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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 p ředevším 
schválení rozpo čtu na rok 2013, úprava stanov ČHS a další body.  

Termín a místo konání VH 
� sobota 23. března 2013  
� 9:30 - 16:00 hodin  
� budova sídla ČHS (aula v přízemí), Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 

Registrace ú častník ů VH 
� Registrovat se lze od 8.30 hodin. Prosíme všechny účastníky o včasnou registraci.  
� Při registraci musí delegáti předložit členský průkaz ČHS (2013 nebo 2012), 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 =zastávka Stadion Strahov 
� Metro B Anděl – Bus 191 = zastávka Stadion Strahov 
� Metro A Dejvická – Bus 143 = zastávka Stadion Strahov 

 

Návrh programu valné hromady  
1) Zahájení 
2) Volba pracovních komisí (mandátová, návrhová)  
3) Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti VH 
4) Schválení jednacího a volebního řádu VH 
5) Schválení programu VH 
6) Zpráva o činnosti ČHS 
7) Zpráva o plnění Koncepce ČHS 
8) Zpráva Revizní komise 
9) Hlasování o pověření J. Kalivody vykonáváním funkce předsedy revizní komise 
10) Zpráva o hospodaření ČHS za rok 2012  
11) Návrh rozpočtu ČHS na rok 2013 
12) Vystoupení předsedů odborných komisí ČHS 
 
Přestávka 
 
13) Představení partnerů ČHS 
14) Návrh novely stanov ČHS 
15) Ocenění UIAA pro R. Kuchaře 
16) Návrh na udělení titulu čestný člen ČHS Z. Hofmannové  
17) Závěrečná diskuse 
18) Usnesení VH 
19) Zakončení 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. 6 Stanov ČHS (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 základních organizačních složek (dále jen 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. 

5. Není-li řádná, resp. mimořádná VH usnášeníschopná, rozhodnou přítomní členové v souladu s § 14 odst. 4 
o svolání náhradní VH. 

II. Účast na jednání VH, registrace delegát ů, 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 VH 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; 

d) 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:1 

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 ZOS podle § 11 odst. 5 Stanov ČHS, obdrží červený 
lístek s evidenčním číslem této ZOS. Tento lístek má hodnotu hlasu určenou podle počtu členů ČHS 
hlásících se k činnosti v rámci této ZOS 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. 

                                                 
1 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. 
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8) Volební lístky jsou rozděleny pouze do dvou skupin, a to: 

a) bílé lístky se sílou hlasu 1, které jsou přidělovány delegátům, kteří zastupují pouze jednoho člena ČHS, 

b) zelené lístky pro všechny ostatní delegáty. Tyto lístky mají hlasovací sílu odpovídající delegátem 
předloženému hlasovacímu lístku. 

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 v případě nedostatečného počtu přítomných či zastoupených členů informuje o nutnosti svolání 
náhradní VH.  

3) Mandátová komise dále 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. 

4) 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. 

5) Takto vyplněné archy předají sčítači 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.  

V. Náhrada náklad ů na cestovné 

1) Nárok na náhradu nákladů na cestovné přísluší delegátům zastupujícím ZOS ve smyslu § 11 odst. 5 Stanov 
ČHS. 

2) Nárok na náhradu nákladů na cestovné přísluší také delegátům zastupujícím minimálně pět členů ČHS na 
základě písemné plné moci. 

3) Náhrada se vyplácí: 

a) v případě použití veřejné hromadné dopravy v plné výši podle předložených jízdních dokladů, 

b) v případě použití vlastního osobního automobilu ve výši 1Kč/km. V případě, že je automobil obsazen více 
delegáty různých ZOS násobí se výše celkové náhrady počtem těchto delegátů až do výše maximální 
povolené náhrady stanovené platnou směrnicí ČHS pro poskytování cestovních náhrad. Uplatňovaná 
vzdálenost se určí: 

i)  u delegátů zastupujících ZOS dle bodu 1 tohoto článku podle sídla příslušné ZOS.  

ii) U delegátů zastupujících minimálně 5 členů ČHS dle bodu 2 tohoto článku podle místa trvalého 
bydliště.  

4) Vzdálenost od místa jednání stanoví sekretariát ČHS podle údajů internetového vyhledávače tras. 

5) Náhrada se vyplácí hotově na místě po skončení jednání VH, a to na základě řádně vyplněného 
a podepsaného vyúčtování této náhrady. 
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6) 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 VH. 
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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 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. 

VII. Diskuse  

1) Právo vystoupit v diskusi mají všichni účastníci VH. 

2) V průběhu projednávání každého bodu programu dle schváleného programu VH má každý účastník VH právo 
vystoupit nejvýše dvakrát.  

3) Délka diskusního příspěvku je stanovena na max. 3 minuty.  

4) K diskusním příspěvkům mohou být faktické připomínky v délce trvání max. 2 minuty. 

5) 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 ve složení Zdeněk Hrubý (předseda), Jan Bloudek (1. místopředseda), Petr Resch 
(2. místopředseda), Karel Berndt, Andrzej Kurowski, Jiří Šťastný a Jan Zozulák (členové) byl zvolen na VH ČHS 
v roce 2012. Výkonný výbor se od svého zvolení sešel devětkrát. Sekretariát ČHS, který byl doposud dvoučlenný, 
je od února 2013 posílen o novou pracovnici, Radanu Plevkovou.  

Počet členů ČHS se mírně zvýšil. Na rok 2012 si členský průkaz zakoupilo 9.637 členů (nárůst oproti roku 2011 
o cca 600 osob), z nichž bylo 1.395 „individuálů“. Počet horolezeckých oddílů se zásadně nemění, v ČHS je nyní 
registrováno 405 funkčních oddílů, stále převažují malé oddíly do dvaceti členů.  

ČHS a spol. ALPY nabízí již čtvrtým rokem kombinované členství ČHS – OEAV, umožňující získat členství v ČHS 
a v rakouském alpském spolku současně, za výhodných podmínek. Zájem o kombinované členství se zvyšuje: 
v roce 2012 si kombinované členství ČHS – OEAV pořídilo 2.320 členů (cca o tisíc více než v roce 2011) a letošní 
poptávka bude podle všeho ještě vyšší.  

Na VH, která se konala na konci března 2012, byly schváleny změny členských příspěvků, zrušeny vstupní 
poplatky, schválena dílčí změna disciplinárního řádu, a zvolen nový předseda disciplinární komise T. Kublák 
náhradou za původně zvoleného předsedu komise R. Wimmera, který odstoupil ze zdravotních důvodů.  

V oblasti odborných komisí došlo od VH 2012 k následujícím změnám: Z pozice předsedy komise sportovního 
lezení na skalách odstoupil J. Šefl. Tato komise, spolu s komisí alpinismu a komisí tradičního skialpinismu, byla na 
začátku letošního roku začleněna jako subkomise pod nově vzniklou komisi nesoutěžního horolezectví a 
skialpinismu, jejímž předsedou byl na základě výběrového řízení jmenován J. Polák. Dále byla zrušena 
bezpečnostní komise a její agenda byla rozdělena mezi Centrální vrcholovou komisi (materiálová sekce vedená 
V. Těšitelem) a pod lékařskou komisi (sekce úrazové zábrany, vedená T. Kublákem a od podzimu 2012 
T. Frankem).  

ČHS hospodařil v roce 2012 s rozpočtem ve výši 6.374 tisíc Kč, ke kterému bylo následně, na základě schválení 
valnou hromadou, připočteno dalších 900 tisíc Kč, které se podařilo získat z navýšené dotace MŠMT. Tyto finanční 
prostředky byly využity na podporu projektů, které měly možnost předložit oddíly a komise ČHS. Finanční situace 
ČHS tak byla v roce 2012 lepší než v předchozích letech, navzdory problémům, které dlouhodobě provází 
financování českého sportu. 

ČHS je i nadále členem UIAA a má své zástupce ve dvou odborných komisích UIAA (horolezectví – Jiří Vogel, Igor 
Novák; lékařská komise – Jana Kubalová, Ivan Rotman; zástupce ČHS v bezpečnostní komisi, Sylva Talla, 
odstoupil ze zdravotních důvodů).  

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 bylo závodní lezení zařazeno do nejužší skupiny 
kandidátů na OH 2020.  

Pro členy ČHS bylo v roce 2012 a nadále je k dispozici cestovní pojištění u pojišťovny UNIQA, které se vztahuje 
i na horolezectví a další outdoorové aktivity a kryje i záchranné práce; toto pojištění si v roce 2012 zakoupilo cca 
500 členů. Všichni členové ČHS jsou úrazově pojištěni při akcích, které organizuje ČHS nebo oddíly ČHS, a to na 
základě smlouvy, kterou pro členy sportovních svazů uzavřel v roce 2012 i v letošním roce Český olympijský výbor. 
Za instruktory ČHS bylo v roce 2012 i letos 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. Daří se zvýšit počet členů ČHS, pokračuje spolupráce s partnery a využití sponzorských peněz, došlo 
k posílení sekretariátu ČHS, který je již tříčlenný, máme nové webové stránky, které byly během roku 
optimalizovány a doplněny o registrační formuláře, které usnadňují vstup do ČHS a objednání členských průkazů 
apod. Dokončují se koncepce podpory mládeže a koncepce závodního sportu, pro kterou byla ustavena pracovní 
skupina.  

V průběhu roku byl připraven návrh novely stanov ČHS, který byl poskytnut k veřejné diskusi a nyní je předložen ke 
schválení valné hromadě. Současně byly přijaty dílčí změny několika vnitřních dokumentů ČHS včetně pravidel 
lezení. 

V návaznosti na rozhodnutí VH 2012 byly počínaje rokem 2013 provedeny změny v členských příspěvcích. Byla 
zavedena kategorie juniorů s členským příspěvkem 300 Kč, rozšířeno tzv. rodinné členství i na děti do 18 let, které 
mají v ČHS jen jednoho rodiče, a byly zcela zrušeny vstupní poplatky. Od roku 2013 bylo také zrušeno poštovné 
pro zasílání členských průkazů, tyto náklady jsou nyní hrazeny z rozpočtu ČHS.  
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ČHS se dále snažil rozvíjet spolupráci s partnery, kteří jsou ochotni podpořit, finančně nebo materiálně, 
horolezectví a činnost ČHS. V roce 2012 byly hlavními partnery ČHS firmy Hudy sport a adidas; dalšími partnery 
byly firmy Lanex (Tendon a Singing Rock), Alpsport, Prosport, Makak, Vertical Trade, Kama, Lexum a Uniqa. 
Celkově se ČHS podařilo získat podporu v hodnotě cca tři čtvrtě milionu korun. Mediálními partnery, kteří poskytují 
ČHS prostor pro propagaci, jsou www.lezec, Montana a Lidé a hory (hlavní partneři), www.horyinfo , www.velehory 
(od roku 2012 www.pohora). V roce 2013 jsou hlavními partnery opět Hudy sport a adidas; dále ČHS podporuje 
Lanex (Tendon a Singing Rock), Vertical Trade, Makak a Uniqa (jednání o partnerství nebyla v době uzávěrky 
bulletinu uzavřena).  

ČHS opět spolupracoval s Mezinárodním horolezeckým filmovým festivalem v Teplicích nad Metují,  v jehož závěru 
byly vyhlášeny výsledky soutěže Výstupy roku 2012, v níž jsou oceňovány nejlepší výstupy v osmi (horo)lezeckých 
kategoriích. Ocenění Výstup roku, udělované v osmi kategoriích, si odnesli P. Vrtík s M. Doležalem za prvovýstup 
Alpes Angels (M7/A1, kat. hory pod 6000 m n.m. - mixy a ledovcový charakter), A. Ondra za prvovýstup To tu ještě 
nebylo (XIIb) a za prvopřelezy Gioia (8c+) a Perlorodka (9a+) (kat. sportovní lezení pískovcové i nepískovcové a 
bouldering) a L. Hrozová s M. Matějcem za přelez Illuminati (M11+, kat. mixy a ledy).  

V září zorganizoval ČHS v Adršpachu mezinárodní lezecké setkání s názvem Trad Sandstone Meet, kterého se 
zúčastnila dvacítka lezců z členských federací UIAA.  

