věcné (materiální) plnění
celkem vše

519.000
6.374.000

14
Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
info@horosvaz.cz; www.horosvaz.cz
tel: 296 118 347; tel/fax: 296 118 207

859.000
35.000

Volba předsedy Disciplinární komise
V listopadu 2011 odstoupil z funkce předsedy Disciplinární komise, ze zdravotních důvodů, Roman
Wimmer. Do komise byl povolán první zvolený náhradník Marek Holeček a koordinace činnosti komise se na
základě dohody členů komise ujal její dosavadní člen Tomáš Kublák.
Současně bylo hledáno řešení, jak obsadit funkci předsedy Disciplinární komise, neboť Stanovy ČHS
ani vnitřní dokumenty ČHS neřeší situaci, kdy volený předseda komise opustí svoji funkci v průběhu
volebního období.
Po zvážení všech možností (nové volby celé Disciplinární komise, volba předsedy, jmenování předsedy na
základě dohody členů komise) bylo rozhodnuto, že optimálním řešením, které co nejvíce odpovídá dikci
stanov, je rozhodnout o předsedovi komise prostřednictvím hlasováním, s tím, že kandidátem na místo
předsedy bude jeden z dosavadních členů komise, který je ochoten se na zbývající část funkčního období
funkce předsedy ujmout.
V souladu s tím bude valné hromadě předložen k hlasování návrh, aby se předsedou Disciplinární
komise stal Tomáš Kublák.

