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Výkonný výbor ČHS vás zve na Valnou hromadu ČHS, která se koná 22. 3. 2014 v Praze na 
Strahově. Na programu jsou mj. volby výkonného výboru ČHS a volby členů disciplinární a revizní 
komise.  

 
Termín a místo konání VH 

 sobota 22. března 2014  
 9:30 - 16:00 hodin  
 budova sídla ČHS (aula v přízemí), Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 

 
Registrace účastníků VH 

 Registrovat se lze od 8.30 hodin. Prosíme všechny účastníky o včasnou registraci.  
 Při registraci delegáti předloží členský průkaz ČHS (2014 nebo 2013), 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, volební)  

3) Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti VH 

4) Schválení jednacího a volebního řádu VH 

5) Schválení programu VH 

6) Udělení ocenění ČUS V. Suchému a V. Širlovi 

7) Návrh na udělení čestného členství ČHS A. Čepelkové, J. Rakoncajovi a V. Šmídovi 

8) Zpráva o činnosti ČHS 

9) Vystoupení předsedů odborných komisí ČHS 

10) Zpráva o hospodaření ČHS za rok 2013  

11) Návrh rozpočtu ČHS na rok 2014 

12) Zpráva revizní komise 

13) Zpráva o plnění Koncepce ČHS 

 

přestávka 

 

14) Volby disciplinární a revizní komise 

15) Volby výkonného výboru  

16) Závěrečná diskuse 

17) Usnesení VH 

18) Zakončení VH  
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Informace k volbám do výkonného výboru a do disciplinární a revizní komise 

Volby do orgánů ČHS se řídí Jednacím a volebním řádem VH, směrnicí o svolávání a jednání VH a stanovami.  

VH 2014 bude volit členy disciplinární komise a členy revizní komise. Současní členové těchto komisí byli do svých 
funkcí zvoleni v roce 2011, tzn., že jim letos končí tříleté funkční období.  

Volby disciplinární komise: VH volí 3 členy a 3 náhradníky. Volba je jednokolová, členy komise se stávají 
kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů, další tři se stávají náhradníky. Předsedu si zvolení členové komise volí 
sami ze svého středu.  

Volby revizní komise: Volba je stejná jako v případě disciplinární komise s tím rozdílem, že je požadován pouze 
jeden náhradník.  

VH 2014 bude volit nový výkonný výbor ČHS, neboť členové současného výboru, kteří byli zvoleni v roce 2012 
s mandátem do roku 2015, odstoupili ze svých funkcí. Důvodem je oslabení současného VV úmrtím předsedy 
Z. Hrubého. Podrobné vysvětlení naleznete na webu ČHS v článku 1. místopředsedy J. Bloudka - 
http://www.horosvaz.cz/chs-informace/jak-dal-vest-chs/.  

Volby VV: Volby probíhají ve třech krocích. Nejprve je volen předseda, poté oba místopředsedové a nakonec 
členové VV. Pro zvolení předsedy, místopředsedů i členů je nutné získání stanoveného počtu hlasů. Pokud 
kandidáti stanovený počet hlasů nezískají, je volba neúspěšná. Podrobnosti stanovuje Jednací a volební řád ČHS, 
který schvaluje VH.  

Na funkce v disciplinární a revizní komisi i ve výkonném výboru mohou kandidovat členové ČHS starší 18ti let 
(stanoveného věku musí být dosaženo nejpozději v den konání VH). Členství ve výkonném výboru je neslučitelné 
s členstvím v disciplinární komisi a v revizní komisi.  

Člen ČHS může podat svoji kandidaturu sám, nebo jej na členství ve výkonném výboru může navrhnout jiný člen 
ČHS, skupina členů ČHS, nebo oddíl ČHS. Kandidaturu jiného člena ČHS lze podat pouze se souhlasem 
navrhované osoby; souhlas prověří sekretariát ČHS.  

Návrhy kandidátů mohou být podávány průběžně do pátku 21.3. 2014 do 12 hod. (do oběda). Návrhy lze podávat 
prostřednictvím e-mailu info@horosvaz.cz (do předmětu zprávy napište Volby + orgán, kterého se kandidatura 
týká). K podání použijte formulář, který je k dispozici i na webu ČHS.  

Informace o jednotlivých kandidátech do výkonného výboru budou postupně zveřejňovány na webu ČHS, aby se s 
nimi mohli členové ČHS včas seznámit. Kandidáti dostanou prostor pro krátkou prezentaci na valné hromadě.  
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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 (dále jen „VV“) 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. 
 

VI. Volby 
1) Volba členů disciplinární komise (dále jen „DK“) a volba členů revizní komise (dále jen „RK“) včetně 

příslušného počtu náhradníků (disciplinární komise – 3 náhradníci; revizní komise – 1 náhradník) probíhá 
souběžně.  

2) Volba je jednokolová. Tři kandidáti s největším počtem hlasů se stávají členy DK, resp. RK; další kandidáti 
s největšími počty hlasů se stávají náhradníky komisí.   

3) Zvolení členové DK, resp. RK, si zvolí ze svého středu předsedu.  
4) Volba VV probíhá ve třech krocích. Nejprve je volen předseda, následně 1. a 2. místopředseda a na závěr 

členové VV.  
5) Pro zvolení předsedy je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných nebo zastoupených členů ČHS. 

V případě, že se do prvního kola zaregistruje jen jeden kandidát, který nezíská požadovanou dvoutřetinovou 
většinu hlasů, není předseda zvolen a volba je ukončena. V případě, že se do prvního kola zaregistrují dva 
a více kandidátů a žádný z nich nezíská v prvním kole požadovanou většinu, postupují do druhého kola dva 
kandidáti s největším počtem hlasů. Ve druhém kole vítězí kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů 
a současně největší počet hlasů.  

6) Pro zvolení 1. a 2. místopředsedy je třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Volba probíhá shodně jako volba 
předsedy.  

7) Pro zvolení každého ze čtyř členů výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů, zvoleni jsou čtyři 
kandidáti, kteří získají největší počet hlasů. Pokud v prvním kole nejsou zvoleni všichni čtyři členové, postupují 
do druhého kola kandidáti s největším počtem hlasů, přičemž do druhého kola postupuje dvojnásobek 
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kandidátů, než je počet dosud neobsazených míst. Ve druhém kole vítězí kandidáti, kteří získají největší počet 
hlasů a současně alespoň ¼ hlasů.   

8) V případě rovnosti hlasů, která neumožní určit, který kandidát na funkci do příslušného orgánu ČHS byl zvolen, 
následuje rozhodčí volba. Při rozhodčí volbě se o dotčených kandidátech hlasuje veřejně, vítězí kandidát, který 
získá větší počet hlasů.  

9) Nastane-li v průběhu voleb situace, která není upravena tímto jednacím a volebním řádem, postupuje se podle 
návrhu volební komise, který schvaluje VH.  

 
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 

Český horolezecký svaz řídil v období mezi valnými hromadami výkonný výbor zvolený v roce 2012 (předseda 
Z. Hrubý, 1. místopředseda J. Bloudek, 2. místopředseda P. Resch, členové K. Berndt, A. Kurowski, J. Šťastný a J. 
Zozulák). V důsledku úmrtí předsedy ČHS Z. Hrubého pracuje VV od srpna 2013 v šestičlenné sestavě, funkci 
předsedy vykonává 1. místopředseda J. Bloudek. Od VH 2013 se konalo osm jednání výkonného výboru, z toho 
dvě vícedenní. Sekretariát ČHS pracoval v tříčlenné sestavě, s občasnou výpomocí brigádníků.   
 
Od poslední VH nedošlo k žádné změně ve složení disciplinární komise, která i v tomto období pracovala ve 
složení T. Kublák (předseda), T. Frank a M. Holeček. Revizní komisi vedl, v důsledku nepříznivého zdravotního 
stavu předsedy Z. Vévody a na základě pověření VH, člen komise J. Kalivoda; členem komise je nadále M. Benda.  
 