Na Výstupy roku navázala anketa Horolezec roku, kterou organizuje ČHS a společnost ALPY, a jejíž výsledky jsou 
vyhlašovány na Mezinárodním festivalu alpinismu. V anketě zvítězil, podle všech očekávání, Adam Ondra, na 
dalších místech se umístil P. Vrtík s M. Doležalem a na třetím místě L. Hrozová a M. Matějec.  

V průběhu celého roku se konala školení a doškolení instruktorů ČHS. Na rozvíjení metodiky byl zaměřen také 
metodický víkend ČHS ve Žďárských vrších, který zorganizovala pro širokou lezeckou veřejnost metodická komise 
ve spolupráci s lékařskou komisí. Další metodický den, tentokráte zaměřený na lezení v ledu, se konal v lednu 
2013. Lékařská komise uspořádala na podzim již tradiční Pelikánův seminář ve Žďárských vrších.  

Komise mládeže uspořádala výběrový tábor pro mládež v Ostrově, zaměřený na pískovcové lezení. Činnost 
oddílů, které se starají o mládež, byla podpořena z grantů, na které přispěl hlavní partner ČHS HUDYsport. 
Přiděleno bylo cca 80 tisíc Kč na tábory, soustředění, na náborové akce nebo na pořízení horolezeckého materiálu 
pro mládež. Granty na podporu mládeže, opět s podporou HUDYsportu, jsou vyhlášeny i v letošním roce.  

Granty byly v roce 2012 zaměřeny i na údržbu skal, kde bylo rozděleno cca 40 tisíc Kč, např. na údržbu oblasti 
Godula, úpravy na Bořeni apod. Zcela nově byly vyhlášeny granty na podporu tradičních horolezeckých akcí s více 
než dvacetiletou tradicí. Částka ve výši cca 40 tisíc Kč byla rozdělena mezi takové akce, jako je např. již 42. ročník 
Mauglího memoriálu, 56. ročník orientačního závodu pražských horolezců apod. Oba typy grantů jsou vyhlášeny 
i v roce 2013, několik tradičních akcí s podporou ČHS se již uskutečnilo (např. Zlatý cepín).  

Součástí činnosti ČHS byla a je také závodní činnost. Příslušné komise zajišťovaly především organizaci 
tuzemských seriálů závodů a reprezentaci ČR v jednotlivých odvětvích (soutěžní lezení, závodní skialpinismus, 
drytooling). Největších úspěchů na mezinárodním poli dosáhli tito závodníci: Libor Hroza ml. – 2. místo na MS 
v lezení na rychlost a celkově 5. místo v SP, Adam Ondra – 3. místo na MS v lezení na obtížnost, Lucie Hrozová – 
celkové 4. místo ve SP v drytoolingu, Dominik Sádlo – 2. místo na MS ve skialpinismu.  

V rámci informačního servisu pokračovalo a pokračuje vydávání čtvrtletního elektronického Zpravodaje ČHS, který 
je od roku 2013 zasílán i všem předsedům oddílů, a byla vydána již čtvrtá ročenka ČHS, kterou dostali všichni 
členové, kteří si zaplatili průkaz na rok 2012.  
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Zpráva revizní komise pro VH  

V období od konání valné hromady ČHS dne 24.3.2012 pracovala revizní komise ve složení: Z. Vévoda 
(předseda), M. Benda, J. Kalivoda (členové). Od října 2012, kdy dlouhodobě onemocněl předseda komise 
Z. Vévoda, převzal povinnosti předsedy po vzájemné domluvě zbývajících členů J. Kalivoda. Ke svému jednání se 
komise scházela v prostorách sekretariátu ČHS. Výsledky činnosti komise jsou uvedeny níže. 

Kontrolní činnost v oblasti ekonomiky ČHS 

• V činnosti a hospodaření ČHS nebyly shledány rozpory s platnými stanovami a vnitřními předpisy. 

• Při namátkové kontrole účetnictví nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky v jeho vedení. Ve spolupráci se 
sekretariátem byly přijaty některé drobné úpravy účetní evidence s cílem zlepšit jeho vypovídací hodnotu. 

• Inventarizace majetku svazu ke konci roku 2012 

o při inventarizaci fyzického majetku ČHS nebyly zjištěny rozdíly v evidenci a komise neshledala 
odchylky od všeobecných zásad pro provádění inventarizací tohoto druhu majetku, 

o při dokladové inventarizaci provedené ve spolupráci s komisí byly zjištěné drobné rozdíly ihned účetně 
opraveny. 

• Ve vyúčtování dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebyly shledány závady. 

• Výrok komise k účetní závěrce svazu za rok 2012 bude přednesen až na jednání VH, neboť v době posledního 
jednání komise před uzávěrkou Bulletinu nebyla účetní závěrka ČHS ještě dokončena. 

• Ze stejného důvodu bude až na jednání VH přednesen výrok komise k návrhu rozpočtu ČHS na rok 2013. 

Ostatní revizní a prověrková činnost 

• V průběhu roku 2012 byl řešen podnět výkonného výboru týkající se situace v závodních komisích 
mládeže, dospělých a drytoolingu. Přijatým závěrem tohoto šetření bylo doporučení komise výkonnému 
výboru zvážit možnost nastavení všeobecných pravidel pro zabezpečení reprezentace. 

 

Jiří Kalivoda, člen revizní komise ČHS 
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Vyúčtování roku 2012 
 

Příjmy (Kč) Plánované příjmy  Skutečné příjmy 

Úroky 165.00 255.273 
Členské p říspěvky, vstupní poplatky 3.500.000 3.733.613 
Dotace MŠMT  (progr. organizace sportu) 1.750.000 3.596.076 
Dotace MŠMT  (progr. reprezentace a talent. mládež) 340.000 344.200 
Převod z roku 2011  200.000 200.000 
Investice  (Chata pod Rysy, symbol. hřbitov Skalák) 170.000 170.000 
Vlastní p říjmy  630.000 707.049 
Mimo řádné p říjmy  (vypořádání konkurzu Alpenservis) - 90.538 
Celkem  6.755.000 9.096.749 
Dotace MŠMT (progr. sport. zařízení - pro kluby) - 271.400 

Věcné plnění (partneři ČHS) 519.000 646.171 
 

Výdaje (Kč) Náklady Výnosy Skut. výdaje  Plán 

Sout ěžní lezení dosp ělých 650.000 0 650.000 650.000 

Sout ěžní lezení mládeže 480.008 0 480.008 480.000 
Sout ěžní skialpinismu 240.299 0 240.299 240.000 

Sout ěžní lezení ledy, drytooling 75.000 0 75.000 75.000 

Údržba skal, ochrana p řírody (vč. grantů) 1.422.422 122.588 1.299.834 1.300.000 

Bezpečnost 11.756 0 11.756 20.000 

Metodika  211.764 0 211.764 280.000 

Lékaři 51.957 0 51.957 60.000 

Hory, skály, lezení 275.520 0 275.520 380.000 

Výstupy roku 204.062 0 204.062 240.000 

Soustředění sport. lezení skály 0 0 0 30.000 

Internat. Trad Climbing Meet 19.318 0 19.318 30.000 

Tradiční skialpinismus 10.640 0 10.640 30.000 

Granty tradiční akce 41.500 0 41.500 50.000 

Mládež (vč. grantů) 116.122 0 116.122 165.000 

Marketing, média, infocentrum 344.050 4.165 339.885 340.000 

Mapování historie 34.936 0 34.936 35.000 

UIAA (příspěvky, zasedání) 114.734 0 114.734 120.000 

rezerva 15.000 0 15.000 60.000 

Obnova Chaty pod Rysy 100.000 0 100.000 100.000 

Symbol. h řbitov Skalák 70.000 0 70.000 70.000 

Projekty ČHS 835.111 0 835.111 900.000 

administrativa celkem (mzdy, nájem, provoz) 1.481.218 0 1.481.218 1.480.000 

celkem 6.529.897 126.753 6.403.144 6.755.000 
 

Rozdíl p říjmy – výdaje  2.693.605 
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Mimorozpo čtové položky  (Kč)  

odpisy dlouhodobého majetku -17.180 
 

Aktiva (Kč) 2.2. 2009 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12. 2012 

dlouhodobý majetek 313.523 385.846 332.283 324.283 358.643 

cash a ekvivalenty 3.670.416 4.700.367 4.978.382 4.859.261 7.029.457 

pohledávky 1.456.084 1.140.282 19.516 77.902 272.582 

náklady příštích období 102.392 33.957 43.957 39.450 -157.931 

 5.542.415 6.011.279 5.374.138 5.300.896 7.502.751 

Pasiva (Kč)      

vlastní jmění 6.540.803 4.422.274 4.537.134 4.149.892 4.365.192 

závazky 558.944 488.266 518.786 428.714 392.984 

zisk -2.200.082 122.859 -379.242 224.610 2.447.055 

výnosy příštích období 642.750 977.880 697.460 497.680 297.520 

 5.542.415 6.011.279 5.374.138 5.300.896 7.502.751 
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Návrh rozpo čtu ČHS na rok 2013 

Výdaje (Kč) 

 Návrh rozpo čtu Vázané prostředky* 
sout ěžní lezení dosp ělých 912.500 100.000 

Z toho lezení v ledu a drytooling 75.500  

sout ěžní lezení mládeže 696.000 30.000 

sout ěžní skialpinismus 249.000 0 

Údržba skal a ochrana p řírody  (vč. grantů) 1.807.000 0 

Bezpečné lezení  395.000 0 

Z toho Metodika 365.000  

Lékaři 30.000  

Nesout ěžní horolezectví a skialpinismus  343.000 0 

Z toho Výstupy roku 246.000  

tradiční skialpinismus 47.000  

Granty tradiční akce 50.000  

mládež  (vč. grantů) 185.000 40.000 

marketing a média v č. infocentra  246.000 200.000 

mapování historie  36.000 0 

UIAA  (příspěvky, zasedání) 120.000 0 

rezerva  100.000 0 

administrativa  (mzdy, nájem, tel, poplatky…) 2.145.500 50.000 

celkem 7.235.000 420.000 

celkem v č. vázaných prost ředků 7.655.000 - 
* Čerpání vázaných prostředků je spojeno s plněním koncepce ČHS a je podmíněno schválením výkonným výborem.  
 

Příjmy (Kč)  

členské p říspěvky 3.700.000 

vlastní finan ční příjmy  400.000 

dotace MŠMT  (progr. organizace sportu) 2.218.750 

dotace MŠMT  (progr. reprezentace a talent. mládež) 315.000 

úroky  100.000 

převod z roku 2012  921.250 

celkem 7.655.000 
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Návrh novely stanov ČHS 
Úvodní komentá ř 

Návrh novely stanov je oproti platné verzi zestručněn, s cílem přesunout detaily a technická řešení do vnitřních 
předpisů. V návrhu jsou dále doplněna nebo rozšířena nová témata (závodní sport, možnost doplňující volby 
u některých orgánů ČHS), upravena dikce některých současných ustanovení či jejich struktura. Návrh byl průběžně 
konzultován a v předložené podobě schválen právníky.  

Hlavní zm ěny: 
• Do činnosti doplněn závodní sport. 
• Vypuštěno pojetí ČHS jakožto ochránce přírody dle § 70 ZOPK. 
• Vypuštěna definice akcí pořádaných ČHS. 
• Čestné členství změněno z faktického členství v ČHS na čestný titul.  
• Souhlas zákonného zástupce se vstupem dětí do ČHS zvýšen na 18 let věku dítěte. 
• Vypuštěno ustanovení o prokazování členství a platnosti průkazů. 
• Hranice možnosti být zvolen do orgánů ČHS snížena z 21 na 18 let. 
• Zjednodušen a upraven vznik a zánik oddílů a jejich sdružení. 
• Do výlučné působnosti valné hromady doplněno rozhodnutí, že zvolení členové výkonného výboru mohou 

vykonávat svoji funkci v pracovně právním vztahu k ČHS.  
• Do výlučné působnosti valné hromady týkající se majetkové účasti v jiné právnické osobě doplněna 

výjimka, že rozhodnutí o majetkové účasti v jiné právnické osobě nezahrnuje opatření sloužící k zachování 
nebo zhodnocení finančního majetku ČHS. 