Návrh novely Disciplinárního řádu ČHS
V § 26 Disciplinárního řádu ČHS se navrhuje přidat nové písmeno ch) v tomto znění:
„V disciplinárním řízení o provinění může disciplinární orgán zastavit disciplinární řízení, jestliže obviněný se
k provinění doznal, nahradil škodu, pokud činem byla způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel
dohodu, nebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě, a je předpoklad, že samo disciplinární řízení vedlo
k nápravě obviněného. Proti rozhodnutí o zastavení disciplinárního řízení se mohou jeho účastníci odvolat
v souladu s § 33.
Zdůvodnění: Ačkoliv není řešení sporů u Disciplinární komise v rámci ČHS nijak časté, přesto bychom
v disciplinární komisi rádi upřednostnili také její smírčí roli. Potřebujeme ale pro tento cíl oporu v disciplinárním
řádu. Přijetí navrhované novely nám umožní ve vhodných případech domluvit urovnání sporu a sjednat nápravu
smírnou cestou.
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Plnění Koncepce ČHS
(koncepce schválena VH ČHS 27.3. 2010)
Cíl 1: Zastavit do dvou let pokles členské základny a během dalších pěti let rozšiřovat členskou
základnu na minimálně cca 15 tisíc členů, s důrazem na podporu členství prostřednictvím oddílů, které
jsou pro fungování ČHS klíčové.
Plnění cíle: Počet členů zůstává stabilní, s mírným meziročním poklesem (2010 – 9.408 členů, kteří si zakoupili
průkaz na rok 2010; celkový počet členů v roce 2010 – 11.314; 2011 – 9.049 členů, kteří si zakoupili průkaz na
rok 2011; celkový počet členů v roce 2011 – 11.087).
Ke stabilizaci členské základny a postupnému zvyšování počtu členů by mělo přispět zejména zlepšování
servisu pro členy, propagace činnosti ČHS (aby bylo zřejmé, co ČHS pro horolezectví dělá), zpřístupňování
členství v ČHS zaměřené zejména na mládež a rodiny a zjednodušení administrace vstupu do ČHS. Je třeba
počítat s tím, že přínos nyní realizovaných opatření se projeví postupně.
Cíl 2: Změnit v horizontu cca tří let poměr využití finančních zdrojů ČHS tak, aby byly více využívány
zejména soukromé zdroje.
Plnění cíle: Cíl se postupně daří naplňovat v důsledku intenzivní marketingové a s ní spojené mediální činnosti.
V roce 2011 se podařilo od sponzorů získat finanční a věcnou podporu v celkové hodnotě cca 800 tisíc Kč.
V roce 2012 předpokládáme na základě uzavřených smluv podporu v hodnotě téměř 1 mil. Kč.
Cíl 3. Upravit finanční řízení ČHS od roku 2011 tak, aby finanční rezerva ČHS činila 40 % rozpočtu.
Plnění cíle: Finanční rezerva v současnosti pokrývá téměř 100 % ročního rozpočtu. Vzhledem k zásadním
změnám ve financován sportu ze strany státu ji však zatím nechceme snižovat, aby ji bylo případně možné
využít jako rezervu pro toto přechodné období.
Cíl 4: Zajišťovat činnost ČHS na profesionální bázi. Od roku 2011 vedle dvou plných úvazků na
sekretariátu postupně využívat placené práce v objemu cca dvou úvazků pro vybrané oblasti činnosti.
Plnění cíle: Od konce roku 2010 je částečně placena pozice předsedy komise soutěžního lezení dospělých,
marketing zajišťuje částečně externí agentura za provize. Sekretariát zatím posílen nebyl.
Cíl 5: Zlepšit do dvou let řízení ČHS prostřednictvím užšího propojení činnosti odborných komisí
a výkonného výboru, jehož členové budou mít v gesci jednotlivé oblasti činnosti ČHS.
Plnění cíle: Jsou využívány již dříve stanovené gesce členů VV za jednotlivé oblasti činnosti ČHS: Z. Česenek,
J. Čermák (závody) – oblast sportu; V. Wolf – skalní oblasti a ochrana přírody; P. Resch – organizační
záležitosti, mediální a marketingová činnost; J. Uherka – servis pro členy (metodika, pojištění apod.). V zájmu
zlepšit řízení odborných činností se od roku 2012 předpokládá intenzivnější spolupráce s vedením jednotlivých
odborných komisí, která umožní stanovit požadavky na činnost komisí a tomu odpovídající finanční prostředky
(základní cíle a finanční rámce).
Cíl 6: Vytvořit z ČHS jeden z významných informačních zdrojů o lezení, a to zejména prostřednictvím
rozšíření a zkvalitnění informací poskytovaných na webu ČHS a následným zvýšením jeho návštěvnosti.
Plnění cíle: Nový web ČHS byl spuštěn k 1.1. 2012, nyní sbíráme podněty, abychom jej mohli upravit tak, aby
co nejlépe sloužil návštěvníkům. K informovanosti o činnosti ČHS přispívá také elektronický čtvrtletní Zpravodaj
ČHS, o který se zvyšuje zájem.
Cíl 7: Postupně zlepšovat obraz horolezectví v očích širší veřejnosti a dosáhnout toho, aby horolezectví
a horolezecké výkony začaly být více oceňovány veřejností i potenciálními sponzory.
Plnění cíle: O propagaci ČHS se stará Komise pro media a marketing, ve spolupráci s externí agenturou.
Výsledkem jsou stabilní mediální partneři ČHS, již třetí vydání Ročenky ČHS, tisková konference ve spolupráci
s agenturou Czech Tourism, spolupráce s lezeckými stěnami apod.
Cíl 8: V horizontu jednoho roku vypracovat koncepci výkonnostního sportu, která umožní určit priority
a další působení ČHS v této oblasti.
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Plnění cíle: Je vytvořena koncepce soutěžního lezení. Cíle pro oblast nezávodního lezení jsou rozpracovány,
s tím, že zatím byly přijaty dílčí změny týkající se financování, a to tak, že finanční prostředky dosud
poskytované reprezentantům budou od letošního roku poskytovány za výkony v rámci soutěže Výstupy roku.
Cíl 9: Zlepšit v horizontu cca dvou let systém péče o skalní oblasti.
Plnění cíle: Na základě již zpracovaného materiálu pokračuje systematická péče o skalní oblasti a vyjednávání
s orgány ochrany přírody. Těžiště práce se přesouvá do pískovcových oblastí. S cílem lépe řešit vyjednávání
o povolení lezení se prohloubila spolupráce s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR a byl uspořádán
seminář zaměřený na vztah horolezectví a ochrany přírody.
Instalaci informačních panelů se daří realizovat jen velmi pomalu, zejména proto, že podmínky v jednotlivých
oblastech jsou velmi různorodé a vyžadují značnou aktivitu ze strany OVK a intenzivní spolupráci s orgány OP.
Záměr vytvářet lezecké parky byl odsouhlasen valnou hromadou 2011. Ačkoli realizace je obtížná, podařilo se
na konci roku otevřít první lezecký park Alkazar v Českém krasu, jehož vybudování financovala Era. Projekt
bude pokračovat dalším lezeckým parkem na Moravě.
Cíl 10: Poskytovat členům ČHS dostatečné možnosti získání znalostí týkající se bezpečnosti
horolezectví (metodika, bezpečnost, lékařství), a to prostřednictvím různých akcích a metodických
materiálů jak pro členskou základnu, tak některých pro širokou lezeckou veřejnost.
Plnění cíle: V roce 2011 byl uspořádán Metodický den ČHS, o který byl velký zájem, a počítá se s jeho
opakováním. Ke vzdělání členů ČHS přispívají také nové metodické materiály, které jsou od konce roku 2011
na našem webu, a právě dokončovaná metodická příručka pro mládež a pro nováčky.
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Zprávy o činnosti odborných komisí ČHS
Centrální vrcholová komise + ochrana přírody
předseda Vladimír Wolf, OP tajemnice Božena Valentová
V úvodu mi dovolte, abych veřejně poděkoval za dlouholetou dobrou práci v CVK a OVK Vladimíru Jankovi,
předsedovi OVK Lužické a Jizerské hory, který po mnoha letech k 3. lednu 2012 opustil funkci v čele OVK a
který se významně podílel i na činnosti CVK.
V současnosti v 18 oblastních vrcholových komisích, které pokrývají celé území naší republiky, pracuje okolo
180 členů ČHS. Ve spolupráci s Bezpečnostní komisí opět proběhlo v dubnu tradiční školení nových správců na
Škrovádě a na konci července školení správců skal v Labském údolí. Lze konstatovat, že v dnešní době máme
ve všech skalních oblastech proškolené správce skal a další školení budou probíhat podle potřeb jednotlivých
oblastí individuálně. Dále ve spolupráci s Bezpečnostní komisí probíhá pravidelné testování fixních jistících
prostředků a to jak na trhacím zařízení, tak i přímo v terénu (v loňském roce například v Labském údolí),
výsledky jsou vždy zveřejňovány na webových stránkách www.horosvaz.cz.
V roce 2011 bylo plánováno osadit asi 1800 borháků v nepískovcových oblastech a 1 300 stěnových a
slaňovacích pískovcových kruhů, borháků a slaňáků. Základní materiál se podařilo vydodat na začátku lezecké
sezóny a tak přejišťování začalo již od dubna. Výpadek nastal v dodávce vrcholových krabic, tento výpadek
bude odstraněn v roce 2012. U nepískovcových oblastí je počet dodaných jištění v posledních letech poměrně
stabilní, u pískovcových oblastí dochází k setrvalému navyšování počtu dodaných jištění a to díky jak vázaně
směrovaným peněžním prostředkům v roce 2011 do skalních oblastí Hruboskalska, tak i výraznému zvýšení
aktivity v pískovcových OVK, např. OVK Labské pískovce, která se stává největším odběratelem jištění. Nejvíce
jištění v nepískovcových oblastech bylo vyměněno, zejména v již tradičních lokalitách jako jsou Střední nebo
Severozápadní Čechy a dále pak v Jižních či Západních Čechách. Moravské oblasti jsou víceméně přejištěné
a výměna jištění zde má klesající tendenci.
Tradičně bude také pokračovat podpora prvovýstupců zvýhodněnými nerezovými či pozinkovanými fixními
jištěními s vysokou životností, neboť je pro nás méně finančně náročné podporovat osazování kvalitních
jistících prostředků, než následná výměna nekvalitních jištění pochybného původu.
Díky aktivitě předsedy OVK Labské pískovce došlo k daleko intenzivnější spolupráci s německým svazem SBB
v Drážďanech, která vyústila mimo jiné v navrácení několika desítek historických vrcholových knížek
z jednotlivých pískovcových oblastí z archivu SBB v Drážďanech do archivu v Děčíně.
V loňském roce probíhala, tak jako v jiných letech, jednání s orgány ochrany přírody o povolení provozování
horolezectví ve zvláště chráněných územích. V roce 2011 jsme získali 11 povolení, z toho v několika případech
pro skalní oblasti, kde nebylo lezení velmi dlouhoho umožněno.
Nejcennější je určitě obnovené povolení pro oblast CHKO Český ráj, které platí až do roku 2016, a které mírně
rozšiřuje možnosti prvovýstupů. Významné je také nové povolení pro NPR Bořeň, které mírně rozšiřuje
povolené horolezecké terény.
Za zmínku stojí také zkušební povolení pro beskydskou lokalitu Pět kostelů v NPR Pulčín Hradisko, které bylo
získáno po velmi dlouhých vyjednáváních, zcela nové zpřístupnění úseku Červené skály v Srbsku v NPR
Karlštejn nebo povolení pro oblast Boreckých skal v Českém ráji, kde se nesmělo lézt celá desetiletí. Dále jsme
získali povolení pro tyto lezecké oblasti: PP Přílepská skála ve Středočeském kraji, PP Kotýz v Českém krasu,
PP Dutý kámen v Lužických horách, PR Mrhatina a PR Štanberk a kamenné moře v kraji Vysočina.
V každém případě se patří poděkovat členům OVK a správcům skal, kteří se na vyjednávání s orgány OP
podíleli a průběžně s nimi spolupracují, bez jejich činnosti bychom povolení nezískali.
Vyjednávání s orgány ochrany přírody probíhala standardně a ověřila se při nich již známá skutečnost: Orgány
OP, do jejichž působnosti patří pouze zvláště chráněná území (správy CHKO, správy NP), jsou s problematikou
horolezectví obvykle dobře obeznámeny a jednání s nimi jsou věcná a vstřícná. Složitější jednání jsou
s „obecnými“ orgány OP (odbory životního prostředí krajských úřadů), které z neznalosti věci stanovují velmi
striktní podmínky a omezení, což nás v loňském roce donutilo podat dvě odvolání k Ministerstvu životního
prostředí.
Vedle průběžného vyjednávání se nám podařilo ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR
uspořádat seminář o vztahu horolezectví a ochrany přírody, kterého se zúčastnili pracovníci správ CHKO,NP
a dalších orgánů OP a za horolezce hlavně členové OVK.