V roce 2013 se opět zvýšil počet členů ČHS, oproti roku 2012 zhruba o jeden tisíc (na rok 2012 si členský průkaz 
zakoupilo 9 637 členů, na rok 2013 10 538 členů). Celkový počet členů, se započítáním těch, kteří jsou v tzv. 
ochranné lhůtě, byl na konci roku 2013 cca 12,5 tisíce. Zvyšuje se počet individuálních členů (na konci roku 2013 
více než 2,5 tisíce) a stoupá zájem o kombinované členství v ČHS a OEAV, nabízené na základě smlouvy mezi 
ČHS a spol. ALPY (v roce 2013 cca 3,5 tisíce členů, v přechozím roce cca 2,3 tisíce). Počet horolezeckých oddílů 
se zásadně nemění, v ČHS je nyní registrováno více než 400 oddílů, stále převažují malé oddíly do dvaceti členů.  
Výše členských příspěvků je dána rozhodnutím VH 2012, tj. od roku 2013 je nižší cena pro juniory (300 Kč); děti do 
18 let, které mají alespoň jednoho rodiče v ČHS, mají členství zdarma; nejsou vybírány vstupní poplatky.  
 
Odbornou činnost ČHS zajišťují především komise: Centrální vrcholová komise (zahrnuje oblastní vrcholové 
komise), metodická komise, lékařská komise, komise historie, komise mládeže, komise nesoutěžního horolezectví 
(zastřešující komisi tradičního skialpinismu), komise soutěžního lezení dospělých, komise soutěžního lezení 
mládeže, komise závodního skialpinismu, komise drytoolingu. V oblasti odborných komisí došlo od VH 2013 
k následujícím změnám: Subkomise drytoolingu byla v listopadu 2013 změněna na samostatnou komisi, novým 
předsedou komise nesoutěžního horolezectví je J. Zbranek. 
    
ČHS hospodařil v roce 2013 se schváleným rozpočtem ve výši 7.235.000 Kč, resp. ve výši 8.545.000 Kč při 
započítání tzv. vázaných prostředků, které bylo možno čerpat pouze na koncepční, dlouhodobé aktivity a po 
schválení výkonným výborem. Z uzávěrky hospodaření vyplynulo, že hospodaření ČHS v roce 2013 skončilo 
úsporou ve výši 740.726 Kč a navíc nebylo oproti plánu čerpáno původně plánovaných 580.000 Kč z rezervy.  
 
ČHS se řídí novelizovanými stanovami, které byly schváleny na VH ČHS 2013. Jejich registrací bylo splněno 
usnesení VH 2013. V návaznosti na novelu stanov byly v průběhu roku upraveny vnitřní dokumenty ČHS. Od 1. 1. 
2014 je ČHS, v souladu s novým občanským zákoníkem, spolkem. Jedná se o automatickou změnu, která si 
nevyžádala transformační opatření. 
 
ČHS je členem České unie sportu (dříve ČSTV) a požádal o členství v Českém olympijském výboru, kde lze 
předpokládat přijetí na jaře 2014. ČHS je členem UIAA, kde má své zástupce ve třech komisích: Horolezectví – Jiří 
Vogel, Igor Novák; lékařská komise – Jana Kubalová, Ivan Rotman; bezpečnostní komise - Jan Holec. Členství 
v UIAA je nezbytné i pro závody v ledolezení a drytoolingu, které tato federace zastřešuje. ČHS je členem 
Mezinárodní federace sportovního lezení (IFSC - International Federation of Sport Climbing) a Mezinárodní 
federace skialpinismu (ISMF - International Ski Mountaineering Federation). Členství je nezbytnou podmínkou pro 
to, aby se naši reprezentanti mohli účastnit mezinárodních závodů, které tyto federace zastřešují.  
 
ČHS i nadále spolupracuje s partnery, kteří mají zájem podpořit horolezectví. V roce 2013 byl hlavním partnerem 
ČHS HUDY sport a adidas, dalšími partnery byly firmy Lanex (Tendon a Singing Rock), Makak, Vertical Trade 
a Uniqa. Celkově se ČHS podařilo získat podporu v hodnotě cca tři čtvrtě milionu korun. V roce 2014 jsou hlavními 
partnery opět HUDY sport a adidas; dalšími partnery jsou Lanex (Tendon), Singing Rock, Makak, Rock Point 
a Pivovar Rohozec. Mediálními partnery poskytujícími ČHS prostor pro propagaci jsou i časopisy Montana, Lidé 
a hory a webový portál Lezec (hlavní partneři), a dále webové portály Horyinfo a Pohora a časopis Everest. 
 
Pro členy ČHS bylo v roce 2013 a je i v letošním roce k dispozici cestovní pojištění u pojišťovny UNIQA, které se 
vztahuje i na horolezectví a další outdoorové aktivity a kryje i záchranné práce. Instruktorům ČHS hradí pojištění 
odpovědnosti za způsobenou škodu platné i v zahraničí. Na základě rámcových smluv, které uzavřel ČUS nebo 
ČOV, se pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu vztahuje na činnost trenérů a cvičitelů ČHS na území ČR, 
reprezentanti a jejich doprovod mají k dispozici výhodné cestovní pojištění zahrnující závodní činnost. K výhodám 
členství v ČHS patří stále slevy na chatách ve Vysokých Tatrách a na některých akcích či v obchodech, možnost 
lézt na skalách, kde je lezení povoleno jen organizovaným lezcům, využívání knihovny ČHS, možnost čerpání 
grantů, nižší startovné na závodech organizovaných ČHS, možnost získání instruktorské kvalifikace, možnost 
získání cenově výhodného materiálu na prvovýstupy apod.  
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V rámci MHFF v Teplicích nad Metují byly vyhlášeny Výstupy roku 2013 oceňující nejlepší výkony členů ČHS 
v osmi kategoriích. Výstup roku získali Z. Hrubý a M. Holeček za prvovýstup na Talung, A. Ondra za první přelez 
cesty Change, L. Hrozová za přelez drytoolové cesty Ironman a J. Macek a J. Švihálek za sjezd Ranrapalca. Další 
ocenění byla udělována na Mezinárodním festivalu alpinismu, kde ocenění Horolezec roku 2013 získal A. Ondra.  
 
V průběhu roku se konaly instruktorské kurzy a doškolení, bylo vyškoleno téměř třicet nových instruktorů. 
Metodické vzdělávání bylo realizováno také prostřednictvím metodických akcí pro širokou veřejnost, které se 
v roce 2013 konaly dvě, a zúčastnilo se jich zhruba sto zájemců. Na letošní rok jsou naplánovány čtyři akce. Na 
podzim se konal ve Vysokých Tatrách, ve spolupráci s SHS James, tradiční Pelikánův seminář zaměřený na 
problematiku horské medicíny. V nákladu 5 tisíc kusů byla vydána příručka pro začínající lezce Krok za krokem, 
určená oddílům a novým členům ČHS. 
 
Komise mládeže uspořádala tábor pro mládež v Ostrově, zaměřený na pískovcové lezení, a výběrový zájezd do 
Chamonix. Činnost oddílů, které se starají o mládež, byla podpořena z grantů, na kterých se podílí HUDY sport. 
Rozděleno bylo 114 tisíc Kč na tábory, náborové akce apod. Celkem byla poskytnuta podpora na 14 
mládežnických akcí, kterých se zúčastnilo dohromady více než 200 dětí a mládežníků.  
 
V průběhu celého roku se centrální vrcholová komise a jednotlivé oblastní vrcholové komise staraly o údržbu skal, 
zejména o výměnu jištění. V roce 2013 bylo dodáno přes CVK 3 510 borháků a 110 nýtů pro nepískovcové oblasti 
a 2 560 kruhů a borháků (z nich polovina směřovala do Labského údolí) a 390 slaňovacích kruhů a borháků pro 
pískovcové oblasti. Údržba skalních oblastí byla opět podpořena granty, v rámci nichž bylo rozděleno téměř 80 
tisíc Kč na 8 akcí, např. na vybudování protierozních zábran v Drábských světničkách, informační tabule ve Sloupu 
nebo na Otvírání a zavírání Skaláku. Dojednána byla také řada povolení lezení v chráněných územích. 
 