• Ve výlučné působnosti VH zrušena možnost VH prodloužit mandát VV o jeden rok.  
• Doplněno, že pokud dojde ke snížení počtu členů výkonného výboru v průběhu mandátu, může být 

výkonný výbor doplněn prostřednictvím doplňující volby na nejbližší VH. Současně doplněno, že valnou 
hromadou musí být následně schváleni i kooptovaní členové.  

• Zrušeno, že předseda je tiskovým mluvčím ČHS. 
• Vypuštěno připojení razítka při podepisování jménem ČHS.  
• Doplněno, že pokud se během mandátu sníží počet členů disciplinární nebo revizní komise, mohou být 

komise doplněny prostřednictvím doplňující volby na nejbližší VH.  
 
Horolezecké oddíly a jejich sdružení 

V návrhu není řešena případná změna postavení základních organizačních složek ČHS, tj. horolezeckých oddílů, 
a jejich sdružení. Jedná se o složité téma, které je nutno detailně diskutovat, protože případné změny by se mohly 
týkat nejen postavení oddílů, ale i pojetí členství v ČHS. Možnosti řešení budou diskutovány v průběhu roku 2013 
s tím, že návrh změn lze předložit valné hromadě v roce 2014, kdy bude možno mj. navázat na nový Občanský 
zákoník upravující spolkovou činnost.  

Možnosti řešení právního postavení oddílů: 

1. Současná právní úprava beze změny - členy ČHS mohou být pouze fyzické osoby, oddíly nemají právní 
subjektivitu.  

2. Členy ČHS mohou být jen fyzické osoby. Oddíly mohou být dle vlastního rozhodnutí bez právní 
subjektivity, nebo mohou mít vlastní právní subjektivitu odvozenou od ČHS.  

3. Členy ČHS mohou být jen fyzické osoby. Oddíly mohou být dle vlastního rozhodnutí bez právní 
subjektivity, nebo mohou mít vlastní právní subjektivitu odvozenou od ČHS, nebo mohou mít vlastní právní 
subjektivitu s vlastními stanovami (toto řešení je z právního hlediska problematické).  

4. Členy ČHS mohou být fyzické i právnické osoby. Oddíly mohou být dle vlastního rozhodnutí bez právní 
subjektivity, nebo mohou mít vlastní právní subjektivitu odvozenou od ČHS, nebo mohou mít vlastní právní 
subjektivitu s vlastními stanovami; oddíly jsou v tomto případě přímo členy ČHS.  
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Návrh novely stanov ČHS 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Čl. I. Úvodní ustanovení 

1) Český horolezecký svaz (dále jen ČHS) je občanské sdružení fyzických osob s celostátní působností.  

2) Sídlem ČHS je Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6. 

3) Činnost ČHS se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy ČHS.  

Komentář: Zahrnuje zejména současný § 1. Jen formální úpravy, bez věcných změn.  

Odst. 1 - doplněna slova „s celostátní působností“. 

Odst. 3 – vložen ze současného § 2.  

 

Čl. II. Poslání a činnost ČHS 

1) Posláním ČHS je podporovat rozvoj horolezectví ve všech jeho odvětvích a na všech výkonnostních úrovních, 
vytvářet ekonomické a organizační podmínky pro jeho provozování a zastupovat jeho zájmy ve vztahu 
k orgánům veřejné správy a dalším subjektům.   

2) Úkolem ČHS je zejména:  

a) stanovovat bezpečnostní, etická, sportovní a další pravidla horolezectví a dbát na jejich dodržování,  

b) jednat s orgány ochrany přírody, s vlastníky pozemků apod. s cílem umožnit provozování horolezectví na 
skalách v ČR, 

c) provádět metodickou a vzdělávací činnost a poskytovat svým členům i lezecké veřejnosti informační servis 
týkající se provozování horolezectví,  

d) provádět průběžnou údržbu skalních oblastí ČR, zejména kontrolu a výměnu fixních jisticích prostředků, 

e) zastupovat zájmy svých členů v mezinárodních horolezeckých organizacích, zejm. v UIAA.  

3) Úkolem ČHS ve vztahu k závodnímu sportu je zejména:  

a) organizovat systém tuzemských závodů, 

b) zajišťovat reprezentaci ČR v jednotlivých disciplínách horolezeckého sportu, 

c) zastupovat závodní sport v příslušných národních a mezinárodních sportovních organizacích 
a v olympijském hnutí.  

4) V zájmu plnění svých úkolů ČHS může spolupracovat s jinými subjekty, uzavírat s nimi dohody a nebo stát se 
jejich členem, a to na základě dobrovolnosti a vzájemného respektování zájmů a cílů. Jakékoli právní vztahy 
však může založit pouze ČHS prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo jím pověřené osoby.  

Komentář: Zahrnuje zejména současné §§ 2 a 3. Formální úpravy i věcné změny. 

Odst. 2 – přehled základních činností ČHS (vytváření podmínek pro horolezectví, ochrana přírody, metodika 
apod.), které jsou v současných stanovách. Doplněna vzdělávací činnost, jejíž zakotvení ve stanovách je 
podmínkou pro případné rozšíření vzdělávacích aktivit ČHS i mimo členskou základnu.  

Odst. 3 - doplněn závodní sport, který dosud nebyl ve stanovách uveden. Ustanovení týkající se závodního sportu 
je oporou pro to, aby byla zajištěna pozice ČHS jako standardního sportovního svazu se všemi právy 
a povinnostmi týkajícími se např. reprezentace. Úprava odpovídá dikci stanov jiných sportovních svazů.  

Odst. 4 – zahrnuje dosavadní ustanovení § 3 odst. 1 a § 25 odst. 1 a 2. 

Vypuštěno nynější ustanovení § 2 odst. 5, ve kterém jsou definovány akce ČHS pro účely úrazového pojištění 
Kooperativa. Potvrzeno, že vymezení akcí není nutné ani vhodné dávat do stanov. 

Vypuštěno ustanovení § 2 odst. 7, které detailně popisuje činnosti v oblasti ochrany přírody. Detailní popis je 
nadbytečný, stručná úprava je v odst. 2 písm. b). 

Vypuštěno ustanovení § 2 odst. 8, jehož cílem je (spolu se současným § 2) zařadit ČHS mezi občanská sdružení 
zaměřená na ochranu přírody a umožnit mu tak vystupovat jako účastník správních řízení, které se týkají ochrany 
přírody. V praxi se prokázalo, že ani tato ustanovení nemohou napomoci tomu, aby byl ČHS vnímán jako subjekt 
ochrany přírody s odpovídajícími právy.  
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ČLENSTVÍ 

Čl. III. Členství v ČHS 

1) Členem ČHS se může stát kterákoli fyzická osoba, která má zájem účastnit se činnosti ČHS a zaváže se 
dodržovat jeho stanovy a vnitřní předpisy. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti 
uchazeče o vstup do ČHS. 

2) U osob mladších osmnácti let je členství možné pouze se souhlasem zákonného zástupce uchazeče 
o členství.  

3) Členství v ČHS je účinné po zaregistrování sekretariátem ČHS, který je oprávněn evidovat a zpracovávat 
osobní údaje členů v souladu s platnou právní úpravou. Registrace je podmíněna uhrazením členského 
příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou. Některé kategorie členů mohou být od placení členského 
příspěvku na základě rozhodnutí valné hromady osvobozeny.  

4) Členství v ČHS zaniká: 

a) vystoupením formou písemného oznámení sekretariátu ČHS,  

b) vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků po dobu delší než 11 měsíců od ukončení platnosti 
členského průkazu,  

c) vyloučením v souladu s platným disciplinárním řádem,, 

d) úmrtím člena. 

Komentář: Zahrnuje zejména současné §§ 4 až 7. Formální úpravy i věcné změny. 

Zásadní změna pojetí čestného členství, a to tak, že čestné členství již nebude jedním ze dvou druhů členství 
v ČHS (řádné a čestné), ale pouze titulem udělovaným valnou hromadou vynikajícím horolezcům. Navržená 
změna odpovídá obvyklému chápání čestného členství v jiných organizacích, což mj. umožní udělit titul Čestný 
člen in memoriam.  

Odst. 1 – upřesněno, že o přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, s tím, že konkrétní postup řeší vnitřní 
předpisy (shodně se současným stavem).  

Odst. 2 – vzhledem k povaze horolezectví zvýšena hranice pro souhlas zákonného zástupce se vstupem dítěte 
do ČHS z 15 na 18 let.  

Odst. 3 – upřesněno, že členství je účinné od okamžiku registrace člena sekretariátem. Tato formulace 
odpovídá faktickému stavu. 

Vypuštěn současný § 4 obsahující členění ČHS. Struktura ČHS je natolik jednoduchá, že není nutné ji ve 
stanovách popisovat (člen, ZOS, sdružení ZOS, orgány ČHS). Zrušení ustanovení nemá žádné věcné 
důsledky.  

Vypuštěn dosavadní § 7 odst. 3 písm. a) upravující prokazování členství průkazem a dobu platnosti průkazu. 
Jedná se o detailní záležitost, kterou není třeba řešit ve stanovách.  

 

Čl. IV. Práva a povinnosti členů 

1) Každý člen má právo: 

a) využívat výhod plynoucích z členství v ČHS, 

b) účastnit se valné hromady ČHS a dalších akcí ČHS, pokud splňuje podmínky pro tyto akce stanovené, 

c) hlasovat a volit od osmnácti let věku a být volen a jmenován od osmnácti let věku do všech orgánů 
ČHS; za člena mladšího osmnácti let hlasuje a volí jeho zákonný zástupce, 

d) obracet se s podněty a stížnostmi na orgány ČHS a žádat od nich informace týkající se činnosti ČHS.  

2) Každý člen je povinen: 

a) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů ČHS,  

b) respektovat zásady ochrany přírody, zásady fair play a popř. další pravidla týkající se členství v ČHS, 
a podílet se svým aktivním přístupem na jejich dodržování, 

c) platit řádně členské příspěvky, 

d) oznámit sekretariátu změnu osobních údajů sloužících pro evidenci členů,  

e) chránit majetek ČHS,  
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f) řádně a svědomitě vykonávat svěřené funkce, umožnit kontrolu své činnosti a zdržet se všech aktivit, 
které by mohly být v rozporu s výkonem funkce a při nichž by mohlo docházet ke střetu zájmů. 

Komentář: Zahrnuje zejména současné §§ 8 až 10. Formální úpravy i věcné změny. 

Odst. 1 písm. c) – věková hranice pro možnost být zvolen nebo jmenován do orgánů ČHS snížena z 21 na 18 
let. Nynější věková hranice 21 let je pro působení v orgánech zbytečně přísná a omezuje aktivitu mladších 
členů, kteří jsou již právně odpovědní, a mohli by mít zájem pro ČHS pracovat.  

Odst. 2 písm. b) – respektování zásad ochrany přírody je doplněno zejm. o respektování zásad fair play, neboť 
i to je základní zásada, která by při provozování horolezectví měla být dodržována. 

Vypuštěn dosavadního § 10, který upravuje členské příspěvky a vstupní poplatek. Potřebné ustanovení týkající 
se členského příspěvku je vloženo do ustanovení o vzniku členství a do ustanovení o působnosti valné 
hromady. Ustanovení týkající se vstupního poplatku a osvobození čestných členů od úhrady členského 
příspěvku jsou zrušena bez náhrady vzhledem ke zrušení vstupního poplatku a navržené změně čestného 
členství.  

 

HOROLEZECKÉ ODDÍLY A JEJICH SDRUŽENÍ 

Čl. V. Horolezecké oddíly 

1) Horolezecký oddíl (dále jen „oddíl“) je základní organizační složkou ČHS. Oddíl je složen minimálně z pěti 
členů ČHS a v jeho čele stojí předseda. Oddíl nemá vlastní právní subjektivitu a je činný v rámci ČHS a na 
základě jeho stanov.  

2) O vzniku oddílu rozhoduje výkonný výbor na základě návrhu alespoň pěti členů ČHS, kteří mají v úmyslu 
realizovat své členství v ČHS prostřednictvím oddílu. Oddíl vzniká schválením žádosti o registraci v ČHS.  