18
Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
info@horosvaz.cz; www.horosvaz.cz
tel: 296 118 347; tel/fax: 296 118 207

Metodická komise
předseda Jiří Vogel
Členové Metodické komise: Jiří Vogel, Dušan Stuchlík, Karel Kříž, Martin Honzík, Ondřej Nádvorník, Josef
Uherka, Lumír Fajkoš.
Kurzy pro nové instruktory: Na vypsaný kurz instruktorů se přihlásilo celkem 12 uchazečů o kvalifikaci RCI a 2
uchazeči o kvalifikaci HAL. V měsíci květnu proběhly přijímací zkoušky a úvodní kurz RCI. Výuka instruktorů
pokračovala výukou první pomoci a závěrečným kurzem se zkouškami v oblasti Berchtesgaden v Rakousku.
V měsíci srpnu se po přestávce opět uskutečnil seminář ledovec pro instruktory kvalifikace HAL.
Doškolení instruktorů: Proběhlo několik seminářů doškolení instruktorů na různá témata Freeride a laviny,
skalní záchrana, první pomoc. Výsledek seminářů doškolení byl jako každoročně pozitivní, protože znalosti
získané před 5 lety si uchazeči o prodloužení osvojili tak dobře, že se nedopouštěli žádných závažných chyb.
Schůze Metodické komise: V roce 2011 se sešla komise celkem dvakrát. Všechny zápisy z jednání jsou
uvedeny na Internetových stránkách ČHS. Schůze byly zaměřeny na projednávání organizačních záležitostí.
Evidence instruktorů: V roce 2011 bylo navázáno na novou evidenci instruktorů a byly provedeny přípravy na
zjednodušení práce na sekretariátu při vystavování průkazů, kdy všechny potřebné informace budou nyní
uvedeny na jediném, členském průkazu ČHS.
Plnění plánu v roce 2011: Činnost Metodické komise v průběhu roku 2011 splnila předpokládaný plán činnosti.
Podařilo se:
•
•
•

zorganizovat metodický seminář pro širokou veřejnost
realizovat kurzy doškolení v dostatečném množství uchazečů a rozložit množství uchazečů na další
roky,
zrušit samostatný průkaz instruktora a uvádět instruktorskou kvalifikaci na členském průkazu ČHS.

Plán na následující období: Připravit seminář pro širokou veřejnost na základě poznatků z roku 2011 a zaměřit
se na zdokonalení nedostatků z letošního roku. Seminář se bude konat v termínu 21. – 22. dubna 2012, opět
v lokalitě, Drátník, Penzion Poslední míle. Seminář bude dvoudenní a využije maximálně možnosti lektorů.

Bezpečnostní komise
předseda Vladimír Těšitel; předseda sekce úrazové zábrany Tomáš Kublák
Tak, jako v minulých letech bylo společně s Centrální vrcholovou komisí organizováno školení osazování
pevných jistících bodů, které se opět uskutečnilo v lezecké oblasti Škrovád.
Dynamické zkoušky borháku, pro zkoušky byl použit borhák „KOUBA“, ukázaly na možnost poruchy jištění
v případě, že je toto jištění osazeno blízko hrany, nebo poruchy pískovcové skály.
Testy osazených jistících prostředků dne 30. 7. 2011 ve Žlebu prokázaly bezpečnost použití borháku „ KOUBA“
a pískovcového borháku „RAVELTIK“ 12 mm v Labských pískovcích, ale pouze tehdy, jsou-li umístěny
v kompaktní skále a upevněny pomocí chemické malty, nebo betonu v celé délce. V žádném případě to neplatí
pro borháky upevněné temováním olovem, které není možné bez předchozího odzkoušení použít v jiných
skalách.
Při té příležitosti byly také odzkoušeny různé jistící prostředky, které používají někteří prvovýstupci v rozporu
s doporučením Centrální vrcholové komise a Bezpečnostní komise. Testy prokázaly naprostou nevhodnost
těchto prostředků. Jednalo se o borhák nevhodného tvaru, kotvy určené ke kotvení lešení a kroužek
s nedovařeným okem. Tyto prostředky zdaleka nedosáhly požadované pevnosti (2500kg) a navíc při zatížení
způsobily poruchu povrchu skály v místě osazení. Rovněž nevyhověly krátké pískovcové kruhy, které byly
v rozporu s doporučením osazeny šikmo do skály – cca 15 st., nikoliv kolmo k povrchu skály.
S využitím stolice na zkoušky smyček jsme provedli zkoušky takových smyček, které byly určitou dobu
umístěny ve skalách. Zde byla prokázaná nejistota v pevnosti těchto smyček. Byl velký rozdíl v jejich pevnosti.
Bohužel se nepodařilo zjistit jejich historii, tzn. dobu po kterou byly umístěny, a ani místo umístění, např. sever,
nebo jih.
V rámci metodického dne, pořádaného na Českomoravské vysočině bylo předvedeno osazení borháků ve skále
s následnými zkouškami pevnosti.
Za celý uplynulý rok pokračovala úrazová sekce Bezpečnostní komise ve sledování úrazovosti, a to jak úrazů
hlášených prostřednictvím příslušného formuláře na webu ČHS, tak rovněž pokračovalo sledování
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nejvážnějších smrtelných úrazů českých občanů v horolezeckém terénu. Zpráva o úrazovosti za rok 2011 bude
zveřejněna v průběhu jara roku 2012.
V roce 2012 předpokládáme zkoušky pevnosti osazovaného jištění dle požadavků vrcholové komise. Evidujeme
požadavek na zkoušky v Srbsku a v Adršpachu, kde předpokládáme podobný rozsah jako ve Žlebu. Další
činnost tak, jak to život přinese.