Prostřednictvím grantů v celkové výši téměř 50 tisíc Kč bylo podpořeno i 12 tradičních horolezeckých akcí (např. 
Zlatý cepín, Horolezecký krosmaraton apod.). Všechny uvedené typy grantů byly vyhlášeny i letos, nově k nim 
přibyly granty na podporu horolezeckých publikací, čímž bylo splněno usnesení VH ČHS 2013. 
 
Součástí činnosti ČHS byla a je také závodní činnost. Příslušné komise zajišťovaly především organizaci 
tuzemských seriálů závodů a účast reprezentace ČR na mezinárodních závodech v soutěžním lezení (obtížnost, 
bouldering, rychlost), v závodním skialpinismu a v drytoolingu. ČP v soutěžním lezení se zúčastnilo cca 170 
závodníků, ČP ve skialpinismu cca 60 závodníků, ČP mládeže v soutěžním lezení zhruba 280 dětí a v regionálních 
závodech mládeže soutěžilo zhruba 340 dětí.  
 
V rámci informačního servisu pokračuje vydávání čtvrtletního elektronického Zpravodaje ČHS, který je od roku 
2013 zasílán i všem předsedům oddílů. Na začátku února 2014 byla vydána již pátá ročenka ČHS, kterou dostali 
všichni členové, kteří si zaplatili průkaz na rok 2013. Informace jsou poskytovány nejen prostřednictvím webu, ale 
také na facebooku.  
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Vyúčtování roku 2013 

Příjmy (Kč) Plánované příjmy  Skutečné příjmy 

Členské příspěvky 3.700.000 3.732.623 

Vlastní příjmy 400.000 487.859 

Dotace MŠMT (organizace sportu) 3.350.000 2.797.800 

Dotace MŠMT (reprezentace a talent. mládež) 315.000 272.400 

Úroky 100.000 69.936 

Převod z roku 2012 580.000 0 

Celkem  8.545.000  7.360.618 

Program IV pro oddíly                170.700 

            

Výdaje Náklady Výnosy 
Skut. 

výdaje 
Plán 

Vázané 
prostředky 

čerpáno/plán 

soutěžní lezení dospělých 841.609 1.000 840.609 912.500  100.000 / 220.000 

lezení v ledu a drytooling 73.520 279 73.241 75.500  20.000 

soutěžní lezení mládeže 690.047 2500 687.547 696.000  70.000 / 100.000 

soutěžní skialpinismus 248.998  248.998 249.000 0 

údržba skal, OP vč. grantů 1.948.562 160.715 1.787.847 1.807.000 120.000 

bezpečné lezení 216.081 13.938 202.143 395.000 70.000 

z toho metodika 179.702  179.702 365.000  

Z toho lékaři 36.379 13.938 22.441 30.000  

hory, skály, lezení 217.789  217.789 343.000 40.000 

z toho Výstupy roku 156.650  156.650 236.000  

tradiční skialpinismus 4.080  4.080 47.000  

granty tradiční akce 48.000  48.000 50.000  

příručka pro začátečníky 9.059  9.059 10.000  

mládež (vč. grantů) 169.131  169.131 185.000 200.000 

marketing a média vč. infocentra 669.796 497.500 172.296 246.000 200.000 

z toho adidas O.P. 112.126 155.000 -42.874   

mapování historie 17.165  17.165 36.000 10.000 

UIAA (příspěvky, zasedání) 104.906  104.906 120.000  

rezerva 20.000  20.000 100.000 100.000 

administrativa 1.908.220  1.908.220 2.145.500 250.000 

celkem 7.125.285 675.393 6.449.892 7.235.000 1.310.000 

celkem vč. vázaných prostředků 7.295.285 675.393 6.619.892 8.545.000 - 

 

Rozdíl příjmy – výdaje  
740.726 

 

Mimorozpočtové položky - odpisy dlouhodobého majetku -22.907 
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Aktiva (Kč) 2. 2. 2009 31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 

dlouhodobý majetek 313.523 385.846 332.283 324.283 358.643 327.736 

cash a ekvivalenty 3.670.416 4.700.367 4.978.382 4.859.261 7.029.457 7.972.363 

pohledávky 1.456.084 1.140.282 19.516 77.902 272.582 22.982 

náklady příštích období 102.392 33.957 43.957 39.450 -157.931 41.075 

 5.542.415 6.011.279 5.374.138 5.300.896 7.502.751 8.364.156 

Pasiva (Kč)       

vlastní jmění 6.540.803 4.422.274 4.537.134 4.149.892 4.365.192 6.789.847 

závazky 558.944 488.266 518.786 428.714 392.984 351.712 

zisk -2.200.082 122.859 -379.242 224.610 2.447.055 715.741 

výnosy příštích období 642.750 977.880 697.460 497.680 297.520 506.856 

 5.542.415 6.011.279 5.374.138 5.300.896 7.502.751 8.364.156 
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Návrh rozpočtu ČHS na rok 2014 

Výdaje (Kč) 

 Návrh rozpočtu Interní projekty* 

soutěžní lezení dospělých 852.000 30.000 

soutěžní lezení mládeže 553.000 167.000 

soutěžní skialpinismus 260.000 0 

lezení v ledu a drytooling 110.000 0 

Údržba skal a ochrana přírody (vč. grantů) 1.592.000 350.000 

Bezpečné lezení (metodika, lékaři, bezpečnost) 450.000 250.000 

 z toho metodika 340.000  

 lékaři 77.000  

 bezpečnost 33.000  

Hory, skály, lezení 334.000 50.000 

 z toho Výstupy roku 235.000  

 tradiční skialpinismus 19.000  

 granty tradiční akce 50.000  

 granty publikace 30.000  

mládež (vč. grantů) 245.000 0 

marketing a média vč. infocentra 250.000 0 

mapování historie 30.000 30.000 

UIAA (příspěvky, zasedání) 115.000 0 

rezerva 100.000 0 

administrativa (mzdy, nájem, tel, poplatky…) 2.152.000 0 

celkem 7.043.000 877.000 

celkem vč. interních projektů 7.920.000  

* Čerpání je spojeno s plněním koncepce ČHS a je podmíněno schválením výkonným výborem.  
 

Příjmy (Kč)  

členské příspěvky 3.750.000 

vlastní finanční příjmy 400.000 

dotace MŠMT (organizace sportu) 2.800.000 

dotace MŠMT (reprezentace a talent. mládež) 270.000 

úroky 100.000 

celkem 7.320.000 

převod z majetku na rozvojové projekty 600.000 

celkem 7.920.000 
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Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2013 předkládaná pro VH ČHS 
konanou dne 22. 3. 2014 

V období od konání valné hromady ČHS dne 23. 3. 2013 měla Revizní komise ČHS složení: 
Z. Vévoda (předseda), M. Benda (člen), J. Kalivoda (člen).  
 
Vzhledem k dlouhodobému onemocnění předsedy komise Z. Vévody byl na minulé valné hromadě pověřen jejím 
dočasným vedením J. Kalivoda. 

Ke svému jednání se komise scházela v prostorách sekretariátu svazu v Praze na Strahově. 

Výsledky činnosti komise: 

a) Kontrolní činnost v oblasti ekonomiky ČHS: 

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

2. Byla provedena namátková kontrola výdajů peněžních prostředků z bankovního účtu ČHS - při kontrole nebyly 
zjištěny žádné nedostatky. 

3. Vzhledem k časovému plánu svých jednání do doby uzávěrky tohoto bulletinu přednese komise své výroky 
a závěry k inventarizaci majetku, k účetní závěrce a rozpočtu na rok 2014 až na jednání valné hromady dne 
22. 3. 2014. 

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

b) Ostatní revizní a prověrková činnost: 

V průběhu období od minulé valné hromady komise řešila jeden podnět od členů ČHS týkající se 
kombinovaného členství v ČHS a OEAV a podávala svá stanoviska a názory k několika dotazům v oblasti vedení 
účetnictví ČHS. 