3) Výkonný výbor může na předsedu oddílu delegovat některé své pravomoci, a to pouze v rozsahu v jakém to 
tyto stanovy připouštějí. Vznik, činnost a zánik oddílu se řídí těmito stanovami, vznik sportovních, poradních či 
jiných orgánů uvnitř oddílu se řídí rozhodnutím jeho členů. Členové oddílu nemohou pro jeho činnost přijímat 
žádná pravidla, která by byla v rozporu s těmito stanovami. 

4) Předseda oddílu eviduje členy ČHS, kteří se hlásí k činnosti v rámci oddílu. Předseda nebo jím zmocněný člen 
ČHS je oprávněn tyto členy zastupovat na valné hromadě ČHS. To neplatí, pokud se člen ČHS na valnou 
hromadu dostaví osobně, nebo pokud udělí písemnou plnou moc k zastoupení třetí osobě, nebo pokud 
písemně oznámí výkonnému výboru, že nesouhlasí se zastoupením své osoby předsedou oddílu. 

5) Oddíl je povinen alespoň jednou za tři roky provést schůzi, na které se nadpoloviční většinou přítomných členů 
ČHS, evidovaných současně jako členové oddílu, provede volba předsedy.  

6) Oddíl zaniká: 

a) rozpuštěním na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny členů tohoto oddílu; toto rozhodnutí je předseda 
oddílu povinen neprodleně oznámit výkonnému výboru ČHS, nebo 

b) rozhodnutím výkonného výboru ČHS při nedostatečném počtu členů nebo porušením podmínek 
stanovených pro činnost oddílu.  

Komentář: Zahrnuje dosavadní § 11. Formální úpravy.  

Zavedena zkratka „oddíl“, nahrazující dosavadní zkratku ZOS. 

Vypuštěn dosavadní § 11 odst. 3 podrobně popisující postup při schvalování nového oddílu. Postup řeší vnitřní 
předpis.  

Úprava postavení oddílů je ponechána beze změny, s tím, že případná koncepční změna bude řešena po věcné 
diskusi v roce 2013.  

 

Čl. VI. Sdružení oddíl ů 

1) Oddíly se mohou sdružit do regionálních nebo jiných sdružení za účelem společné činnosti (dále jen „sdružení 
oddílů“). Sdružení oddílů je dobrovolná organizační jednotka ČHS bez právní subjektivity. 

2) Sdružení oddílů je složeno minimálně ze tří oddílů, a v jeho čele stojí výbor složený z předsedů oddílů, z nichž 
se sdružení oddílů skládá. Ti mohou ze svého středu zvolit předsedu a delegovat jej k tomu, aby zastupoval 
zájmy tohoto sdružení oddílů v rámci ČHS nebo navenek tam, kde to stanovy nebo rozhodnutí výkonného 
výboru připouští.  
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3) O vzniku sdružení oddílů rozhoduje výkonný výbor na základě návrhu alespoň tří oddílů ČHS. Sdružení oddílů 
vzniká schválením žádosti o registraci.  

4) Sdružení oddílů, které je založeno na regionálním principu, zajišťuje na území své působnosti například 
spolupráci s regionálními orgány ČSTV, s orgány veřejné správy, nebo organizaci regionálních soutěží. 

5) Sdružení oddílů zaniká: 

a) rozpuštěním v případě rozhodnutí nadpoloviční většiny oddílů, ze kterých se sdružení oddílů skládá; toto 
rozhodnutí jsou členové výboru povinni neprodleně oznámit výkonnému výboru ČHS, nebo 

b) rozhodnutím výkonného výboru v situaci, kdy zaniknou oddíly, ze kterých se sdružení oddílů skládá, nebo 
pokud sdružení oddílů poruší stanovy ČHS. 

Komentář: Zahrnuje dosavadní § 12. Jen formální úpravy. 

Charakteristika, vznik a zánik sdružení oddílů jsou upraveny obdobně jako je tomu v případě oddílů.  

 

ORGÁNY ČHS 

Čl. VII. Orgány ČHS 

1) Orgány ČHS jsou: 

a) valná hromada 

b) výkonný výbor 

c) revizní komise 

d) disciplinární komise 

e) odborné komise. 

Komentář: Zahrnuje současný § 13. Formální úpravy i věcné změny.  

V čl. I jsou oproti současnému znění uvedeny pouze volené a jmenované orgány ČHS. Sekretariát a pracovní 
komise jsou z výčtu orgánů vypuštěny, neboť je nelze považovat za orgány ČHS v pravém slova smyslu. Jejich 
existenci upravují jiná ustanovení.  

 

Čl. VIII. Valná hromada 

1) Nejvyšším orgánem ČHS je valná hromada. Tvoří ji společné zasedání členů ČHS, kteří se mohou VH 
zúčastnit osobně, nebo se mohou nechat zastoupit předsedou oddílu nebo jiným členem ČHS na základě plné 
moci. 

2) Valná hromada projednává základní otázky činnosti ČHS, zejména zprávu o činnosti a hospodaření za minulé 
období, a schvaluje koncepci činnosti na další období. 

3) Valnou hromadu svolává výkonný výbor jednou ročně zpravidla po účetní závěrce. Valná hromada musí být 
svolána alespoň 30 dní před termínem konání s uvedením programu jednání. Svoláním valné hromady se míní 
zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na oficiálním webu ČHS a elektronické rozeslání pozvánky 
předsedům oddílů.  

4) Valná hromada se řídí schváleným jednacím řádem a je usnášeníschopná, je-li přítomno nebo zastoupeno 
alespoň 20 % všech členů ČHS.  

5) Není-li valná hromada 30 minut po plánovaném začátku jednání usnášeníschopná, rozhodnou přítomní 
členové ČHS o svolání náhradní valné hromady, která bude zahájena do 60 minut po plánovaném začátku 
valné hromady. Náhradní valná hromada má stejný program jako původní valná hromada. Náhradní valná 
hromada je usnášeníschopná v počtu přítomných i řádně zastoupených členů. Takto svolaná valná hromada 
není oprávněna provádět změny stanov ČHS a rozhodovat o zrušení ČHS, o spojení ČHS s jiným subjektem, 
nebo o majetkové účasti ČHS v jiném subjektu. 

6) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných a řádně zastoupených členů ČHS. Rozhodnutí 
valné hromady o změně stanov, spojení ČHS s jiným subjektem, majetkové účasti v jiném subjektu a o zrušení 
ČHS vyžaduje třípětinovou většinu hlasů. 
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7) Do výlučné působnosti valné hromady přísluší: 

a) rozhodnutí o změně stanov a disciplinárního řádu, 

b) volba a odvolání členů výkonného výboru, disciplinární a revizní komise,  

c) schválení zprávy o hospodaření, 

d) schválení zprávy revizní komise, 

e) schválení rozpočtu na další účetní období, 

f) rozhodnutí o výši členského příspěvku nebo jiném poplatku pro členy, 

g) rozhodnutí o zrušení ČHS, 

h) rozhodnutí o spojení ČHS s jiným subjektem,  

i) rozhodnutí o majetkové účasti v jiné právnické osobě, s výjimkou opatření sloužících k zachování 
nebo zhodnocení finančního majetku ČHS,  

j) rozhodnutí, zda předseda, místopředsedové nebo členové výkonného výboru, kteří byli zvoleni, 
mohou vykonávat svou funkci v pracovně právním vztahu k ČHS, s tím, že o konkrétních 
podmínkách rozhoduje výkonný výbor, 

k) rozhodnutí o udělení titulu Čestný člen ČHS osobě, která se významně zasloužila o rozvoj 
horolezectví. 

8) Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další záležitosti týkající se ČHS. 

9) V průběhu kalendářního roku se může konat mimořádná valná hromada, která musí být svolána v případě, že: 

a) počet volených členů výkonného výboru klesne pod pět, nebo 

b) její svolání navrhnou alespoň tři členové výkonného výboru nebo alespoň jedna pětina všech členů ČHS. 

10) Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do tří měsíců ode dne splnění podmínek pro její svolání 
a vztahují se na ni ustanovení uvedená v odst. 1 až 8.  

Komentář: Zahrnuje současný § 14. Formální úpravy i věcné změny.  

Ustanovení týkající se svolání valné hromady, mimořádné valné hromady a náhradní valné hromady jsou 
ponechána beze změny.  

Odst. 7, písm. i) - do bodu týkajícího se majetkové účasti v jiné právnické osobě je vložena výjimka, která 
z působnosti valné hromady vyjímá finanční operace vedoucí k zachování nebo zhodnocení majetku ČHS, tj. např. 
uložení finančních prostředků ČHS do peněžního fondu v případě výrazného poklesu úrokových sazeb na účtu 
ČHS apod. Tyto operace jsou svěřeny do působnosti výkonného výboru, neboť se jedná o situace, je třeba řešit 
v krátké době, nelze čekat na svolání valné hromady.  

Odst. 7, písm. j) - do výlučné působnosti valné hromady je doplněno právo rozhodnout, zda předseda nebo 
členové výkonného výboru mohou vykonávat svoji funkci v pracovně právním vztahu. Tato možnost v současných 
stanovách zcela chybí. Základní rozhodnutí je natolik zásadní, že je ponecháno na rozhodnutí valné hromady, 
s tím, že pokud valná hromada tuto možnost schválí, rozhoduje v každém konkrétním případě výkonný výbor.  

Odst. 7 písm. k) - do výlučné působnosti valné hromady je doplněno právo udělit titul čestného člena osobě, která 
se významně zasloužila o rozvoj horolezectví.  

Vypuštěno ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) umožňující rozhodnout o prodloužení mandátu výkonného výboru 
o jeden rok. Tato možnost je považována za nadbytečnou.  

 

Čl. IX. Výkonný výbor 

1) Výkonný výbor je statutárním orgánem ČHS a nejvyšším orgánem ČHS v době mezi valnými hromadami. Je 
tvořen předsedou, dvěma místopředsedy a čtyřmi členy. Členství ve výkonném výboru je neslučitelné 
s členstvím v revizní nebo disciplinární komisi.  

2) Výkonný výbor je volen valnou hromadou na funkční období tří let. Po uplynutí funkčního období vykonává 
výkonný výbor funkci statutárního orgánu až do zvolení nového výkonného výboru.  

3) Výkonný výbor je oprávněn rozhodovat ve všech věcech ČHS, pokud není stanovami rozhodování svěřeno 
jinému orgánu ČHS. Výkonný výbor je odvolacím orgánem proti rozhodnutím jiných orgánů ČHS nebo 
horolezeckých oddílů ČHS.  
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4) Do působnosti výkonného výboru patří zejména:  

a) svolávání valné hromady a zpracovávání a předkládání dokumentů pro valnou hromadu,  

b) navrhování a schvalování vnitřních dokumentů ČHS, není-li ve stanovách uvedeno jinak, 

c) ustavování odborných komisí a jmenování a odvolávání jejích předsedů, 

d) navrhování zástupců ČHS do mezinárodních sportovních či jiných organizací. 

e) udělování a odnímání plné moci k zastupování ČHS, rozhodování o uzavírání smluvních vztahů a vedení 
soudních sporů.  

5) Výkonný výbor si k řešení svých úkolů může zřídit sekretariát, v jehož čele stojí tajemník, a pracovní komise.  

6) Výkonný výbor jedná podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Je usnášení schopný, účastní-li se jednání 
nadpoloviční většina členů.  

7) Rozhodování výkonného výboru se provádí hlasováním s tím, že platí rozhodnutí nadpoloviční většiny členů 
výkonného výboru, kteří se účastní jednání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

8) Členství ve výkonném výboru v průběhu funkčního období zaniká odstoupením, úmrtím, odvoláním valnou 
hromadou, nebo odvoláním výkonným výborem.  

9) Pro odvolání člena výkonného výboru výkonným výborem v době mezi valnými hromadami je nutná 
dvoutřetinová většina hlasů členů výkonného výboru, s tím, že k hlasu odvolávaného se nepřihlíží. Člen 
výkonného výboru může být odvolán: 

a) v případě disciplinárního provinění bránícího výkonu funkce,  

b) v případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin směřující proti ČHS nebo některému z jeho 
členů,  

c) v případě střetu zájmů ČHS, tj. pokud by vykonával činnost, která by byla zjevně v rozporu se zájmy ČHS, 
nebo 

d) z jiných závažných důvodů, pro které nemůže dlouhodobě vykonávat svou funkci.  