Lékařská komise
předsedkyně Jana Kubalová
Hlavní náplní práce Lékařské komise je vzdělávání. Zaměřujeme se především na tyto cílové skupiny: široká
horolezecká veřejnost, instruktoři horolezectví a také zdravotníci - lékaři a nelékařský zdravotnický personál.
V loňském roce se konečně podařilo dokončit materiály pro výuku první pomoci pro laické zachránce.
Jednotlivé kapitoly jsou publikovány ve formátu pdf na stránkách svazu. Tradičně jsme uspořádali nebo se
podíleli na několika kurzech zaměřených na první pomoc: Kurz pro nové instruktory horolezectví a doškolení
stávajících a dále spolupráce na novince ČHS – jednodenním workshopu pro širokou lezeckou veřejnost.
Lektoři LK zajišťovali stanoviště „První pomoc při nehodě v lezeckém terénu“.
Největším projektem loňského roku se stala účast na projektu „Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě“,
na který jsme byli přizváni Fakultou sportovních studií Masarykovy University Brno. Naším úkolem bylo
vypracovat scénář a spolupracovat při natáčení DVD „Rizika pohybu v horském prostředí“. Projekt má motto
BEZPEČNOST, INOVACE A PRVNÍ POMOC a je určen pro učitele a mládež základních a středních škol. Jeho
cílem je zlepšit vztah žáků ke sportu pomocí inovace výuky, zlepšit bezpečnost při provádění sportu a naučit,
jak poskytnout první pomoc, pokud se něco stane. Film „Rizika pohybu v horském prostředí“ má dvě části turistika v horách a lavinová nehoda. Cílem je upozornit na rizika pohybu v horách a nabídnout návod, jak
poskytnout první pomoc v terénu. Film je ke stažení: www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode. Na film navazuje ještě
podrobnější e-learningový materiál. V rámci projektu někteří členové LK spolupracovali i na dalších filmech,
které se dají využít ke vzdělávání členů ČHS – Resuscitace dle guidelines 2010 a první pomoc při rozmanitých
úrazech a onemocněních. Filmy jsou také bezplatně ke stažení na stránkách projektu.
Pro letošní rok je připravena již 3. edice šátků s piktogramy poskytování první pomoci. Firma Singing Rock
s naší spoluprací vyvinula variabilní lékárničku pro horolezce, do které se vejde všechno potřebné vybavení dle
doporučení LK ČHS. Lékárnička bude představena na valné hromadě ČHS.
Poslední sobotu v říjnu se konal na Žďárských Vrších již 22. ročník Pelikánova semináře. I tentokrát se seminář
stal doslova maratónem přednášek. Velice kladného ohlasu se nám dostalo od členů LK Jamesu ze Slovenska,
kteří by s námi do budoucna rádi navázali užší spolupráci. Prezentace jsou přístupné ve formátu pdf na webu
ČHS.
V roce 2011 se členové LK zúčastnili několika zahraničních konferencí s tématy horské medicíny, bohužel bez
aktivní účasti. Mnohem aktivnější jsme však byli na národní úrovni – bylo publikováno několik článků
v odborných časopisech a uskutečnila se řada prezentací na odborných konferencích. Více viz výroční zpráva
LK na webu horolezeckého svazu.

Komise mládeže
předseda Josef Uherka
V roce 2011 jsme zorganizovali dva výběrové zájezdy určené pro mládež ze všech horolezeckých oddílů.
Koncem června se uskutečnil pískovcový výcvikový tábor v Ostrově (Labské pískovce). I přes nepřízeň počasí
si mohli účastníci zájezdu vyzkoušel specifika pískařského lezení. Někteří/ré (většinou z Moravy) si dokonce
odřeli/y ruce ve spárách!!!!!
Začátkem září byl naplánován horozájezd do Chamomix. Při přiblížení k oblasti s předpovědí třídenního deště a
sněžení jsme pokračovali do jižních končin - Chateauvert a poté do Veronu. Při zjištění, že nástup začíná
několika délkovým slaněním do kaňonu tak bylo krásné sledovat u některých hurónské nadšení a u druhých
„stažené prdelky“. V této činnosti vidíme velký potenciál, protože většina oddílů směřuje výcvik na umělé stěny
popř. s dětmi chodí na nejbližší skály ve svém okolí.
V průběhu roku byly realizovány jednotlivé oddílové akce podpořené granty ČHS.
Na rok 2012 připravujeme již tradiční pískovcové a horské zájezdy. Dále jsou vyhlášeny granty na které
sponzorsky přispěl HUDY sport a proto můžeme rozdělit trochu více peněz.
Dále chceme dokončit metodickou publikaci se zaměřením na výchovu a výcvik mládeže.
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Komise pro média a marketing
předseda Petr Resch
Činnost KMM v roce 2011 byla velmi pestrá, někdy až přespříliš hektická. Je proto dobře, že členem komise se
stal v oblasti médií a marketingu ostřílený Tomáš Binter. Vzhledem k jeho zkušenostem by mělo být jeho
úkolem zejména koordinování mediální činnosti cílené mimo oblast horolezeckých médií, ale nemalou měrou
jistě přispěje i k zintenzivnění marketingové činnosti v mimooutdoorovém sektoru.
Komise, stejně jako v roce 2010, koordinovala práci externí marketingové firmy, zejména pak zajišťovala
komunikaci mezi agenturou (potažmo potenciálními partnery) a komisemi, kterých se nejvíce dotýkaly závazky
vůči partnerům (zejména závodní komise). Jednání s poštovní spořitelnou Era bylo vedeno přímo a vyústilo
v uzavření smlouvy o partnerství, jejímž výsledkem je lezecký park Alkazar, který se po vleklých jednáních
podařilo otevřít na konci roku.
KMM ve spolupráci se sekretariátem průběžně zajišťovala a dohlížela na plnění závazků vůči partnerům
(bannery, propagace v Ročence a ve Zpravodaji, rozesílání nabídek oddílům apod.). Celkově lze říci, že podíl
marketingu na rozpočtu ČHS narůstá. V budoucnosti se chceme ještě více zaměřit na sektory mimo oblast
outdoorových firem.
ČHS se prostřednictvím Komise pro média a marketing stal koproducentem dokumentárního filmu z MS v Arcu,
který získal na festivalu Sport and Movies TV 2011 v italském Milánu cenu „Mention d’Honneur“.
K 1.1. 2012 se podařilo spustit nový web ČHS, s jehož základní podobou a poskytovatelem byli seznámeni
účastníci VH v roce 2011. Web je nyní v plném provozu, s tím, že během prvního pololetí bude probíhat jeho
dolaďování, aby odpovídal požadavkům návštěvníků a potřebám ČHS. Web byl jednoznačně největší položkou
v rozpočtu komise, proto si dovolím shrnout náklady na jeho pořízení (ceny jsou včetně DPH):
•
•
•
•

Spolupráce při výběru firmy, veškeré odborné konzultace - 10.440 Kč (SetNet.cz, rok 2010).
Analýza požadavků, programování redakčního systému včetně speciálních modulů na objednávku,
implementace, technická podpora, školení, rozpracování grafiky – 125.000 Kč (Vizus, rok 2011).
Vytvoření základní grafiky webu – 5.000 Kč.
Tvorba historického archivu dle zadání Historické komise - 62.400 Kč (speciální modul, firma Vizus, rok
2011).