 
Jiří Kalivoda, pověřený vedením revizní komise 
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Informace o plnění koncepce ČHS 

Koncepce ČHS byla schválena valnou hromadou ČHS v roce 2010 
V úvodu koncepce bylo konstatováno, že se ČHS nachází v období změn, neboť při současných personálních 
kapacitách a finančních možnostech není možné plnit zvyšující se očekávání přicházející zvenčí i od členů. Za 
významné, avšak nejisté proměnné, které budou další směřování ČHS ovlivňovat, bylo označeno financování 
a zájem horolezců sdružovat se v organizaci zastupující jejich zájmy. V návaznosti na to byla identifikována 
základní dilemata fungování ČHS:   

 závody, výkonnostní sport X rekreační horolezectví 

 míra centralizace X decentralizace řízení  

 profesionalizace X dobrovolnost 

 dotace, členské příspěvky X peníze z jiných zdrojů  
 
Z analýz jednotlivých oblastí činnosti ČHS vyplynuly v roce 2010 především tyto závěry:  

 Je potřeba zlepšit informační servis a zpřístupnit výsledky práce komisí i vedení ČHS členům, a to 
prostřednictvím obvyklých informačních kanálů i např. prostřednictvím pořádání otevřených akcí.  

 Je potřeba stanovit priority v údržbě skal, zajistit dostatečné personální obsazení vrcholových komisí, zvážit 
míru profesionalizace této oblasti a zlepšit právní povědomí týkající se ochrany přírody.  

 Diversifikace sportovní činnosti z hlediska disciplín i výkonnostní úrovně by měla být zachována, záleží však 
na zástupcích jednotlivých disciplín, zda chtějí v ČHS setrvat. ČHS chce směřovat ke kvalitnímu organizování 
závodní činnosti včetně reprezentace, je však nutné, aby se na financování těchto činností podílel právě 
výkonnostní sport. ČHS chce nadále podporovat širokou základnu, zejména mládež.  

 S rostoucími požadavky na činnost ČHS je nutno směřovat k vyšší míře profesionalizace a zvážit změnu řízení 
ČHS, která by vedla k většímu propojení výkonného výboru a odborných komisí ČHS.  

 "Tradiční" finanční zdroje (členské příspěvky, státní dotace) jsou vzhledem k rostoucím požadavkům na činnost 
nedostačující, proto je třeba více využívat další zdroje (sponzoring) a zvážit možnost výdělečné činnosti.  

 Je třeba zvyšovat povědomí veřejnosti o horolezectví, zvyšovat kredit ČHS u členů, propojovat mediální 
a marketingovou činnost a vytvářet atraktivní podmínky pro potenciální sponzory.  

 
Na základě analýz byly formulovány následující hlavní cíle ČHS:  
Zastavit do dvou let pokles členské základny a během dalších pěti let rozšiřovat členskou základnu na minimálně 
cca 15 tisíc členů, s důrazem na podporu členství prostřednictvím oddílů, které jsou pro fungování ČHS klíčové.  

 Rozsáhlejší členská základna zlepší význam a pozici ČHS při vyjednávání s jinými subjekty, např. 
s potenciálními sponzory, pojišťovnami apod., což následně umožní poskytovat členům ČHS lepší servis 
a zlepšit jeho finanční možnosti.  

 Potenciálními členy ČHS  jsou hlavně neorganizovaní horolezci, mládež, rodinní příslušníci stávajících členů, 
kteří ještě členy nejsou, a skupiny, které v minulosti měly dojem, že ČHS na ně není svou činností zaměřená 
(vysokohorští turisté, návštěvníci klettersteigů).  

 Cestou vedoucí k naplňování tohoto cíle je oslovení potenciálních členů svazu s nabídkou, která pro ně bude 
zajímavá, přizpůsobení druhů členství těmto potřebám a zlepšování členského servisu. 

Plnění: Počet členů ČHS se postupně zvyšuje, na konci roku 2013 měl ČHS cca 12,5 tisíce členů (nárůst 2012 – 
2013 cca 1 tisíc členů). Nedaří se podporovat oddílové členství. Nové oddíly sice vznikají, ale ve většině případů 
se jedná o oddíly velmi malé, s omezenou činností i funkcemi. Zvyšuje se počet individuálních členů, zejména 
v návaznosti na kombinované členství ČHS – OEAV. Na individuální členství přechází i někteří oddíloví členové.  
 
Změnit v horizontu cca tří let poměr využití finančních zdrojů ČHS tak, aby byly více využívány zejména soukromé 
zdroje. 

 Členské příspěvky 60% (2010 – 71%; pří cílovém rozpočtu 6 mil. Kč – 3,6 mil. Kč); Veřejné zdroje 25%, z toho 
5% granty měst, krajů apod. (při cílovém rozpočtu 6 mil. Kč – 1,5 mil. Kč); Soukromé zdroje 15% (při cílovém 
rozpočtu 6 mil. Kč – 0,9 mil. Kč). 

 Smyslem tohoto cíle je oslabit závislost svazu na nedostačujících a nespolehlivých veřejných zdrojích a posílit 
jeho finanční soběstačnost.  

 Plánované využívání soukromých zdrojů bude úzce provázáno zejména s oblastí výkonnostního sportu 
a mediální a marketingovou činností ČHS. 

Plnění: Již několik let se daří získávat partnery ochotné podporovat horolezectví a ČHS. Finanční a věcné plnění 
získané z těchto partnerství činilo v roce 2013 cca 860 tisíc Kč, letos počítáme se zhruba stejnou částkou.  

 
Upravit finanční řízení ČHS od roku 2011 tak, aby finanční rezerva ČHS činila 40 % rozpočtu. 

 Smyslem tohoto cíle je pokrýt případný roční výpadek veřejných a soukromých zdrojů financování ČHS (tj. vše 
mimo členských příspěvků) 

 Současná finanční rezerva ČHS je vyšší než plánovaných 40 % a rozdíl je možné využít na dlouhodobější 
investiční akce. 
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Plnění: Současná finanční rezerva ČHS je vyšší a pokrývá prakticky jeden roční rozpočet ČHS, rozdíl je možné 
využít na dlouhodobější investiční nebo rozvojové akce. Na druhé straně je ale situace s financováním sportu ze 
strany státu čím dál tím méně předvídatelná, takže vyšší rezerva má v současné době smysl. 
 
Zajišťovat činnost ČHS na profesionální bázi. Od roku 2011 vedle dvou plných úvazků na sekretariátu postupně 
využívat placené práce v objemu cca dvou úvazků pro vybrané oblasti činnosti (viz další cíle - mediální prezentace 
a marketing ČHS, údržba skalních oblastí, výkonnostní sport, vzdělávání).  

 Stanovení tohoto cíle reaguje na fakt, že požadavkům kladeným na ČHS nelze v situaci, kdy je většina činnosti 
založena na dobrovolné bázi, dostát, a nelze tudíž ani zlepšovat servis pro členskou základnu.  

 Naplnění tohoto cíle úzce souvisí se získáním finančních zdrojů, které umožní práci ČHS více 
profesionalizovat, a se změnou řízení ČHS. 

Plnění: Od roku 2013 je sekretariát ČHS obsazen třemi zaměstnanci, díky čemuž je posílena zejména podpora 
závodního sportu a marketing. S další profesionalizací činnosti se do budoucna počítá, a to zejména pro oblast 
údržby skalních oblastí.  
 
Zlepšit do dvou let řízení ČHS prostřednictvím užšího propojení činnosti odborných komisí a výkonného výboru, 
jehož členové budou mít v gesci jednotlivé oblasti činnosti  ČHS. 

 Stanovení tohoto cíle navazuje na cíl předchozí a jeho smyslem je vytvořit způsob řízení, který zefektivní 
činnost ČHS a následně umožní zlepšit servis pro členy svazu. 

Plnění: Členové VV mají již několik let rozděleny gesce za jednotlivé oblasti činnosti ČHS. Ani funkce gestorů se 
však nejeví jako dostatečná pro řízení hlavních činností ČHS a proto je snaha nalézt nějaké další řešení.  
 
Vytvořit z ČHS jeden z významných informačních zdrojů o lezení, a to zejména prostřednictvím rozšíření 
a zkvalitnění informací poskytovaných na webu ČHS a následným zvýšením jeho návštěvnosti.  