10) Dojde-li v době mezi konáním valných hromad ke snížení počtu členů výkonného výboru, může výkonný výbor: 

a) kooptovat maximálně dva nové členy, jejichž členství ve výkonném výboru bude následně předloženo ke 
schválení nejbližší valné hromadě, 

b) předložit nejbližší valné hromadě návrh na provedení doplňující volby s platností mandátu takto zvoleného 
člena do konce funkčního období, na který byl výkonný výbor zvolen.  

11) Pokud mezi konáním valných hromad klesne počet zvolených členů výkonného výboru pod pět, musí výkonný 
výbor svolat mimořádnou valnou hromadu, která provede volbu nového výkonného výboru. 

12) V čele výkonného výboru stojí předseda, který jako člen kolektivního statutárního orgánu jedná jménem ČHS 
navenek. Předseda podepisuje jménem ČHS tak, že k názvu ČHS připojí svůj podpis.  

13) Místopředsedové vykonávají funkci předsedy v případě jeho nepřítomnosti nebo v případě, že mandát 
předsedy zanikl, v pořadí 1. místopředseda, 2. místopředseda.  

Komentář: Zahrnuje současné §§ 15 až 18. Formální úpravy i věcné změny. 

Odst. 2 – uvedeno pouze obecně, že valná hromada volí výkonný výbor. Konkrétní způsob volby předsedy, 
místopředsedů a členů řeší vnitřní předpis.  

Odst. 6 – usnášení schopnost výkonného výboru je definována účastí nadpoloviční většiny členů, tak jak je to 
obvyklé u jiných organizací (dosud bylo třeba účasti pěti členů).  

Odst. 8 - doplněn výčet možnosti zániku členství ve výkonném výboru v průběhu funkčního období. Jedná se 
o standardní možnosti, které jsou v současném znění stanov upraveny ve vztahu k revizní komisi a k disciplinární 
komisi.  

Odst. 10 – doplněno, že pokles počtu členů výkonného výboru v průběhu mandátu lze kromě kooptace řešit také 
doplňující volbou na valné hromadě. Doplnění této varianty umožní členům, aby se na doplnění výkonného výboru 
podíleli. Současně je doplněno, že kooptovaný člen musí být schválen nejbližší valnou hromadou. Cílem 
dodatečného schválení kooptovaných členů valnou hromadou je zajistit podporu kooptovaného člena ze strany 
členské základny. Přitom platí, že pokud by valná hromada kooptovaného člena neschválila, jeho mandát zaniká, 
aniž by byla anulována rozhodnutí, na nichž se během svého mandátu podílel.  
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Odst. 12 – podepisování jménem ČHS je upraveno tak, že k podpisu není potřeba z hlediska stanov připojit razítko. 
Podepisování doplněné razítkem není obecně závaznými právními předpisy požadováno a samo o sobě pravost či 
oprávněnost podpisu nezaručuje.  

 

Čl. X. Revizní komise 

1) Revizní komise je nezávislý orgán, jehož členové a alespoň jeden náhradník jsou voleni valnou hromadou na 
období tří let. V čele revizní komise stojí předseda.  

2) Funkční období revizní komise končí zvolením nové revizní komise valnou hromadou. Pokud není nová revizní 
komise zvolena, pokračuje ve své činnosti dosavadní revizní komise. 

3) Revizní komise je ve svém rozhodování zcela nezávislá, výkonný výbor není oprávněn do její činnosti 
zasahovat ani ji řídit. Revizní komise se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními 
předpisy ČHS.  

4) Předseda revizní komise má právo zúčastnit se jednání výkonného výboru, podávat mu zprávy o zjištění 
revizní komise a návrhy na opatření výkonného výboru. Předseda revizní komise předkládá valné hromadě ke 
schválení zprávu revizní komise.  

5) Do působnosti revizní komise patří zejména kontrola hospodaření a rozhodování orgánů ČHS, kontrola plnění 
stanov a vnitřních předpisů a vydávání stanovisek k plánovaným ekonomickým aktivitám ČHS a k návrhu 
rozpočtu. 

6) Členství v revizní komisi v průběhu mandátu zaniká odstoupením, úmrtím nebo odvoláním valnou hromadou. 
Dojde-li v průběhu funkčního období revizní komise ke snížení počtu jejích členů, může výkonný výbor 
předložit valné hromadě návrh na provedení doplňující volby s platnosti mandátu takto zvoleného člena do 
konce funkčního období původně zvolené revizní komise. V případě, že ve funkci zůstane jediný člen revizní 
komise, vykonává dále činnost jako revizor účtů.  

Komentář: Zahrnuje současný § 19. Formální úpravy i věcné změny.  

Odst. 1 - uvedeno pouze obecně, že valná hromada volí členy a náhradníka revizní komise. Konkrétní způsob 
volby předsedy, členů a náhradníka řeší vnitřní předpis.  

Odst. 3 - doplněno ustanovení o nezávislosti revizní komise, shodně jako je tomu již nyní u disciplinární komise.  

Odst. 6 - doplněna možnost doplňující volby na zbývající část funkčního období, dojde-li v průběhu mandátu 
komise ke snížení počtu členů. Doplňující volba umožní zajistit funkčnost revizní komise po celé funkční období, 
s tím, že pokud nebude realizována nebo během ní nedojde ke zvolení chybějících členů, nadále platí, že zbylý 
člen revizní komise vykonává činnost jako revizor účtů.  

 

Čl. XI. Disciplinární komise 

1) Disciplinární komise je nezávislý orgán ČHS, jehož členové a tři náhradníci jsou voleni valnou hromadou na 
dobu tří let. V čele disciplinární komise stojí předseda.  

2) Funkční období disciplinární komise končí zvolením nové disciplinární komise valnou hromadou. Pokud není 
nová disciplinární komise zvolena, pokračuje ve své činnosti dosavadní disciplinární komise.  

3) Disciplinární komise je ve svém rozhodování nezávislá, výkonný výbor není oprávněn do její činnosti 
zasahovat ani ji řídit. Disciplinární komise se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, 
Disciplinárním řádem a dalšími vnitřními předpisy ČHS.  

4) Do působnosti Disciplinární komise patří projednávání a rozhodování ve věci disciplinárních provinění členů 
ČHS. 

5) Členství v disciplinární komisi v průběhu mandátu zaniká odstoupením, úmrtím nebo odvoláním valnou 
hromadou. Dojde-li v průběhu funkčního období disciplinární komise ke snížení počtu jejích členů, může 
výkonný výbor předložit valné hromadě návrh na provedení doplňující volby s platnosti mandátu takto 
zvoleného člena jen do konce funkčního období původně zvolené disciplinární komise. 

Komentář: Zahrnuje § 20. Formální úpravy i věcné změny.  

Odst. 1 - uvedeno pouze obecně, že valná hromada volí členy a náhradníky disciplinární komise. Konkrétní způsob 
volby předsedy, členů a náhradníků řeší vnitřní předpis.  

Odst. 1 – valná hromada volí pouze jednoho náhradníka, s tím, že případný pokles členů disciplinární komise se 
řeší doplňující volbou. Důvodem je obtížné shromáždění dostatečného počtu kandidátů, přičemž jejich 
nedostatečný počet může vést k tomu, že nová disciplinární komise nebude moci být zvolena.  
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Odst. 5 - doplněna možnost doplňující volby na zbývající část funkčního období, dojde-li v průběhu mandátu 
komise ke snížení počtu členů. Doplňující volba umožní zajistit funkčnost disciplinární komise po celé funkční 
období.  

 

Čl. XII. Odborné komise 

1) K naplňování činnosti ČHS ustavuje výkonný výbor odborné komise, jejichž činnost pokrývá zejména tyto 
oblasti činnosti ČHS:  

a) skalní oblasti a ochrana přírody, 

b) sportovní činnost na skalách a v horách, 

c) závodní sportovní činnost,  

d) bezpečnost a metodika 

2) V čele odborné komise stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává výkonný výbor, a který je za činnost komise 
odpovědný výkonnému výboru. Komise má nejméně další dva členy, které jmenuje předseda komise z řad 
členů ČHS.  

3) Odborné komise se mohou dále členit podle odborného nebo teritoriálního zaměření. O rozčlenění komise 
a vedení jejích částí rozhoduje předseda komise.  

Komentář: Zahrnuje § 21. Formální úprava, věcná změna.  

Odst. 1 písm. c) – oblast „soutěže a lezecké stěny“ nahrazena oblastí „závodní a sportovní činnost“, která pokrývá 
nejen sportovní lezení, ale i závodní skialpinismus, který patří pod ČHS.  

Odst. 2 – doplněno, že komise má nejméně 3 členy; cílem je zabránit, aby rozhodoval pouze jeden člověk.  

 

MAJETEK A HOSPODA ŘENÍ ČHS 

Čl. XIII. Majetek a hospoda ření ČHS 

1) Majetek ČHS zahrnuje hmotný i nehmotný majetek. Majetek ČHS slouží k účelům, které jsou v souladu 
s činností a úkoly ČHS. 

2) Zdrojem majetku ČHS jsou zejména: 

a) členské příspěvky,  

b) příjmy z vlastní činnosti, 

c) příjmy ze sportovních, kulturních a jiných společenských akcí, 

d) příspěvky, dary, odkazy a sponzorská plnění od jiných fyzických či právnických osob, 

e) dotace a jiné příspěvky z veřejných zdrojů.  

3) Hospodaření v průběhu účetního období, kterým je kalendářní rok, probíhá na základě rozpočtu, který 
schvaluje valná hromada.  

4) Za hospodaření a správu majetku ČHS je odpovědný výkonný výbor, který je povinen vykonávat tuto činnost 
s péčí řádného hospodáře. 

5) Je-li valnou hromadou ČHS odsouhlaseno rozpuštění ČHS, bude jeho jmění zpeněženo a po zaplacení všech 
závazků rozděleno způsobem, který určí valná hromada. 

Komentář: Zahrnuje současný § 22. Formální úpravy i věcné změny.  

Nadpis části - ustanovení je rozšířeno tak, aby zahrnovalo nejen majetek, ale i hospodaření.  

Odst. 1 – doplněno, že součástí majetku ČHS je nejen hmotný, ale i nehmotný majetek. Toto rozšíření umožňuje 
považovat za majetek ČHS i nehmotná práva, která bývají se sportem spojena, např. že ČHS je organizátorem 
závodů v lezení, nebo vlastníkem např. audiovizuálních práv vztahujících se k závodům v lezení apod.  
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PROJEDNÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ 

Čl. XIV. Projednávání stížností a řešení spor ů 

1) Podněty a stížnosti jsou písemně doručovány sekretariátu ČHS, který zajistí jejich vyřízení příslušným 
orgánem ČHS. O stížnosti či podnětu musí být rozhodnuto do šedesáti dnů od data podání, popřípadě v téže 
lhůtě musí být podavateli sděleno, do jaké doby bude věc projednána a rozhodnuta. K jednání je nutno 
podatele stížnosti či podnětu přizvat.  Bez jeho přítomnosti lze jednat pouze v případě, že o to požádá nebo se 
bez omluvy jednání nezúčastní. 

2) Členové ČHS jsou povinni spory mezi sebou, vyplývající ze stanov a vnitřních předpisů ČHS, řešit 
prostřednictvím orgánů ČHS. K projednání sporů mezi členy ČHS je příslušná disciplinární komise ČHS, která 
k řešení a rozhodnutí sporu může přizvat předsedu horolezeckého oddílu, které je účastník sporu členem.  

3) I v případech, kdy zákony České republiky umožňují obrátit se v takových záležitostech i ve věcech rozhodnutí 
orgánů ČHS na řádný soud, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny vyčerpat k jeho urovnání nejprve 
prostředky, které poskytují stanovy a vnitřní předpisy ČHS.  

Komentář: Zahrnuje současné §§ 23 a 24. Pouze formální úpravy. 

Současné §§ 23 a 24. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato změna stanov ČHS byla schválena valnou hromadou ČHS dne 23.3. 2013. 