V červnu 2011 jsme uspořádali spolu s agenturou CzechTourism velmi pozitivně vnímanou tiskovou konferenci,
které se zúčastnila řada renomovaných médií v čele s ČT, ČRo apod.
Dále se komise ve spolupráci se sekretariátem věnovala koordinaci mediální činnosti týkající se zejména
závodů (v 1. pololetí s pomocí externí redaktorky), zajišťovala spolupráci s Montanou a s dalšími médii,
s horolezeckými festivaly atd.

Komise historie
předseda komise Jiří Novák
Na aktivitách komise se v r. 2011 podílelo přes 20 spolupracovníků. Díky knihovně Vládi Procházky se podařilo
dokompletovat až na 3 výtisky Věstníky KAČS z let 1934 až 1948. Kromě tištěných kopií na sekretariátu, jsou
tč. jednotlivá čísla vložena do archivu nového webu ČHS. Z těchto podkladů bylo dále vytvořeno několik dílčích
souborů vztažených např. na aktivity v pískovcových oblastech, výstupy v Alpách v meziválečném období, na
příspěvky starších osobností českého horolezectví apod.
Z období od r. 1947, je zpracován soubor naskenovaných článků z Krás Slovenska, týkajících se historie
našeho horolezectví. Od 60tých let to byly mj. pravidelné přehledy „čs. horolezecké“ sezóny. Opět tyto
podklady jsou v tištěné i elektronické formě. Průběžně jsou zpracovávány další časopisy.
V základní horolezeckých časopisech byla v r. 2011 publikována řada článků z historie. S redakci „lidé a HORY“
došlo k dohodě o publikování v části „Retro“, do časopisu Everest bude komise dodávat do každého čísla
článek z historie – v čísle jaro 2012 vyjde materiál věnovaný založení Čs. himálajské společnosti v r. 1945.
Spolupracovníky byly vytvořeny monotématické příspěvky s řadou odkazů např. Horolezectví v Moravském
krasu (P. Pokorný), Vývoj pískovcového lezení do r. 1945 (J. Kukla), Horolezectví na Plzeňsku (Z. Lukeš).
Komise obdržela též kopii diplomové práce o Horolezectví na Hranicku (V. Žabíček).
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Byly zakoupeny krátké filmy o významných osobnostech (V. Nejedlo, R. Kuchař, O. Kopal, B. Svatoš, St. Šilhán
a další) z dílny F. Slámy, které budou přístupně umístěny na webu. Jsou rozpracovány jednotné prezentace
čestných členů s odkazy na archiv ČHS a další informace (články, webové stránky, knihy).
V. Procházka a J. Novák uskutečnili jednání v Muzeu Českého ráje ve věci spoluúčasti ČHS na výstavě
věnované horolezectví a následné trvalé expozici v turnovském muzeu, ČHS se již do spolupráce zapojilo.
Společně se spuštěním nových webových stránek Českého horolezeckého svazu byl také uveden do provozu
nový webový modul Historie, který obsahuje vznikající digitální archiv českého horolezectví. Komise historie
ČHS zde shromažduje všechny dostupné materiály, které se týkají historie českého horolezectví, jedná se jak o
dobové fotografie, tak i skeny dobových časopisů a textových dokumentů, filmových videosouborů nebo
zvukových záznamů. Systém umožňuje také vést i prostou katalogizační evidenci prakticky o jakémkoliv zdroji
informací, který lze pro poznání historie využít. Účelem tohoto systému je shromáždit primární historické zdroje,
které jsou nezbytným podkladem pro jakoukoliv další práci na historii českého horolezectví.

Komise alpinismu
předseda Martin Otta
Komise pokračovala ve své činnosti tak, jako v minulých letech. Komunikace mezi členy reprezentačního
družstva a komisí alpinismu probíhala jako v minulosti osvědčenou metodou – telefonem a emailem.
Výsledky soutěže o titul „Výstup roku 2010“ byly vyhlášeny společně s výstupy roku 2011 vylezenými do konce
července 2011. Přehled výstupů roku byl zveřejněn v ročence i na webových stránkách ČHS.
Činnost členů reprezentačního družstva byla průběžně prezentována v článcích na webových stránkách ČHS,
nebo na webových portálech mediálních partnerů ČHS. Činnost reprezentačního týmu zajišťoval Martin Otta.
Reprezentační činnost ukončili Pavel Jonák a Jan Doudlebský, kterým touto cestou děkujeme za vzornou
a dlouholetou reprezentaci. Přeji jim úspěchy v činnostech pro ně nových, ale také příjemných, jako je výchova
nových adeptů lezení (i když zatím jen po čtyřech). Ondra Beneš byl přemístěn do reprezentace sportovního
lezení a boulderingu, a tak mu můžeme popřát, aby se mu podařily další skvělé výstupy tak, jako se dařily
doposud.
Od roku 2012 se činnost komise alpinismu zásadně změní. Komise sama přišla s návrhem od letošního roku
pracovat bez finančních dotací s tím, aby tyto finanční prostředky byly přesunuty na ocenění výkonů a výstupů
roku. Tím mají možnost na tyto prostředky dosáhnout všichni členové ČHS, kteří se zúčastní soutěže o výstup
roku. Pozice reprezentanta v oblasti alpinismu se tím stává především prestií.
Reprezentační družstvo pro rok 2012 bylo vybráno z lezců horských a lezců, kteří dělají nové těžké cesty ve
velkých stěnách tradičním způsobem, to znamená „po vlastním jištění“. Složení reprezentačního družstva na
rok 2012: Marek Holeček, Dušan Janák, Pavel Vrtík, Václav Šatlava, Tomáš Sobotka, Jiří Lautner, Martin
Klonfar.

Subkomise sportovního lezení na skalách
předseda Jiří Šefl
V roce 2011 se komise sportovního lezení na skalách potýkala s organizačními problémy ze strany vedení
komise a s následnými finančními problémy ze strany svazového rozpočtu. Jako každý rok bylo v plánu lezecké
soustředění v zahraničí nejen těch nejlepších lezců na skalách, ale i těch začínajících hvězd. Společné
soustřední je potom základem k předávání zkušeností a vzájemné motivace jak do tréninku, tak do samotných
přelezů na skalách.
Nakonec se i přes velmi nízký rozpočet podařilo uspořádat lezecké soustřední naší „skalkařské“ špičky. Sice se
nejelo nikam do ciziny, ale to nestálo v cest udělat kvalitní akci na našich skalách. Ideálním místem se ukázalo
okolí Labských pískovců, kde se najdou jak těžké sportovní cesty s lanem, nespočet bouldrových problémů, tak
i možností nových prvovýstupů v té nejtěžší obtížnosti.
A právě toho se nám podařilo v Labáku dosáhnout, když Adam Ondra s Ondrou Benešem udělali během
soustředění dosud asi nejtěžší cestu v oblasti, „To tu ješět nebylo“ AF IXa. Ondra předal svoje zkušenosti ze
svých prvovýstupů Adamovi a ten poučen využil svůj lezecký um k dodělání této linie.
Soustředění se zúčastnili i fotografové a kameraman, kteří nám poskytli parádní mediální podklady nejen pro
články, ale také velmi oblíbené lezecké video, od kterého si slibujeme, že zajistí mediální propagaci svazu
a sponzory do dalších let.
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V nastávajícím roce je v plánu lezecké soustřední v německé oblasti v okolí Allgau, kde jsou jak bouldery tak
lezení s lanem. Vše ale záleží na tom, jaké se nám podaří sehnat finanční prostředky. Také se komise jako
v minulých letech bude podílet na vyhodnocování nejlepších výkonů v oblasti skalního lezení a boulderingu,
mimo jiné v rámci soutěže ČHS - Výstupy roku.