 Posílení pozice svazu jako jednoho z hlavních informačních zdrojů o horolezectví a souvisejících aktivitách 
zlepší servis pro členy ČHS a posílením mediální činnosti napomůže při získávání finančních prostředků ze 
soukromých zdrojů.  

 Za hlavní nástroj poskytování informací je považován web ČHS, který bude v horizontu jednoho roku upraven 
tak, aby svým zaměřením, strukturou apod. odpovídal těmto potřebám.  

 K posílení informační funkce ČHS přispěje i další rozvíjení knihovny ČHS, tj. dokupování nových titulů, 
zlepšování evidenčního systému, propagace a poskytování informací z knihovny členům svazu 

 Součástí informační funkce svazu je také systematické shromažďování, archivování a třídění informací 
o historii horolezectví, s možností dalšího zpracování.  

Plnění: Postupně se zvyšuje využití webu ČHS, který byl v roce 2011 zásadně upraven, ke zlepšení informovanosti 
přispívá i čtvrtletní Zpravodaj, ročenka ČHS a od podzimu 2013 začíná být využíván i FB. V roce 2012 a 2013 byly 
doplněny desítky nových průvodců do knihovny, komise historie průběžně doplňuje na web dokumenty z historie 
čs. horolezectví.   
 
Postupně zlepšovat obraz horolezectví v očích širší veřejnosti a dosáhnout toho, aby horolezectví a horolezecké 
výkony začaly být více oceňovány veřejností i potenciálními sponzory.   

 Horolezectví je jakožto sport i pro laickou veřejnost zajímavé, ale dosud mu nebyla věnována dostatečná 
publicita. Zlepšení propagace horolezectví zvýší prestiž tohoto sportu a je nezbytným předpokladem pro 
získávání finančních prostředků ze soukromých zdrojů.  

 Propagace horolezectví je klíčová hlavně pro výkonnostní sport, který musí být v budoucnosti financován ve 
velké míře ze soukromých zdrojů, tak jak je tomu v jiných sportovních odvětvích.  

 Cestou k naplnění tohoto cíle je jednoznačné stanovení kompetencí subjektů zodpovědných za mediální 
prezentaci ČHS (Mediální komise apod.), vymezení hlavních nástrojů a cílových skupin mediální prezentace 
a propojení mediální činnosti s marketingem.   

Plnění: Ke zlepšování mediálního obrazu horolezectví a ČHS přispívá web ČHS, ročenka ČHS a čtvrtletní 
zpravodaj. K propagaci výkonnostního sportu přispívají hlavně TV pořady ze závodů, které ČHS zajišťuje. Všechny 
mediální nástroje jsou propojeny s marketingem. Propagaci horolezectví a ČHS napomáhají také otevřené 
metodické akce pro lezeckou veřejnost a vyhlašování Výstupů roku a Horolezce roku na významných 
horolezeckých festivalech.  
 
V horizontu jednoho roku vypracovat koncepci výkonnostního sportu, která umožní určit priority a další působení 
ČHS v této oblasti.  

 Koncepční cíle pro oblast výkonnostního sportu nebyly formulovány. Oblast je velmi rozrůzněná, náročná 
a dosud personálně nedostatečně pokrytá (chybí celková koordinace výkonnostního sportu). Řešení 
nedostatečné koordinace je navrženo v bodě 5 této koncepce.  

 I přes výše uvedené je cílem podporovat základnu výkonnostního, a tedy i závodního, horolezeckého sportu 
(systém českých závodů, práce s mládeží), která je nezbytná pro vyprofilování výkonnostní špičky. 

Plnění: Situace se zlepšila v oblasti závodního sportu, kde byly formulovány základní cíle a priority závodního 
lezení, skialpinismu a drytoolingu. K úrovni „tradičních“ závodních sportů se přibližuje především závodní lezení, 
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kde se podařilo stabilizovat systém domácích závodů i práci s reprezentací, zavést certifikované stavěče, připravují 
se trenérské licence. V oblasti závodního skialpinismu je situace stabilizovaná, dosud se nepodařilo dostatečně 
rozvinout drytooling.  
 
Zlepšit v horizontu cca dvou let systém péče o skalní oblasti (včetně informovanosti, lezeckých parků apod.). 

 Stanovení tohoto cíle reaguje na fakt, že péče o skalní oblasti a vyjednávání s orgány ochrany přírody jsou 
nejvíce oceňovanou činností svazu (viz anketa 2009).  

 Pro naplnění tohoto cíle bude vytvořena systematika péče o skalní oblasti odpovídající využití jednotlivých 
oblastí a tradicím lezení v nich (zejména osazování kvalitními jistícími prostředky dle předem stanoveného 
plánu).  

 Průběžné zajišťování povolení k provozování horolezectví bude prováděno systematičtěji než dosud a bude 
podloženo lepším právním povědomím orgánů svazu, které se o tuto oblast starají.  

 Informace o podmínkách lezení budou poskytovány nejen prostřednictvím webu, ale také prostřednictvím 
informačních panelů v jednotlivých oblastech. 

 Postupně bude vybráno cca 10 lezeckých lokalit, které budou upraveny tak, aby byly vhodné pro rodinné 
lezení; splnění cíle předpokládáme v horizontu cca deseti let.  

Plnění: Údržba skal, zejména výměna fixního jištění, je stabilně podporována, mnohé skalní oblasti lze díky 
činnosti správců skal považovat za sanované. Je snaha zlepšit systém evidence a distribuce materiálu pro OVK. 
Bezpečnost lezení je podporována také poskytováním materiálu prvovýstupcům. Daří se vyjednávání s orgány 
ochrany přírody, ČHS je považován za spolehlivého partnera s odborným kreditem. Z důvodu neostatečné kapacity 
se nedaří instalovat informační tabule ve skalách. Byly vytvořeny 2 lezecké parky – Alkazar a Modrý lom.  
 
Poskytovat členům ČHS dostatečné možnosti získání znalostí týkající se bezpečnosti horolezectví (metodika, 
bezpečnost, lékařství), a to prostřednictvím různých akcích a metodických materiálů jak pro členskou základnu, tak 
některých pro širokou lezeckou veřejnost.  

 Postupně rozšiřovat nabídku akcí pro lezeckou veřejnost na cca 6 hlavních akcí ročně.  

 Vytvořit doporučené učební osnovy obsahující výčet konkrétních metod horolezeckých postupů, a to na 3 
úrovních - a) nezbytné minimum, b) rozšířené znalosti člena, c) znalosti instruktora; zahrnout i lékařství, 
skialpinismus, mládež. Uvedené učební osnovy budou vodítkem pro běžné kurzy prováděné instruktory ČHS, 
rovněž poslouží jako podklady pro tvorbu metodických materiálů. 

 Věnovat větší pozornost výchově mládeže, tj. podpoře mládežnických oddílů. 

 Zlevnit instruktorské kurzy při zachování současné kvality kurzů.  
o Podpořit akce nabízené jednotlivými instruktory pro širokou členskou základnu.  

Plnění: Rozšiřuje se počet kurzů určených lezecké veřejnosti (v roce 2014 čtyři), v budoucnosti by měly být 
realizovány metodické akce na regionální úrovni. Na konci roku 2013 byla vydána metodická příručka pro 
začínající lezce Krok za Krokem, která je určena především oddílům a novým členům ČHS.  
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Zprávy o činnosti komisí ČHS 

Centrální vrcholová komise + ochrana přírody 
předseda V. Wolf, OP B. Valentová 
Vzhledem k tomu, že se pro CVK podařilo v roce 2013 zajistit optimální množství finančních prostředků ve výši 
1.807 tisíc Kč, stal se tento rok celkově nejúspěšnějším, co se množství dodaných fixních jištění do jednotlivých 
oblastí týče. V tomto roce spadal pod CVK i V. Těšitel z bývalé bezpečnostní komise, který svoji část rozpočtu ve 
výši 27 tisíc Kč zcela nevyčerpal, čímž došlo k nedočerpání rozpočtu CVK ve výši cca 19 tisíc Kč; skutečné čerpání 
CVK v roce 2013 činilo 1.788 tisíc Kč.  
 