Komentář: 

V případě změny stanov MV ČR již nově stanovy neregistruje, ale bere na vědomí jejich změnu. Tím okamžikem 
jsou účinné, platné jsou však již okamžikem jejich schválení valnou hromadou jako k tomu kompetentním orgánem. 
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Zprávy o činnosti odborných komisí ČHS 
 
Centrální vrcholová komise + ochrana p řírody 
předseda Vladimír Wolf, OP Božena Valentová 

V úvodu mi dovolte, abych veřejně poděkoval za práci všem členům jednotlivých oblastních vrcholových komisí 
(OVK) a jednotlivým správcům skal za jejich celoroční práci ve prospěch lezecké veřejnosti, díky které se nám daří 
naše skalní oblasti udržovat v dobrém stavu. Za tím vším se skrývají desítky hodin někdy i mravenčí práce a 
mnohdy i spousta vynaložených vlastních prostředků více než 160 členů ČHS, kteří pracují v osmnácti OVK.  

Během posledních let proběhlo ve spolupráci s Bezpečnostní komisí dostatek školení správců skal a lze 
konstatovat, že až na výjimky jsou správci skal proškoleni z osazování fixních jištění. Další školení v následujících 
letech budou probíhat již podle požadavků jednotlivých OVK, nikoliv centrálně na Škrovádě, ale přímo 
v konkrétních oblastech. Po diskuzi mezi VV, CVK a Bezpečnostní komisí došlo k dohodě nad návrhem sloučit část 
Bezpečnostní komise (materiálová část) s CVK, což bude znamenat lepší a rychlejší plnění konkrétních požadavků 
vzešlých od jednotlivých OVK či CVK. Vzhledem ke stále novým poznatkům neustále pokračuje (ve spolupráci 
s jednotlivými OVK) optimalizace jednotlivých druhů fixních jištění, což má na jedné straně za následek snižování 
nákladů na výrobu fixních jištění (umožňuje to vyrobit více fixních jištění za stejnou cenu), na druhou stranu to 
znamená zajistit dodávku široké škály jisticích fixních prostředků a dobrou orientaci jednotlivých správců 
v možnostech jejich použití. 

Po široké diskuzi mezi jednotlivými členy CVK došlo k drobným úpravám Pravidel lezení ve skalních oblastech 
České republiky a k zásadním změnám v Pravidlech lezení v pískovcových oblastech v Čechách. Na své 
listopadové schůzi CVK schválila návrhy úprav těchto pravidel a prostřednictvím předsedy CVK je předložila ke 
schválení VV ČHS. 

Jednou z nejdůležitějších činností je ovšem údržba přístupových cest k jednotlivým skalám a zejména výměna 
fixních jištění. Je třeba zmínit, že jen díky vynaložení velkých finančních prostředků z rozpočtu ČHS, potažmo 
CVK, se daří udržovat ve velmi dobrém stavu např. protierozní žebříky ve velmi oblíbené lokalitě Suché skály, bez 
nichž by zde nebyla horolezecká činnost vůbec možná. To jsou oblasti, v nichž hraje ČHS nezastupitelnou roli.   

V roce 2012 bylo dodáno do pískovcových oblastí v Čechách celkem 870 ks fixních jištění různých typů pro 
údržbu, přičemž největší podíl padá na největší oblasti v tomto pořadí: Labák cca 400 ks, Hruboskalsko cca 130 
ks, Broumovsko cca 125 ks. Současně bylo dodáno do pískovcových oblastí i cca 360 vrcholových krabic včetně 
knížek, což je též nezanedbatelné množství. Do nepískovcových oblastí bylo dodáno celkem cca 1600 ks fixních 
jištění různých typů. Nejvíce bylo dodáno do Prahy a Středních Čech cca 500 ks, Jižních Čech cca 340 ks, 
Severozápadních Čech cca 310 ks, Západních Čech a Jeseníků cca po 200 ks. Již z výše uvedených stručných 
informací vyplývá, že výrazná část fixních jistících prostředků je dodávána do OVK v Čechách, kdežto na Moravě 
probíhají výměny v již méně významných oblastech, zatímco hlavní jsou již z větší části přejištěny. Nedílnou 
součástí činnosti komise je i podpora prvovýstupců materiály za zvýhodněnou cenu, která se plynule rok od roku 
zvyšuje. 

V roce 2012 jsme získali nové povolení pro lezení v NPR Kaňon Labe s pětiletou platností. Podali jsme žádosti 
o nová povolení lezení v NPR Broumovské stěny, NPP Polické stěny a NPR Jizerskohorské bučiny a jejich 
ochranném pásmu. V případě Jizerských hor byla žádost podána před ukončením platnosti nynějšího povolení 
s cílem rozšířit oblasti, kde je možno provozovat horolezectví. V průběhu roku se konala jednání se Správou CHKO 
Labské pískovce o podmínkách lezení v PP Tiské stěny, jejíž nové vyhlášení bylo dlouhodobě avizováno. 
K novému vyhlášení této přírodní památky došlo na začátku února 2013 a v reakci na to jsme ihned podali žádost 
o vydání souhlasu s provozováním horolezectví, za obdobných podmínek, které v Tiských stěnách dosud platily. 
Ukončení všech výše uvedených správních řízení a vydání potřebných povolení předpokládáme před začátkem 
lezecké sezóny. Kromě výše uvedených povolení řešíme dlouhodobý spor s pražským občanským sdružením 
týkající se lezení v pražských skalních oblastech, a situaci ohledně povolování prvovýstupů v NP České 
Švýcarsko.  

V letošním roce budeme žádat o nové povolení lezení v NPR Pulčín – Hradisko a v NPR Trůn na Pálavě, a kromě 
toho budeme nepochybně řešit i dílčí problémy, které se během lezecké sezóny obvykle objeví. Podmínkou 
úspěšného jednání s orgány ochrany přírody je dodržování stanovených podmínek, a proto prosíme, abyste se 
s podmínkami a pravidly lezení v jednotlivých oblastech vždy seznámili a respektovali je.  
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Metodická komise 
předseda Jiří Vogel 

Metodická komise pracovala v roce 2012 ve složení Karel Kříž, Martin Honzík, Ondřej Nádvorník, Josef Uherka, 
Lumír Fajkoš, Jana Kubalová, Emil Ponikelský, Michal Buřil, Jiří Vogel. 

Kurzy pro nové instruktory: Na začátku roku proběhl zimní závěrečný kurz instruktorů na horách. Kurzu se 
zúčastnili jak uchazeči z roku 2012, tak i z předchozích let.  

Na vypsané kurzy instruktorů se přihlásilo méně uchazečů než v roce předchozím. Uskutečnil se pouze kurz 
instruktorů skalního lezení, který byl ukončen v srpnu roku 2012. 

Seminář pro veřejnost: v pořadí druhý seminář pro širokou veřejnost byl uspořádán v první polovině roku. Zejména 
z důvodů snadné dostupnosti se konal na Vysočině v oblasti Drátníku. Jako v předchozím roce se semináře 
zúčastnili jak členové, tak zájemci ze strany široké veřejnosti. Seminář podpořila i řada dodavatelů materiálu, kteří 
se ho také aktivně účastnili.  

Doškolení instruktorů: instruktoři se přihlásili na připravené semináře doškolení instruktorů na různá témata, jako 
např. skalní záchrana, první pomoc, pískovcové lezení a podobně. 

Schůze MK: v roce 2012 se sešla metodická komise celkem dvakrát. Všechny zápisy z jednání jsou uvedeny na 
webu ČHS. Schůze byly zaměřeny na projednávání organizačních záležitostí. 

Evidence instruktorů: v roce 2012 bylo pokračováno v nové evidenci instruktorů a byly dokončeny přípravy na 
zjednodušení práce sekretariátu při vystavování průkazů, kdy všechny potřebné informace jsou nyní uvedeny na 
členském průkazu ČHS. 

Metodická komise v průběhu roku 2012 splnila předpokládaný plán činnosti. Podařilo se zorganizovat další seminář 
pro lezeckou veřejnost, realizovat doškolení pro dostatečný počet instruktorů, rozložit zájemce o doškolení do 
delšího časového období a zjednodušit práci tím, že byly zrušeny průkazy instruktorů a informace o kvalifikaci je 
nově zaznamenávána do členských průkazů ČHS.  

V plánu na další období je příprava zimního semináře (lezení v ledu) a podzimního semináře pro širokou lezeckou 
veřejnost.  

 
Bezpečnostní komise 
předseda Vladimír Těšitel, úrazová sekce Tomáš Frank 

Ve spolupráci s metodickou komisí jsme v rámci metodického dne ČHS na Vysočině provedli demonstraci 
osazování borháků v tvrdé skále (ortorula) s následnými pevnostními zkouškami. Provedli jsme také pevnostní 
zkoušky zatloukaných skob a trhací zkoušku smyček. V rámci večerní přednášky jsme prezentovali podmínky pro 
výrobu pevných jistících prostředků s cílem seznámit veřejnost s tím, že výrobu je nutno přenechat odborným 
firmám. 

Při pádu na Bořeni došlo k rozlomení duralové karabiny. Provedli jsme řadu zkoušek, které jednoznačně prokázaly, 
že v okamžiku zatížení pádem měla karabina otevřený zámek a pádová síla působila v místě háčku zámku. 
Výsledky těchto testů byly zveřejněny na stánkách ČHS, Horyinfo a Lezci. 

Provedli jsme testy probroušených karabin. Jednalo se o vratnou nerezovou karabinu ze sportovní cesty 
a duralové karabiny z umělé stěny. Bylo prokázáno, že probroušení, pokud nepřesáhlo cca jednu pětinu průřezu 
sice nesnižuje pevnost karabiny, ale může způsobit poruchu lana dokonce i jeho přeříznutí. Vydali jsme důrazné 
doporučení nepoužívat takovéto karabiny ke spouštění a k jištění TR. Testy jsme uveřejnili na webu ČHS. 

Plánované testy jistících prostředků ve skalách se nepodařilo uskutečnit. Provedli jsme pevnostní zkoušku kroužků 
borháků ze Srbska. Tyto kroužky vydržely předepsané zatížení, ale nevypovídají nic o pevnosti spojení se skálou. 

Další činnost v této oblasti bude prováděna pod hlavičkou centrální vrcholové komise, kam byla tato část komise 
převedena na základě rozhodnutí VV z ledna 2013. Předpokládáme školení osazování jištění v Srbsku, účast na 
metodických dnech a řešení problémů tak, jak je život přinese. 

Úrazová sekce bezpečnostní komise pokračovala v roce 2012 ve sledování a vyhodnocování úrazů hlášených 
prostřednictvím příslušného formuláře na webu ČHS. Rovněž pokračovalo sledování nejvážnějších smrtelných 
úrazů českých občanů v horolezeckém terénu. Zpráva o úrazovosti za rok 2012 bude zveřejněna v průběhu roku 
2013. Sledování úrazovosti probíhá již více než deset let, výsledky jsou každoročně publikovány na Pelikánově 
semináři. Rovněž vyhodnocování konkrétních chyb na jednotlivých kasuistikách je publikováno prostřednictvím 
zpráv bezpečnostní komise a Sborníku lékařské komise ČHS. Úrazová sekce byla na základě rozhodnutí VV 
přiřazena k lékařské komisi a bude pracovat pod jejím vedením.  
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Lékařská komise 
předsedkyně Jana Kubalová 

Hlavní náplní práce Lékařské komise je vzdělávání, které je zaměřeno na širokou horolezeckou veřejnost, na 
instruktory ČHS a také na lékaře a další zdravotnický personál. 

Komise se v roce 2012 opět podílela na školení instruktorů ČHS, které zajišťováno metodickou komisí. Uskutečnily 
se dva doškolovací kurzy a jeden kurz pro nové instruktory, se zaměřením na první pomoc a skalní záchranu.  

Komise se podílela také na Metodickém dni ČHS pro širokou lezeckou veřejnost, který se konal na jaře loňského 
roku. Lektoři komise zajišťovali stanoviště „První pomoc při nehodě v lezeckém terénu“.  