Komise soutěžního lezení dětí a mládeže
předsedkyně Marie Dichtlová
Činnost komise spočívá zejména v organizačním zajištění soutěží dětí a mládeže ve všech lezeckých
disciplinách.
Jako ve všech sportech a ve všech oblastech lidského snažení je „závodění“ a „možnost srovnání se
s ostatními“ – obzvlášť pro děti a mládež (a často pro všechny velké kluky) – hnacím motorem pro další trénink,
další snažení, další motivaci… Proto je závodění mezi dětmi a mládeží tak oblíbené - na závodech
podporovaných ČHS jsme v loňském roce měli v průměru kolem sta účastníků. Závodem s největší účastí pak
byl poslední závod českého kola Tendon Cupu v Sobotce, kterého se zúčastnilo 147! závodníků ve věku od pěti
do šestnácti let.
Soutěžní lezení je ovšem velmi specifickým sportem. Přestože jsou závodníci často označováni pouze za
„závodníky z překližky“, kteří prý s vlastním lezením a horolezením nemají moc společného, pozorujeme na
závodech, jak se právě i děti, které jsou z nelezeckých rodin a začaly s lezením opravdu v rámci nějakého
dětského kroužku a jen v tělocvičně, dostávají do kontaktu s dětmi z dobře fungujících oddílů mládeže nebo
s dětmi z lezeckých rodin a jak se nám před očima mění v sportovní lezce na skalách, „mlaďochy“, kteří vyrážejí
vyzkoušet vícedélky, skialpy, zkoušejí výstupy ve větších horách a podobně.
Z našich velmi dobrých lezců a lezeckých nadějí většina „přiznává“, že „kdysi“ - před pár lety se jako sotva
školou povinné děti zúčastnili nějakých dětských závodů a vyhráli pohár, medaili, „Trpaslíka“ nebo něco
podobného, co dodnes doma dojatě oprašují. A s úsměvem vzpomínají na své začátky třeba „na Tendonu“, kdy
se báli „odskočit“ si do lana při lezení na druhém konci… Kdo by to do nich dnes řekl…
Závodní a soutěžní lezci ze světové špičky a i celá naše závodní reprezentace jsou pro „závodníky“ z řad
mládeže velkým vzorem - nejen pro trénink na závody, ale i pro lezení venku – všichni mají i skvělé přelezy na
skalách a děti na závodech sledují a hodnotí nejen jejich závodní úspěchy, ale aktivně se zajímají i o jejich
skalní výstupy.
Soutěžní komise úzce spolupracuje s komisí mládeže na vytvoření společné koncepce zastřešené ČHS, která
by měla zahrnovat obě jakoby krajní alternativy (horo)lezení – na jedné straně vytvořit širokou základnu
šikovných závodníků a zároveň nabídnout mládeži jako alternativu k soutěžnímu lezení právě lezení na skalách
a v horách prostřednictvím oddílů a akcí vedených Svazem.
Proto je podpora soutěžního sportu tak důležitá a proto si myslím, že stejně jako další – na první pohled možná
nesouvisející činnosti, patří i soutěžní lezení do široké rodiny aktivit, kterou by měl ČHS zastřešovat.

Komise soutěžního lezení dospělých
předseda Tomáš Binter
Komise SLD se v roce 2011 zaměřila na řešení největších problémů zděděných z minulosti – tedy na nestabilní
situaci v oblasti domácích soutěží a na upadající zájem o reprezentaci zejména ze strany mladých lezců.
V oblasti domácích závodů se podařilo vytvořit fungující systém v oblasti Českého poháru v boulderingu
(5 závodů) a v lezení na obtížnost (4 závody), kde se zvýšila jak sportovní úroveň, tak divácká atraktivita. Ve
spolupráci s Mediální a marketingovou komisí ČHS se navíc podařilo zajistit velmi solidní pokrytí na úrovni
celostátních mainstreamových médií jako je Česká televize atd. a tím vytvořit podmínky pro marketingové
využití českého soutěžního lezení. Pro zvýšení sportovní úrovně byl vytvořen systém licencí pro hlavní rozhodčí
a pod vedením licencovaného rozhodčího IFSC Jindřicha Pražáka a hlavního rozhodčího Jiřího Čermáka byli
vyškoleni hlavní rozhodčí ČHS.
Problematickou zůstává situace v oblasti lezení na rychlost, protože v ČR není stěna, která by disponovala tzv.
standardní cestou, na níž se dnes závodí na většině mezinárodních soutěží a tak naši závodníci mají
v důsledku toho velmi komplikovanou situaci v tréninku. Ještě větším problémem je však fakt, že i přes
vynikající výkony Libora Hrozy mladšího je o tuto disciplínu u nás mezi závodníky minimální zájem.
Na úrovni reprezentace jsou nadále vynikající výkony Adama Ondry a Libora Hrozy. Adam Ondra v sezóně
2011 omezil své závodní aktivity a soustředil se na Mistrovství světa v italském Arcu, kde obsadil 2. místo
v boulderingu, 3. místo v lezení na obtížnost a zvítězil v kombinaci. Libor Hroza startoval v kompletním seriálu
světového poháru v lezení na rychlost, ve dvou závodech dosáhl na medaili a celkově skončil na 5. místě.