Celkem bylo vydodáno, bez rozlišení na výměny a prvovýstupy, do nepískovcových oblastí okolo 3 600 kusů 
fixních jištění (borháky, nýty, případně malé kruhy) a do pískovcových oblastí okolo 2 560 kusů fixních jištění 
(kruhy, borháky) a okolo 580 kusů slaňovacích kruhů a borháků.  
 
Z pískovcových oblastí šlo nejvíce materiálu do OVK Labské pískovce (1 440 ks fixního jištění, 320 ks slaňáků), 
OVK Hruboskalsko (528 ks fixního jištění, 120 ks vrcholových prvků), OVK Lužické a Jizerské hory (269 ks fixního 
jištění, 99 ks vrcholových prvků), OVK Broumovsko (210 ks fixního jištění, 9 ks vrcholových prvků), OVK Dubské 
skály (100 ks fixního jištění, 30 ks vrcholových prvků), OVK Prachov (80 ks fixního jištění, 3 ks vrcholových prvků), 
OVK skály na Mužském (70 ks fixního jištění, 20 ks vrcholových prvků), OVK Tisá (60 ks fixního jištění, 10 ks 
vrcholových prvků) a OVK SZ Čechy (30 ks fixního jištění, 26 ks vrcholových prvků).  
 
Z nepískovcových oblastí OVK Praha a Střední Čechy (1 614 ks fixního jištění), OVK Jižní Morava (593 ks fixního 
jištění), OVK Jeseníky (385 ks fixního jištění), OVK Jižní Čechy (260 ks fixního jištění), OVK SZ Čechy (274 ks 
fixního jištění), OVK Lužické a Jizerské hory (194 ks fixního jištění), OVK Severní Morava (73 ks fixního jištění), 
zbývající nepískovcové komise čerpaly materiál ještě ze zásob z roku 2012. CVK na svoji činnost vynaložila 
celkem cca 1 948 tisíc Kč, prodejem materiálu za zvýhodněné ceny prvovýstupcům získala cca 110 tisíc Kč.  
 
Částkou 50 tisíc Kč přispěl na fixní jištění i HUDY sport v rámci spolupráce s ČHS, tato částka byla vyčleněna pro 
nákup jistících prostředků pro OVK Labské pískovce a OVK Hruboskalsko. Největší nákladovou položku komise 
tvořil nákup materiálu včetně náhradních akumulátorů do vrtaček ve výši cca 1.631 tisíc Kč a dále pak odměny 
jednotlivým správcům za výměny ve výši cca 127 tisíc Kč. Na granty na údržbu a rozvoj oblastí vynaložila komise 
cca 78 tisíc Kč a na provoz webu Skalní oblasti cca 72 tisíc Kč. Na odměny předsedů jednotlivých OVK připadlo za 
jejich celoroční práci cca 22 tisíc Kč, neboť mnozí odměnu nepožadovali.   
 
Nastolený trend, kdy fixní jištění jsou „šitá na míru“ jednotlivým oblastem, nám umožňuje efektivně vynakládat 
přidělené finanční prostředky a dostat do těchto oblastí pokud možno co největší množství kvalitního materiálu. 
Výsledky naší práce jsou čím dál tím více vidět, za což patří velký dík všem členům ČHS pracujícím v jednotlivých 
OVK a správcům skal, na jejichž bedrech leží výměny. Díky dodávkám fixních jištění za velmi výhodné ceny 
prvovýstupcům, kteří si na ně již zvykli a pravidelně je odebírají, nezakládáme dluh pro budoucí generace lezců 
a ty tak nečekají masivní výměny nekvalitních jistících prostředků tak, jak tomu bylo v některých oblastech 
v minulých letech. Závěrem bych chtěl zmínit, že po šesti letech v čele komise CVK oznámil rezignaci na funkci 
předsedy V. Wolf s tím, že do VH svoji funkci předá tak, aby byla zajištěna kontinuita činnosti komise. CVK zvolila 
na svém zasedání v prosinci jako nástupce K. Berndta, který je mimo jiné předsedou OVK Praha a Střední Čechy. 
 
ČHS byl v loňském roce velmi aktivní i na poli ochrany přírody. Vedle nově vyjednaných povolení je třeba zmínit 
především jeho razantní postoj ve správním řízení, ve kterém investor (Správa železniční a dopravní cesty) usiluje 
o povolení demolice Žlebské jehly v Labském údolí. Správní řízení probíhá již od poloviny roku 2013 a dosud není 
ukončeno, neboť investor se proti zamítavému stanovisku Správy CHKO Labské pískovce ještě může odvolat. Je 
však více než pravděpodobné, že Žlebská jehla odolá, neboť argumenty ve prospěch demolice nejsou průkazné.  
 
V roce 2013 byla vyjednána tato nová povolení lezení:  

 PP Tiské stěny - platnost do konce roku 2017 

 NPR Jizerskohorské bučiny a ochranné pásmo – platnost do konce roku 2020 

 NPP Polické stěny – platnost do konce roku 2017 

 NPR Broumovské stěny – platnost do konce roku 2017 

 NPR Pulčín-Hradisko, Pět kostelů – platnost do konce roku 2017 

 PP Stříbrný vrch – platnost do konce roku 2023 

 PP Váňův kámen – platnost do konce roku 2020 

 PR Údolí Jizery – platnost do konce roku 2018 
 
Dosud probíhá správní řízení týkající se nového povolení pro NPR Adršpašsko-teplické skály. V průběhu roku byly 
řešeny prvovýstupy v NP České Švýcarsko (souvislost s  průvodcem, který obsahuje nepovolené skály a cesty) 
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a bylo ukončeno odvolací řízení týkající se PR Prokopské údolí v Praze, povolení z roku 2010 zůstává v platnosti. 
V roce 2014 bude nutno vyjednat nová povolení lezení pro některé vápencové oblasti Jižní Moravy.   
 
Metodická komise 
předseda J. Vogel 
V roce 2013 byli členy komise J. Vogel, D. Stuchlík, K. Kříž, O. Nádvorník, L. Fajkoš a M. Honzík (za LK). 
V lektorském sboru pracovali K. Kříž, M. Honzík, P. Neumann, O. Nádvorník, J. Vogel, J. Kubalová, L. Tkáč, 
E. Ponikelský, M. Buřil, V. Dvořák, R. Keil aj. Schücková 
 
V průběhu roku probíhaly kurzy pro nové instruktory. Na kurz SCI (instruktor sportovního lezení) bylo přihlášeno 
cca 20 uchazečů, z nichž 18 absolvovalo kurz v celém rozsahu. Dále se přihlásilo celkem 10 uchazečů o kvalifikaci 
RCI (instruktor skalního lezení) a 1 uchazeč o kvalifikaci HAL (instruktor horolezectví). V květnu proběhly přijímací 
zkoušky a úvodní kurz RCI. Výuka instruktorů pokračovala výukou první pomoci a závěrečným kurzem se 
zkouškami v Berchtesgadenu v Rakousku. Pro nízký zájem uchazečů nebyl uskutečněn kurz HAL.   
 
Proběhlo několik seminářů doškolení instruktorů (freeride a laviny, skalní záchrana, první pomoc), kterých se 
zúčastnilo cca 40 instruktorů. Výsledky doškolení byly jako každoročně pozitivní, protože znalosti získané před pěti 
lety si zájemci o prodloužení instruktorské kvalifikace osvojili tak dobře, že se nedopouštěli závažných chyb. 
 
V lednu 2013 proběhla ve Víru dvoudenní metodická akce pro širokou lezeckou veřejnost zaměřená na lezení 
v ledu. O akci byl velký zájem, zúčastnilo se jí přibližně 60 osob, z nichž většina měla o ledolezení jen základní 
znalosti. Cílem metodického víkendu, který vedli lektoři metodické komise, bylo poskytnout zájemců základní 
informace o lezení a bezpečnosti při pohybu na ledě. Na podzim proběhl v oblasti Srbsko, v lomu 
Alkazár, metodický seminář pro širokou lezeckou veřejnost - adidas metodický den ČHS, s cílem poskytnout 
zájemcům informace o lezení na skalách, zaměřené jak na samotné lezení, tak na jeho bezpečnost. Mezi 
účastníky semináře byli úplní začátečníci i zkušenější lezci, kteří si přišli doplnit či občerstvit znalosti jako je 
technika uzlů, bezpečné jištění, zakládání štandů apod. Seminář vedli lektoři metodické komise, akce se zúčastnilo 
cca 35 osob. Ohlasy účastníků na obě metodické akce byly velmi pozitivní, a proto komise pokračuje v jejich 
pořádání i v letošním roce; naplánovány jsou čtyři adidas metodické dny nebo víkendy, jeden již proběhl.  
 