Hlavní akcí lékařské komise v roce 2012 byl Pelikánův seminář, který komise pořádá ve spolupráci se Společností 
horské medicíny. Seminář se konal na konci října ve Žďárských vrších a byl tentokráte dvoudenní. O seminář 
projevili zájem kolegové z SHS James a proto bylo domluveno, že od roku 2013 se budou semináře konat střídavě 
v ČR a na Slovensku. Pelikánův seminář 2013 bude v Tatranské Lomnici.  

Komise se dále věnovala, ve spolupráci s bezpečnostní komisí, sledování a vyhodnocování úrazů, ke kterým dojde 
v souvislosti s horolezectvím a příbuznými disciplínami. Od roku 2013 přechází tato činnost plně do kompetence 
lékařské komise a v plánu je zlepšit shromažďování informací o úrazech, které se v souvislosti s horolezectvím 
stanou.  

V roce 2012 byl proveden dotisk šátků s piktogramy poskytování první pomoci, o které je velký zájem. Novinkou je 
obal na lékárničku vyrobený ve spolupráci s firmou Singing Rock, který si mohou členové ČHS zakoupit od 
podzimu 2012.  

 
Komise mládeže 
předseda Josef Uherka 

Komise mládeže pracovala v roce 2012 ve složení Josef Uherka, Andrej Škrabák, David Ševčík a Tomáš Matějka.  

Komise připravila již tradiční soustředění mládeže v Ostrově, zaměřené na lezení na písku. Druhý plánovaný 
zájezd směřující do francouzských Alp se bohužel kvůli malému zájmu neuskutečnil.  

Komise opět vyhlásila granty na podporu mládeže, určené oddílům ČHS pracujícím s mládeží. Granty tentokráte 
podpořil HUDYsport, a tak mohlo být rozděleno více peněz než v posledních letech. Částka ve výši cca 80 tisíc Kč 
byla využita na tábory a soustředění mládeže, na náborové akce nebo na nákup lezeckého materiálu pro mládež.  

V průběhu roku pokračovaly práce na příručce pro začínající lezce, která by měla být v době konání VH již 
k dispozici. Před dokončením je také celková koncepce práce s mládeží v ČHS.  

V roce 2013 má komise v plánu provádět doškolení instruktorů pracujících s mládeží a uskutečnit setkání 
vedoucích oddílů pracujících s mládeží s cílem zkvalitnit práci komise tak, aby co nejlépe pokrývala požadavky 
těchto oddílů. 
 
Komise historie 
předseda komise Jiří Novák 

Komise se zaměřila na postupné zpracovávání poměrně rozsáhlých a početných podkladů z let 2011, 2012 a jejich 
přípravu k umístění na webových stránkách ČHS do modulu historie. V průběhu podzimu bylo na web umístěno 
celkem 160 „exemplářů“. V digitální formě jsou přístupné např. Věstníky KAČS z let 1934 až 1948, dokumenty 
Českého odboru Slovinského planinského družstva, počátky aktivit OeAV v českých zemích. Z období od r. 1947, 
jsou uloženy se souhlasem současné redakce, soubory článků z  Krás Slovenska, týkajících se historie našeho 
horolezectví. Dále podstatné příspěvky z dalších časopisů, včetně současných. Připraveno je zhruba dalších 80 
dokumentů. 

V rámci mapování historie působení v zahraničních velehorách, po již dříve zpracovaných aktivitách našich lezců 
se zaměřením na prvovýstupy v Himálaji a na Kavkazu, byly v r. 2012 zpracovány podklady z Pamíru, Hindúkuše a 
Ťanšanu. Konkrétními doplňkovými výstupy jsou a budou články v časopisu Everest: Kavkaz 2, „prvovýstupy 
v Pamíru“, v r. 2013 vyjdou dva články o působení v Hindúkuši, atd. Do spolupráce na zpracování těchto 
historických dokumentů se zapojili mj. Vlastík Šmída, Bohouš Svatoš, Dina Štěrbová, Sylva Talla, Karel Cídl, 
Jaroslav Flejberk, Marián Šajnoha. S redakci „Lidé a HORY“ pokračovalo publikování v tématické části „Retro“ 
(např. Voloďa Suchý). Do archivu ČHS byly získány snímky Viléma Heckela a Bohumila Svatoše. 
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Zásadně byly přepracovány prezentace čestných členů ČHS v jednotné formě se základními doplňujícími přílohami 
– fotogalerií, přehledem výstupů a dalšími odkazy - mj. z digitálního archivu komise historie. Obdobně jsou 
připravovány portréty dalších významných osobností. 

V roce 2013 předpokládáme uspořádání semináře k historii ČHS, publikování dalších článků s historickou 
tématikou, spoluúčast na programech některých festivalů a postupné zpracování historických dokumentů 
s vkládáním do databáze komise historie. 

 

Komise alpinismu 
předseda Martin Otta 

Komise alpinismu pokračovala ve své činnosti podle vlastního návrhu tak, že členové reprezentačního družstva 
prováděli své aktivity bez nároku na finanční dotaci ČHS. Komunikace mezi členy reprezentačního družstva a 
komisí alpinismu probíhala jako v minulosti osvědčenou metodou – telefonem a emailem.  

Činnost členů reprezentačního družstva byla průběžně prezentována v článcích na webových stránkách ČHS nebo 
na webových portálech mediálních partnerů ČHS.  

Komise by od letošního roku měla pracovat podle koncepce předložené předsedou komise nesoutěžního 
horolezectví a skialpinismu, kterým byl v lednu 2013 jmenován Jan Polák.  

Složení reprezentačního družstva na rok 2013: Marek Holeček, Dušan Janák, Pavel Vrtík, Václav Šatava, Tomáš 
Sobotka, Jiří Lautner, Martin Klonfar. 

 
Komise sout ěžního lezení d ětí a mládeže 
předsedkyně Marie Dichtlová 

Činnost komise spočívá zejména v organizačním zajištění soutěží dětí a mládeže ve všech lezeckých disciplinách 
a na všech úrovních tohoto sportu - od regionálních závodů pro začátečníky až po zajištění účasti mládežnické 
reprezentace na závodech Evropského poháru mládeže a Mistrovství světa mládeže.  

Loňský rok přinesl do zaběhlé koncepce mládežnických závodů pod značkou Tendon změny, protože firma Lanex 
se rozhodla podporovat nejen regionální Tendon Cup pro začínající a středně pokročilé lezce, ale také „1. ligu“ 
mládežnického lezení - Český pohár mládeže. Od roku 2012 jsou tedy „Tendony“ dva: Tendon Cup regionální 
pohár (pokračovatel tradičního Tendon Cupu), a Tendon Český pohár mládeže, oba v lezení na obtížnost.  

Většinu změn v organizaci i pravidlech závodů přijali závodníci, rodiče, vedoucí oddílů a trenéři kladně - například 
přidání kategorie „mini“ pro děti do 9 let v regionálním Tendon Cupu, sjednocení ostatních věkových kategorií 
v obou seriálech s kategoriemi IFSC nebo povinný přestup do Českého poháru pro první tři závodníky 
z regionálního Tendon Cupu. Došlo také k reorganizaci závodů pro začínající lezce, aby lépe odpovídaly smyslu 
těchto závodů – příprava na „kvalitnější“ Český pohár a snaha popostrčit závodníky k větší snaze se prosadit nejen 
na těchto menších závodech. Obzvláště zde se ale ukazují názorové rozdíly: na jedné straně máme reprezentaci, 
která vozí medaile ze závodů EYC (a potřebovala by větší podporu, aby finanční zátěž nenesli z velké části 
rodiče), na straně druhé je skupina rodičů a vedoucích oddílů se začínajícími závodníky, kterým jsme zkomplikovali 
„závodní život“ redukcí závodů pro začínající lezce a nutností jezdit na závody dále než byli zvyklí, a kteří ze svého 
pohledu stejně oprávněně žehrají na malou podporu „jejich“ závodů. Věříme ale, že jde jen o nezvyk na nové 
skutečnosti a doufáme, že postupně prosazovaná koncepce soutěžního lezení bude oběma stranami nakonec 
pochopena.  

Ale už dost o problémech s organizací závodů, nakonec alespoň několik nej, které jsme na závodech letos 
zaznamenali. Jan Kříž vyhrál v kategorii A v lezení na rychlost loňský Evropský pohár mládeže. V obtížnosti se 
v EYC neztratily závodnice z kategorie A a B: Tereza Svobodová skončila na celkovém čtvrtém místě (a přivezla 
stříbrnou medaili ze závodu ve Voironu), Jana Vincourková vyhrála závod v Kranji a celkově se umístila na 
výborném devátém místě v kategorii B, Andrea Pavlincová skončila celkově na osmém místě EYC v kategorii A. 

Suverénně nejlepší závodnicí na českých závodech byla Veronika Peltrámová, která vyhrála všechny závody ČP, 
kterých se zúčastnila; Veronika patří mezi velké naděje soutěžního lezení a letos se již pravděpodobně objeví 
v reprezentaci mládeže. 

Za jedno z největších NEJ v roce 2012 považuji to, že na závodě Tendon Českého poháru v Písku stavěl cesty 
jediný český stavěč s mezinárodní licencí Honza Zbranek a děti si tak mohly vyzkoušet jak vypadají cesty na 
mezinárodních závodech.  

Doufáme, že i letošní rok bude podobně úspěšný jako loni – nemyslím jen počtem medailí – pro činnost komise to 
znamená zejména to, že se nám povede zorganizovat plánované závody obou seriálů Tendon i závody mládeže 
na rychlost a že stejně jako loni vypravíme reprezentaci na všechny důležité závody. 
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Komise sout ěžního lezení dosp ělých  
předseda Tomáš Binter 

Komise v roce 2012 pokračovala v práci na stabilizaci situace v domácích soutěžích, na zlepšení podmínek pro 
reprezentaci ČR na mezinárodních závodech a zvýšení zájmu o reprezentaci zejména ze strany mladých lezců. 

V oblasti domácích závodů se podařilo zajistit fungující systém Českého poháru v boulderingu (adidas ČP 
v boulderingu, 4 závody) a v lezení na obtížnost (4 závody), kde se zvýšila jak sportovní úroveň, tak divácká 
atraktivita. Ve spolupráci s vedením ČHS se navíc podařilo zajistit samostatné pořady v České televizi z MČR 
v lezení na obtížnost, v boulderingu a z MS v soutěžním lezení. Podařilo se využít i reklamní prostor navázaný na 
tyto pořady a tím vytvořit podmínky pro marketingové využití českého soutěžního lezení.  

Pro zvýšení sportovní úrovně byla vytvořena „pravidlová“ sekce ze zástupců hlavních rozhodčích s národní licencí 
pod vedením mezinárodního rozhodčího IFSC Jindřicha Pražáka a hlavního rozhodčího Jiřího Čermáka. Hlavní 
činností této sekce byla aplikace nových mezinárodních pravidel soutěžního lezení do pravidel platných v ČR.  

Problematická zůstala situace v  lezení na rychlost, protože v ČR stále není stěna s tzv. standardní cestou, na níž 
se koná většina mezinárodních závodů; v důsledku toho jsou tréninkové podmínky našich závodníků velmi 
komplikované. Ještě větším problémem je to, že i přes vynikající výkony Libora Hrozy ml. a nadějné výsledky Jana 
Kříže je o tuto disciplínu mezi našimi závodníky minimální zájem; v mezinárodním měřítku tuto skutečnost 
umocňuje fakt, že lezení na rychlost bylo vyřazeno z disciplín, které mohou usilovat o olympijskou účast.  

Na úrovni reprezentace jsou nadále vynikající výkony Adama Ondry a Libora Hrozy ml. Adam Ondra v sezóně 
2012 omezil své závodní aktivity a soustředil se na MS v Paříži, kde obsadil výborné 3. místo v lezení na obtížnost. 
Libor Hroza ml. na MS v lezení na rychlost získal vynikající stříbrnou medaili a ačkoli v celkovém hodnocení 
Světového poháru nedosáhl na nejvyšší příčky, v jednotlivých závodech SP stál 2x na stupních vítězů. 