23
Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
info@horosvaz.cz; www.horosvaz.cz
tel: 296 118 347; tel/fax: 296 118 207

Za nejdůležitější výsledek práce komise však považujeme změnu v zájmu o reprezentaci a výsledcích mladých
závodníků: zatímco v roce 2010 kromě Adama Ondry a Libora Hrozy nastoupilo do mezinárodních soutěží
pouhých 5 reprezentantů, kteří dosáhli na jedno semifinálové a jedno další bodované místo, v roce 2011 se
situace změnila. Kromě Adama Ondry a Libora Hrozy nastoupilo do mezinárodních soutěží dalších 14
reprezentantů, z toho 8 ještě v juniorském věku, kteří vybojovali 6 semifinálových a celkem 10 bodovaných
umístění; o zájmu o reprezentaci svědčí i to, že 5 z nich poté, co nesplnili kritéria proplácení, se rozhodlo
startovat na vlastní náklady. Vyzdvihnout je třeba zejména výkony Martina Stráníka, který skončil dvakrát jedno
místo od finále v boulderingu (7. místo SP Vídeň a 7. místo MS Arco), dvě semifinále Terezy Svobodové
v lezení na obtížnost (MS Arco s SP Kranj) a semifinále v boulderingu Petry Růžičkové (SP Mnichov) a Karolíny
Nevělíkové (SP Log Dragomer). Tyto výsledky jsou o to cennější, že se jedná o mladé lezce, Tereza
Svobodová a Karolína Nevělíková patří dokonce do kategorie A, nejsou tedy ještě ani juniorky. Oceňujeme však
všechny závodníky, kteří v této sezóně reprezentovali Českou republiku a jménem ČHS jim chceme tímto
poděkovat.
Pro rok 2012 je záměrem komise SLD ČHS propracovat systém zajištění reprezentace a ve spolupráci
s dalšími subjekty zlepšit péči o perspektivní závodníky.
V rámci tuzemských závodů bude komise SLD nadále pracovat na zvyšování sportovní úrovně soutěží a ve
spolupráci s Komisí pro média a marketing i na jejich marketingové hodnotě.
Vrcholem mezinárodní sezóny bude zářijové Mistrovství světa ve sportovním lezení v Paříži, čeští reprezentanti
se kromě tohoto závodu budou snažit získávat body v rámci Světového poháru v jednotlivých disciplínách.

Subkomise lezení v ledu a drytoolingu
předseda Radek Lienerth
Z hlediska cílů měla subkomise drytoolingu pro rok 2011 dva hlavní úkoly. Podpořit účast českých závodníků
v rámci série IWC UIAA 2011 zahrnujícího i první oficiální MS a dále zapojit do závodění více reprezentantů na
úrovni nižších evropských soutěží. Druhým úkolem pak bylo zajištění domácího mistrovství republiky na
obtížnost a mistrovství republiky na rychlost.
V rámci IWC UIAA 2011 nás velmi úspěšně reprezentovala Lucie Hrozová, která v konečném hodnocení
obsadila 2. místo. Na MS v rumunském Busteni skončila na velmi pěkném 4. místě. V kategorii mužů se nikomu
z českých závodníků nepodařilo prosadit.
V rámci nižších soutěží jsme se pak účastnili Evropského poháru, kde se velmi dařilo Lucii Hrozové, která celu
sérii Evropského poháru vyhrála a také se dařilo Mirku Matějcovi, který dvakrát postoupil do finále.
Na konci ledna 2011 se podařilo na umělém ledu ve Víru zorganizovat MČR v lezení v ledu na rychlost, vítězi
se stali Lucie Hrozová a Milan Dvořáček.
Co se týče dalších domácích soutěží podařilo se na podzim zrealizovat dva závody. První se konal na konci
listopadu v Praze na Gutovce, kde se prvního ročníku zúčastnilo celkem 26 závodníků a vítězi se stali Radek
Lienerth v kategorii mužů a Lucie Hrozová v kategorii žen.
Vrcholem sezóny 2011 se pak stalo Mezinárodní mistrovství ČR „BLACK DIAMOND Drytool cup Brno 2011“.
Tohoto závodu se účastnilo 45 startujících závodníků ze čtyř zemí. V kategorii mužů zvítězil Alexandar
Mataruga z Chorvatska, nejlepší z domácích závodníků byl na druhém místě Lukáš Pálka a hned za ním na
třetím místě Mirek Matějec. Oba si tak vylezli nominaci pro IWC 2012. V kategorii žen zvítězila Lucie Hrozová,
na druhém místě se umístila Martina Kratochvílová a na třetím Tjaša Kosič ze Slovinska.
Zejména na domácích závodech je vidět, že základna tohoto odvětví horolezeckého sportu se rozrůstá, proto
chceme v roce 2012 podpořit organizaci domácích závodů a snad ve spolupráci se Slovenskem zrealizovat
i Česko – Slovenský pohár. Pro rok 2012/2013 bude také obnoven projekt Evropského poháru, kde by MČR
v Brně mělo být zahajovacím podnikem této série.

Tradiční skialpinismus
předseda Jan Pala
V roce 2011 uspořádala Komise tradičního skialpinismu několik akcí, a pouze jedna – dubnové Tatranské
skiextrémy – odpadla kvůli nevhodným sněhovým podmínkám. Největší akcí byl Alpinski alias setkání českých
skialpinistů v oblasti Rieserfernergruppe v Jižním Tyrolsku v Itálii na prodloužený víkend v březnu 2011. Alpinski
se zúčastnilo 47 skialpinistů a skialpinistek pod vedením Reného Bulíře, kteří zaplnili chatu Kasseler hütte
v Rein in Bachertal. Během Alpinski se podařily sjezdy z několika třítisícových vrcholů – např. Megerstein,
Hochflachkogel a Schneebiger Nock.
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Uplynulá zima byla obecně špatná na sněhové podmínky, takže se nepodařilo dosáhnout výjimečných výsledků
při sjezdech v evropských a mimoevropských pohořích, a proto nebyl žádný sjezd nominován a vyhlášen jako
sjezd roku. Ze zajímavých akcí stojí za zmínku přechod Gran Combin (4314 m) s výstupem jižní stěnou a
sjezdem severní stěnou čtyřčlenné skupiny pod vedením Jiřího Kočary, dále kuloár Presten na Lofotech
v Norsku Pavla Pospíšila a spol. Úplně neúspěšné potom bylo třítýdenní působení mezinárodní československo-ruské skupiny v Arménii a Gruzii v únoru 2011, kdy se kvůli velmi špatným sněhovým podmínkám
nepodařilo plnohodnotně uskutečnit nic z původně plánovaných výstupů a sjezdů.
Činnost Komise tradičního skialpinismu byla podrobně prezentována včetně nejvýznamnějších výkonů
v posledním desetiletí na 22. Pelikánově semináři Společnosti horské medicíny pořádaném LK ČHS a SHS
v Milovech.
Setkání skialpinistů na Božím Daru v Krušných horách první prosincový víkend bylo poznamenáno deštivým
počasím a absencí sněhu. Místo lyžařských aktivit během dne se účastnící pohybovali na česko-německém
pomezí pouze pěšky. Během Setkání skialpinistů byla zhodnocena činnost za uplynulý rok, návrhy aktivit na rok
2012, prezentovány různé akce v Evropě a mimo Evropu. Dále byl shrnut současný stav v oblasti lavinové
prevence a bezpečnosti včetně praktické ukázky použití lavinového batohu Snowpulse.