V roce 2013 se sešla metodická komise celkem dvakrát. Všechny zápisy z jednání jsou uvedeny na webu ČHS. 
Schůze byly zaměřeny na projednávání organizačních záležitostí včetně převzetí evidence instruktorů 
sekretariátem v roce 2014. Údaje o platné kvalifikaci zůstávají beze změny, na členském průkazu ČHS. Plánovaná 
činnost metodické komise byla splněna.  
 
Lékařská komise 
předsedkyně J. Kubalová 
Lékařská komise pracovala ve složení J. Kubalová, M. Honzík, L. Bloudková, I. Herrmann, I. Rottman, J. Říhová, 
L. Sieger.  
 
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 úzce spolupracuje s metodickou komisí, 
která zajišťuje školení instruktorů i další metodické akce.  
 
Komise se i v roce 2013 podílela na školení nových instruktorů i na doškolování, které zajišťuje metodická komise.   
Na školeních a kurzech se podílí hlavně J. Kubalová a M. Honzík, kteří jsou současně lektory metodické komise. 
 
Hlavní akcí lékařské komise byl již tradičně Pelikánův seminář, který komise pořádá se Společností horské 
medicíny. Loňský, již 24. ročník, byl na základě domluvy z předchozího roku uspořádán ve spolupráci s lékařskou 
komisí SHS James a konal se ve Vysokých Tatrách, v Tatranské Lomnici. Seminář byl opět dvoudenní a zaznělo 
na něm 25 přednášek a prezentací, které si přijelo poslechnout více než 70 účastníků. Další ročník Pelikánova 
semináře se bude opět konat v ČR, ke spolupráci jsou přizváni i zástupci Polska.   
 
Komise pokračovala ve sledování a vyhodnocování úrazů a nehod, ke kterým dochází při horolezectví a jeho 
disciplínách, s cílem upozornit na opakující se rizikové situace, formulovat doporučení apod. Výsledky roční 
evidence nehod a úrazů byly prezentovány na Pelikánově semináři a jsou k dispozici na webu ČHS. L. Bloudková, 
která má sledování úrazů na starosti, ale konstatovala, že ochota nahlásit nehodu je velmi nízká, takže poznatky, 
které jsou k dispozici, nelze zobecňovat.  
 
J. Kubalová a I. Rottman se zúčastnili schůze Lékařské komise UIAA, která se v rámci mezinárodní konference 
Hypoxia konala v Polsku. I. Rottman se zúčastnil také Mezinárodního kongresu lékařů horských záchranných 
služeb v Innsbrucku.  
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V průběhu roku 2013 pokračoval prodej šátků s piktogramy poskytování první pomoci a nově začaly být nabízeny 
obaly na lékárničky, které byly vyrobeny ve spolupráci ČHS s firmou Singing Rock, která je partnerem ČHS.  
 
V roce 2014 se kromě standardní činnosti počítá i s účastí několika členů komise na světové konferenci High 
Altitude Medicine and Physiology, která se bude konat v Bolzanu.  
 
Komise mládeže 
předseda J. Uherka 
Komise mládeže pracovala v roce 2013 ve složení J. Uherka, A. Škrabák. T. Matějka pracoval s kolegy na 
dokončení metodické příručky pro začínající lezce. 
 
Komise připravila již tradiční soustředění mládeže zaměřené na pískovcové lezení, které se tentokráte konalo ve 
druhé polovině června v Adršpachu. V září se uskutečnil výběrový zájezd do Chamonix zaměřený na lezení 
v horách. Obě akce se z hlediska programu i počasí vydařily a o to více je škoda, že se jich zúčastnilo jen velmi 
málo dětí a juniorů. Oddíly, kterým jsou akce nabízeny, o ně nejevily velký zájem. Zaměříme se na větší propagaci 
s delším časovým předstihem a nebude-li ani toto úspěšné, je na zvážení, zda v organizování celostátních akcí 
pokračovat popř. změnit celkovou koncepci.  
 
Komise uspořádala také seminář vedoucích horolezeckých oddílů mládeže, který se uskutečnil na přelomu 
listopadu a prosince v Blatinách na Českomoravské vysočině. Na programu byla mj. prezentace oddílových akcí, 
informování o grantech ČHS a  o činnosti komise mládeže apod.  
 
Podařilo se dokončit příručku pro začínající Lezce s názvem Krok za krokem, která je určena novým členům ČHS 
a oddílům pro školení nováčků. Příručka byla vydána v nákladu 5 tisíc výtisků, její distribuce do oddílů se 
uskutečnila v únoru 2014.  
 
Komise historie 
předseda komise J. Novák 
Komise pracovala ve složení J. Novák, V. Procházka, Z. Lukeš. Dalšími významnými spolupracovníky pro dílčí 
okruhy aktivit byli především M. Otta, T. Kublák, S. Talla, T. Flanderka, D. Štěrbová, V. Šmída a další. 
 
V průběhu roku byly zpracovány podklady pro zveřejnění na webu a to v oblasti dílčích historických dokumentů, 
portrétů osobností. 
 
Byly dopracovány přehledy o působení našich horolezců v Hindúkuši, prvovýstupech v zimních Alpách, o zimních 
tatranských přechodech, počátcích organizovaného horolezectví v českých zemích atd. Jednou z forem výstupů je 
publikování zásadních článků (6 stran) v časopisu Everest v průběhu roku 2013 a 2014. 
Komise spolupracovala s Muzeem Českého ráje v Turnově. 
 
Na filmovém festivalu v Teplicích nad Metují došlo k spolupráci na výstavce fotografií a horolezeckého vybavení. 
Významnou aktivitou je rozvinutí spolupráce s budoucím „horolezeckým muzeem“ v Adršpachu. Zástupci komise 
Novák a Procházka se zúčastnili několika jednání. Komise připravuje celkem 3 expozice: počátky organizovaného 
horolezectví v českých zemích, prvovýstupy v Himálaji a Karakorumu, ukázky horolezeckého vybavení. Otevření 
muzea je plánováno na 1. května 2014. Příprava podkladů tak představuje jeden ze základních úkolů komise 
v prvním pololetí roku 2014. 
 
Komise zahájila spolupráci s Národním muzeem v Praze při zpracování možného využití exponátů v bývalého 
Tělovýchovného muzea v Tyršově domu, např. z výstavy ke 100 letům českého horolezectví, či z expedice 
Hindúkuš 1965. Obdobné platí i pro analýzu písemných podkladů z archivu muzea. 
 
Komise připravuje zdokumentování a analýzu podkladů z Alpských věstníků Českého odboru Planinské zvezy 
Slovenije z let 1900 – 1914 (Vědecká knihovna Olomouc). Další aktivitou pro rok je spolupráce na expozicích 
muzea Českého ráje v Turnově. Komise bude průběžně zpracovávat podklady z historie s následným zveřejněním 
výstupů na webu ČHS a v horolezeckých tiskových médiích.  
 
Komise nesoutěžního horolezectví  
předseda J. Zbranek 
Komise nesoutěžního horolezectví byla vytvořena na začátku roku 2013, tak, aby zastřešovala všechny nezávodní 
horolezecké disciplíny – alpinismu, lezení na skalách, bouldering i tradiční skialpinismus, jemuž bylo ponecháno 
relativně samostatné postavení v podobě subkomise, vedené J. Palou.  
 