Za nejdůležitější výsledek práce komise považujeme pokračující změnu v zájmu o reprezentaci a trend ve vývoji 
výsledků zejména mladých závodníků. Na celkové bilanci reprezentace ČR se negativně podepsala zranění a 
zdravotní problémy většího počtu závodníků, než je obvyklé, proto doufáme, že v příští sezóně se našim lezcům 
budou tyto potíže vyhýbat. Oceňujeme všechny závodníky, kteří v této sezóně reprezentovali ČR a jménem ČHS 
jim chceme tímto poděkovat. 

Z hlediska zlepšení péče o přípravu reprezentantů se podařilo ve spolupráci s Laboratoří sportovní motoriky FTVS 
UK připravit systém opakovaného standardizovaného testování reprezentantů, které by mělo napomoci ke 
zkvalitnění jejich přípravy a vytvořit zpětnou vazbu i v kontextu závodní výkonnosti. 

Pro rok 2013 je záměrem komise ČHS propracovat systém zajištění reprezentace a ve spolupráci s dalšími 
subjekty zlepšit péči o perspektivní závodníky. V rámci tuzemských závodů bude komise nadále pracovat na 
zvyšování sportovní úrovně soutěží a ve spolupráci s vedením ČHS v návaznosti na minulou sezónu i na jejich 
marketingové hodnotě. 

Vrcholem mezinárodní sezóny bude červencové ME v lezení na obtížnost a rychlost v Chamonix a ME 
v boulderingu na přelomu srpna a září v Eindhovenu. 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 

V průběhu roku 2012 pokládáme za nejvýraznější přínos stabilizaci domácích závodů v podobě dvou závodů na 
obtížnost (Gutofka Praha, MMČR Brno) a jednoho mistrovského závodu na rychlost (Ice run – Vír). Oba závody na 
obtížnost měly v loňském roce nárůst závodících oproti předchozím ročníkům: BLACK DIAMOND drytoolcup 
MMČR Brno hostil v prosinci 2012 celkem 52 závodníků z šesti zemí včetně mistryně světa Angeliky Reiner. 

Z hlediska IWC 2012 dosahovala stabilních výsledků Lucie Hrozová, která se pravidelně umisťovala ve finále; 
v závěru seriálu nás potěšil Mirek Matějec, kterému se jako českému závodníku po dlouhé době podařila finálová 
účast v závodě v Busteni. 

IWC 2013 se podařilo obsadit výrazně silněji, řada závodníků však bohužel nemohla z důvodu nemoci na 
plánovaná kola IWC odjet. Na MS v Korei nás reprezetovali Mirek Matějec a Lucka Hrozová, kdy 5. místo Lucky na 
MS je velmi slušným výsledkem. Ve stejném termínu se v Saas Grund konalo první oficiální MS juniorů, na kterém 
získala Martina Kratochvílová stříbrnou medaili a Petr Hartman obsadil dvanácté místo (oba kat. 18–21 let).  

Nejprestižnější závod série IWC v Saas Fee měl nejsilnější českou účast. V mužích reprezentovali Mirek Matějec, 
Petr Adámek, Petr Hartmann a Radek Lienerth, v ženách Lucka Hrozová. Radek Lienerth postoupil do semifinále a 
skončil na 15. místě, Lucie Hrozová vybojovala vynikající 3. místo. Následujícího kola IWC v Rabenstainu se 
zúčastnila pouze Lucka Hrozová a Mirek Matějec. Mirek bohužel nepostoupil a Lucka skončila na pěkném 6. místě. 
Zatím poslední závod série IWC 2013 se uskutečnil v Busteni, ze kterého přivezla Lucie Hrozová zlatou medaili.  
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Závodníci na rychlost Zdeněk Pelíšek a Milan Dvořáček bohužel jak v roce 2012 tak 2013 skončili vždy v sítu 
kvalifikace, neboť prosadit se proti ruským specialistům je velmi obtížné. 

Z domácích závodů v roce 2013 zatím proběhl Ice run, kdy mistry ČR 2013 v ledu na rychlost se stala Martina 
Náhlíková v kategorii žen a Milan Dvořáček v kategorii mužů. 

Z dalších evropských závodů se podařilo nakonec obsadit pouze Glace-Glisse v Unken, kde se Honzovi Strakovi 
podařilo umístit na velmi pěkném 5. místě a Radek Lienerth obsadil 9. místo.  

Z hlediska zbývajících cílů pro rok 2013 nám v tuto chvíli chybí realizace podzimních závodů, které budou 
nominačními pro IWC 2014. Po delší pauze by se mohlo podařit zrealizovat i závod na Slovensku a ožvit 
československý pohár v drytoolingu. 

Jedním z nejobtížnějších cílů je omladit skupinku věnující se drytoolingu a přivést k této lezecké disciplíně mladší 
závodníky. Proto bych vás chtěl požádat, pokud máte ve svém oddílu chlapce a dívky ve věku 15 – 21 let a tato 
disciplína by je zajímala, abyste kontaktovali předsedu subkomise.  

 
Tradi ční skialpinismus 
předseda Jan Pala 

V roce 2012 se kromě každoročně pořádaných akcí v horách a prosincového setkání skialpinistů uskutečnilo 
několik výprav do netradičních zahraničních oblastí.  

Do každoročních akcí komise patřilo především setkaní skialpinistů v zahraničí – Alpin-ski pořádané René Bulířem. 
Alpin-ski se v roce 2012 za velkého zájmu účastníků z celé ČR uskutečnil koncem března na Rifugio Branca 
v oblasti Ortleru. V polovině dubna pobývali tradiční skialpinisté v rámci každoroční akce Tatranské skiextrémy na 
Chatě pri Zelenom plese. Počasí bylo velmi špatné, teploty nad nulou byly doplněny mlhou a padajícími lavinami, 
a proto se dalo lyžovat jen velmi omezeně. Činnost tradičních skialpinistů byla prezentována v rámci několika 
promítání v ČR, článků a vystoupení v rozhlase. Na Pelikánově semináři byly tři přednášky komise tradičního 
skialpinismu. První prosincový víkend se uskutečnilo Setkání skialpinistů na chatě Švýcárna v Jeseníkách. 
Jeseníky byly pouze částečně zasněženy, během dne byly na programu pěší výlety po okolí a večer potom 
metodická promítání k lavinové bezpečnosti a cestopisná promítání. 

Z méně obvyklých oblastí působili tradiční skialpinisté v únoru v Libanonu s cílem sjet řadu zajímavých kopců. Kvůli 
pětidenní sněhové bouři se museli nakonec spokojit pouze se sjezdem Grande Coulee z vrcholu Sanine (2564 m) 
na dohled ke Středozemnímu moři. V březnu se na skialpech pohybovala malá skupina v oblasti švédského 
Národního parku Sarek s řadou zajímavých kopců do výšky 2200 m. Na přelomu března a dubna přebývala 
skupina skialpinistů v Makedonii, kde lyžovali na některých nejvyšších vrcholech bývalé Jugoslávie na hranici 
Makedonie a Albánie. Vzhledem k velkému lavinovému nebezpečí byla většina sjezdů lehkým terénem. Pětičlenná 
severomoravská skupina skialpinistů vyjela do Íránu na dva týdny v dubnu. Po aklimatizaci v oblasti čtyřtisícového 
Tochalu se přesunuli do oblasti Damavándu (5671 m), kde za silné bouřky, větru a mlhy dosáhli klasickou cestou 
vrcholu po desetihodinovém výstupu. Sjezd byl z vrcholu s přespáním v 4200 metrech až k bivakům ve výšce 3000 
metrů. Tříčlenná skialpinistická výprava pobývala na poloostrově Kamčatka v dubnu. Hlavním cílem byl výstup a 
sjezd z aktivní a zároveň nejvyšší kamčatské sopky Ključevskaja (4750 m). Ključevskaja lyžovatelná nebyla, takže 
výstup i sjezd byl pouze pěšky. Na sousední neaktivní sopce Ploskaja Bližnaja (4057 m) se podařil český prvosjezd 
jedním z řady nabízejících se zajímavých sjezdů. V okolí Petropavlovska-Kamčatského byli prvními Čechy, kteří 
sjeli na lyžích vulkán Korjakskij (3456 m) poté, co se ve vrcholové části znovu objevil sníh a led po uklidnění 
vulkanické aktivity v minulých letech. 

Komise tradičního skialpinismu má obvykle nejmenší rozpočet, který mnohdy nevyužije kvůli tomu, že některé 
z původně plánovaných akcí nejsou uskutečněny. V roce 2012 byl zrušen skialpinistický kemp mládeže zaměřený 
na tradiční skialpinsmus plánovaný na druhý víkend v březnu. 

 
Komise sout ěžního skialpinismu 
předseda Pavel Jirsa 

V zimní sezoně 2012 se komise závodního skialpinismu zabývala především uspořádáním SCARPA Českého 
poháru ve skialpinismu 2012. Součástí celého poháru bylo celkem sedm závodů. Šest závodů bylo pořádáno 
systémem start – cíl a jeden závod se uskutečnil jako vertical. Všech sedm závodů bylo vyhlášeno jako závod 
jednotlivců. Při všech závodech byla  vyhlášena kategorie „open“, jak pro muže, tak pro ženy. Kategorie „open“ je 
pro širokou veřejnost a má za cíl přilákat potencionální zájemce z řad široké veřejnosti a ukázat co závodní 
skialpinismus představuje. Závody start – cíl v Krušných horách a ve verticalu v Rokytnici nad Jizerou se 
uskutečnily jako nominační závody pro zařazení do reprezentace. Závod v Janských Lázních NTP byl zařazen do 
Středoevropského poháru. Mistrovství ČR bylo ve Špindlerově Mlýně. Vyhlášení výsledků celého seriálu závodů 
ČP proběhlo v prodejně SCARPA v Praze.  
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Komise se podílela na uspořádání Středoevropského poháru, který byl již tradičně složen ze závodů v Polsku, na 
Slovensku a V Čechách. Zároveň všechny tyto závody byly součástí SCARPA Českého poháru.   

První dva závody SCARPA Českého poháru se uskutečnily jako nominační závody pro vyhlášení reprezentace na 
sezonu 2012. Reprezentanti se zúčastnili ME ve francouzském Pelvoux. Na tomto šampionátu si nejlépe vedl 
Dominik Sádlo, který po sérii udělení trestných minut obsadil v kategorii kadetů dvě čtvrtá místa a ve verticalu 
získal dokonce stříbrnou medaili.V seniorské kategorii si nejlépe vedl Michal Štantejský, který se umisťoval kolem 
18. místa ve všech závodech, kterých se na ME zúčastnil. Část reprezentantů vyjela na dva závody Světového 
poháru. První závod se uskutečnil v Andoře. Dominik obsadil ve své kategorii třetí místo v závodě jednotlivců. Při 
druhém závodě SP v Itálii navázal na výborné umístění z Andory a obsadil také třetí místo. V celkovém hodnocení 
SP obsadil vynikající třetí místo. 

Seriál závodů ČP se koná i v roce 2013. Z plánovaných závodů proběhly v době uzávěrky bulletinu již dva a celý 
seriál vyvrcholí mistrovským závodem Špindlerův mlýn – Krkonoše na konci března. Závody Středoevropského 
poháru se v roce 2013 nekonají, důvody jsou především finanční a organizační.  

Reprezentační družstvo na závodní sezónu v roce 2013 je čtyřčlenné a jeho členové se již zúčastnili MS, které se 
konalo v Pelvoux. Nejlépe se umístila Petra Volfová (9. místo v závodě jednotlivců) a junior Dominik Sádlo (10. 
místo v závodě jednotlivců).  
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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 23. 3. 2013.  

 

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

 

Podpis zmocnitele       Podpis zmocněnce 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Plná moc k zastupování na VH ČHS - zastupování p ředsedy 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 23. 3. 2013.   

 

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

 

Podpis zmocnitele       Podpis zmocněnce 



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

31 

Prohlášení k odejmutí plné moci p ředsedovi ZOS, pop ř. osob ě, která jej na základ ě 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 p ředsedovi výše uvedené ZOS, pop ř. osob ě, která jej na základ ě plné moci zastupuje, plnou moc 
k zastupování mé osoby na VH ČHS konané v Praze dne 23. 3. 2013 podle § 11 odst. 5 stanov ČHS.  

 

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

 

Podpis člena ČHS……………………………………………………………………………. 