Komise soutěžního skialpinismu
předseda Pavel Jirsa
Komise závodního skialpinismu se v uplynulé závodní sezoně zabývala třemi zásadními okruhy činnosti
v závodním skialpinismu. Nejvýznamnější činností komise byla podpora závodů SCARPA Českého poháru ve
skialpinismu, který se v sezoně 2011 skládal ze šesti závodů, čtyř závodů domácích (Beskydy, Rokytnice, Luční
bouda a Špindlerův Mlýn) a dvou závodů zahraničních (Slovensko a Polsko). Závod v Beskydech se bohužel
z důvodu nízké sněhové pokrývky neuskutečnil. Opět byly závodní kategorie ve všech závodech rozšířeny
o kategorii OPEN tak, aby byla umožněna účast i pro širokou veřejnost. Závod ve Špindlerově Mlýně se
uskutečnil jako Mistrovství České republiky pro rok 2011.
Další významnou podporu zaměřila komise na Středoevropský pohár ve skialpinismu, který se v uplynulé
závodní sezoně uskutečnil v Polsku, na Slovensku a finále proběhlo ve Špindlerově Mlýně. Závod v Polsku
proběhl systémem start – cíl dvojic, závod na Slovensku jako vertical a finálový závod ve Špindlerově Mlýně
start – cíl jednotlivců.
Reprezentace byla na rok 2011 nominována na základě nominačních závodů v Polsku. Druhý nominační závod
v Beskydech se neuskutečnil, proto bylo při nominaci také přihlédnuto k celkovým výsledkům Bergans ČP
v roce 2010. Vzhledem ke kolizi termínů závodů ČP a SP se reprezentanti nezúčastnili žádného závodu SP
a reprezentovali pouze na MS v italském Clautu. Výsledky závodů Českého poháru, Středoevropského poháru
a z Mistrovství světa jsou k dispozici na webu ČHS.
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Informace k volbám do Výkonného výboru ČHS
Základní informace
Současný Výkonný výbor byl zvolen na mimořádné VH v lednu 2009, a protože funkční období výkonného
výboru je podle stanov ČHS tříleté, je třeba zvolit nový výkonný výbor na období 2012 – 2015.
Výkonný výbor je sedmičlenný, sestává z předsedy, dvou místopředsedů (1. místopředseda pro ekonomiku,
2. místopředseda pro organizační záležitosti).
Členy výkonného výboru volí valná hromada, způsob volby upravuje jednací a volební řád VH ČHS.
Podání kandidatur
Na členství ve výkonném výboru může kandidovat kterýkoli člen ČHS starší 21 let, který dosáhne tohoto
věku nejpozději v den konání VH. Členství ve výkonném výboru je neslučitelné s členstvím v Disciplinární
komisi a v Revizní komisi.
Člen ČHS může podat svoji kandidaturu sám, nebo jej na členství ve výkonném výboru může navrhnout
jiný člen ČHS, skupina členů ČHS, nebo základní organizační složka ČHS (horolezecký oddíl). Kandidaturu
jiného člena ČHS lze podat pouze se souhlasem navrhované osoby; souhlas prověří sekretariát ČHS.
Návrhy kandidátů mohou být podávány průběžně ode dne zveřejnění výzvy k podání kandidatur (1.2.
2012) do pátku 16.3. 2012 do půlnoci. Pozdější podání nebudou akceptována.
Kandidatury lze před VH podávat písemně, na adresu sekretariátu ČHS (Zátopkova 100/2, Strahov – Praha
6, 160 17), nebo prostřednictvím e-mailu info@horosvaz.cz (do předmětu zprávy napište Volby do VV ČHS).
K podání použijte formulář, který je uveden na další straně, a který je k dispozici i na webu ČHS
http://www.horosvaz.cz/chs-informace/volby-do-vykonneho-vyboru-chs-na-obdobi-2012-2015/.
Informace o jednotlivých kandidátech do výkonného výboru budou postupně zveřejňovány na webu
ČHS, aby se s nimi mohli členové ČHS včas seznámit. Kandidáti dostanou prostor pro krátkou prezentaci na
valné hromadě.
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Formulář pro podání kandidatury do VV ČHS
Kandidát do Výkonného výboru ČHS na volební období 2012 - 2015
VH ČHS 2012
Jméno a příjmení
Datum narození
Kontaktní údaje (adresa,
e-mail, telefon)
Délka členství v ČHS,
členství v oddíle ČHS
Funkce, o kterou se
kandidát uchází*
(předseda, 1.
místopředseda, 2.
místopředseda, člen)
* U kandidáta na pozici předsedy / místopředsedy uvést informaci, zda má v případě neúspěch zájem o místo
řadového člena VV.
Datum a podpis kandidáta:

Stručné informace o kandidátovi (Osobní, lezecký životopis… podle uvážení):…

Důvody kandidování do VV (cíle, zaměření…):…
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Plná moc k zastupování na VH ČHS - zastupování člena ČHS jiným členem
Já, níže podepsaný/á ………………….......................................................................... ……………………
rodné číslo ................................
bytem...........................................................................................................................................................
(dále jen zmocnitel)
zmocňuji
pana/paní ....................................................................................................................................................
rodné číslo ................................
bytem............................................................................................................................................................
(dále jen zmocněnec)
k tomu, aby mne zastupoval/a na jednání VH ČHS, konané v Praze dne 24. 3. 2012.

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

Podpis zmocnitele

Podpis zmocněnce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plná moc k zastupování na VH ČHS - zastupování předsedy ZOS jiným členem
Já, níže podepsaný/á .................................................................................................................................
rodné číslo ...................................
bytem...........................................................................................................................................................
(dále jen zmocnitel)
prohlašuji, že
jakožto předseda / předsedkyně ZOS
číslo, název a sídlo ZOS...............................................................................................................................
jsem oprávněn/a zastupovat členy výše uvedené ZOS při jednání VH podle § 11 odst. 5 Stanov ČHS,
a zmocňuji
pana/paní......................................................................................................................................................
rodné číslo ................................
bytem............................................................................................................................................................
(dále jen zmocněnec)
k tomu, aby mne zastupoval/a na jednání VH ČHS, konané v Praze dne 24. 3. 2012.

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

Podpis zmocnitele

Podpis zmocněnce
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Prohlášení k odejmutí plné moci předsedovi ZOS, popř. osobě, která jej na
základě plné moci zastupuje
Já, níže podepsaný/á ..........................................................................................................................................
rodné číslo ................................
bytem.....................................................................................................................................................................
(dále jen člen ČHS)
prohlašuji,
že jsem registrován/a v ČHS v rámci ZOS
číslo, název a sídlo…………………………………………………………………………………………………………
a odebírám
tímto předsedovi výše uvedené ZOS, popř. osobě, která jej na základě plné moci zastupuje, plnou moc
k zastupování mé osoby na VH ČHS konané v Praze dne 24. 3. 2012 podle § 11 odst. 5 stanov ČHS.

V ........................................................................ dne....................................................
Podpis člena ČHS…………………………………………………………………………….
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