Předsedou poměrně široce zaměřené komise byl na začátku roku 2013 jmenován J. Polák, který připravil zcela 
novou koncepci komise, s cílem oslovit a aktivovat mladé perspektivní horolezce a navázat tak na úspěchy členů 
někdejší komise alpinismu a reprezentace, nabídnout členům ČHS širší informační servis apod. Své záměry však 
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bohužel nemohl uskutečnit. Po několika měsících se podařilo najít nového předsedu, kterým byl v únoru letošního 
roku jmenován J. Zbranek.  
 
Komise soutěžního lezení dospělých  
předseda T. Binter 
Komise soutěžního lezení dospělých pracovala v roce 2013 ve složení T. Binter, M. Dichtlová a K. Chudobová, 
která však požádala o uvolnění z pracovních důvodů, proto ji na konci roku vystřídal J. Baláš, vědecký pracovník 
FTVS UK a jeden z předních českých odborníků na problematiku lezecké sportovní motoriky.  
 
Jednotlivé gesce jsou v komisi rozděleny takto: T. Binter – předseda komise, trenér reprezentace, koordinátor 
domácích závodů, M. Dichtlová – manažerka reprezentace, koordinace s komisí SLM, J. Baláš – trenérské licence, 
kurzy a školení, testování závodníků. Součástí komise je také Pravidlová sekce složená ze zástupců hlavních 
rozhodčích s národní licencí a předsedů soutěžních komisí. Sekci vede jediný český držitel licence mezinárodního 
rozhodčího IFSC J. Pražák, řádnými členy jsou Z. Fischerová, M. Dichtlová, J. Čermák, M. Doseděl, L. Návrat, 
T. Miřejovský, M. Macek a T. Binter.  Hlavní náplní práce této sekce jsou veškeré otázky spojené s pravidly včetně 
aplikace nových mezinárodních pravidel soutěžního lezení do pravidel ČHS platných v ČR.   
 
Komise SLD se v roce 2013 pokračovala v práci na stabilizaci situace v oblasti domácích soutěží, na zlepšení 
podmínek pro reprezentaci ČR na mezinárodních závodech a zvýšení zájmu o reprezentaci zejména ze strany 
mladých lezců. 
 
Na úrovni reprezentace dosáhl v roce 2013 vynikajících výsledků Libor Hroza ml., který v lezení na rychlost získal 
titul mistra Evropy, zvítězil v jednom závodě SP a v dalších třech obsadil druhé místo. V celkovém pořadí SP 
v lezení na rychlost 2013 pak získal konečnou 2. příčku.  
 
Skvěle se opět prezentoval v lezení na obtížnost i A. Ondra, který sice omezil své závodní aktivity s tím, že se 
bude soustředit na sezónu 2014, ale ve dvou závodech SP, v nichž startoval, obsadil 1. a 2. místo, což je velkým 
příslibem pro příští sezónu.  
 
Za podstatný výsledek práce komise považujeme pokračující změnu v zájmu o reprezentaci a trend ve vývoji 
výsledků zejména mladých závodníků. Na celkové bilanci reprezentace ČR se sice opět negativně podepsala 
zranění a zdravotní problémy většího počtu závodníků, než je obvyklé, přesto je nutno vyzdvihnout např. 
semifinálové umístění J. Chvály na SP v boulderingu v Kitzbuhelu, který navíc postupoval z vynikajícího 11. místa 
či výborné 23. místo stále ještě juniorky K. Nevělíkové ze stejného závodu SP, těsně unikl postup do semifinále SP 
i ME (o pokus…) také M. Stráníkovi. Zapadnout by nemělo ani 31. místo teprve šestnáctileté J. Vincourkové při 
jejím prvním startu v SP dospělých v lezení na obtížnost. Oceňujeme všechny závodníky, kteří v této sezóně 
reprezentovali Českou republiku a jménem ČHS jim chceme tímto poděkovat. 
 
Z hlediska péče o přípravu reprezentantů pokračovala spolupráce s Laboratoří sportovní motoriky FTVS UK na 
systému opakovaného standardizovaného testování reprezentantů, které by mělo napomoci ke zkvalitnění jejich 
přípravy a vytvořit zpětnou vazbu i v kontextu závodní výkonnosti. Výsledky testování se už výrazně projevily na 
zvýšení výkonnostní úrovně mládežnické reprezentace. 
 
Pro zlepšení péče o všechny závodníky se komisi ve spolupráci s FTVS UK podařilo připravit systém trenérských 
licencí, odpovídající české legislativě a situaci ve většině sportovních odvětví, a s tím spojených kurzů a školení, 
která se realizují v letošním roce. Výsledkem bude zvýšení odbornosti trenérů pracujících v jednotlivých regionech 
a tím i kvalitnější příprava lezců na všech výkonnostních úrovních. 
 
Pro zvýšení kvality lezeckých cest na domácích závodech, v tréninku závodníků i na komerčních stěnách byl 
vytvořen systém stavěčských licencí odpovídající stavu na mezinárodní scéně. V roce 2013 proběhl první kurz pro 
získání národních stavěčských licencí pod vedením jediného držitele mezinárodní stavěčské licence IFSC 
J. Zbranka. Vyškoleno bylo 9 držitelů plnohodnotných národních licencí a dva držitelé licencí aspirantských.  
 
V oblasti domácích závodů se podařilo zajistit fungující systém v oblasti Českého poháru v boulderingu (5 závodů) 
a v lezení na obtížnost (4 závody), kde se zvýšila jak sportovní úroveň, tak divácká atraktivita. Většina finálových 
kol v závodech v boulderingu se přesunula do veřejného prostoru a např. MČR v boulderingu ve Slaném navštívilo 
kolem 2 000 diváků, skvělou návštěvnost měl i ČP a MČR v lezení na obtížnost ve Zlíně, Boulder X na pražském 
výstavišti i tradiční ČP v boulderingu na festivalu v Teplicích nad Metují. Ve spolupráci s vedením ČHS se navíc 
podařilo zajistit samostatné pořady v České televizi z ČP i MČR v lezení na obtížnost a ČP i MČR v boulderingu. 
Podařilo se využít i reklamní prostor navázaný na tyto pořady a tím vytvořit podmínky pro marketingové využití 
českého soutěžního lezení.   
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Pro rok 2014 je záměrem komise SLD ČHS pokračovat v systému zajištění reprezentace a ve spolupráci s dalšími 
subjekty zlepšit péči o perspektivní závodníky. Důležitým aspektem je i dokončení systému trenérských kurzů 
a uplatnění licencovaných trenérů v oddílech a regionech. 
 
V rámci tuzemských závodů bude komise SLD nadále pracovat na zvyšování sportovní úrovně soutěží, zejména 
prostřednictvím licencovaných stavěčů a rozhodčích a ve spolupráci s VV ČHS v návaznosti na minulou sezónu 
i na jejich marketingové hodnotě – již v tuto chvíli je připraven vyšší počet závodů konaných ve veřejném prostoru 
i televizních pořadů. 
 
Z hlediska mezinárodních závodů bude v roce 2014 významná účast Adama Ondry, který ohlásil start ve všech 
závodech SP i MS v lezení na obtížnost a výsledky L. Hrozy ml. v soutěžích na rychlost. Vrcholem mezinárodní 
sezóny bude srpnové mistrovství světa v boulderingu  v německém Mnichově a zářijové mistrovství světa v lezení 
na obtížnost a rychlost ve španělském Gijonu. Čeští reprezentanti se kromě těchto závodů budou snažit získávat 
body v rámci SP v jednotlivých disciplínách. 
 
Komise soutěžního lezení mládeže 
předsedkyně M. Dichtlová 
Komise soutěžního lezení mládeže pracovala v roce 2013 v pětičlenné sestavě – M. Dichtlová, členové 
M. Doseděl, L. Návrat, T. Miřejovský a T. Binter. Komise velmi úzce spolupracovala s komisí soutěžního lezení 
dospělých, což je dáno shodným zaměřením obou komisí a také tím, že někteří závodníci z řad mládeže závodí 
i v kategoriích dospělých. Předsedkyně komise je také manažerkou reprezentace (dospělých i mládeže) a působí 
v Pravidlové sekci, která odpovídá za podobu závodních pravidel pro aktuální sezonu. 
 
Hlavní činností komise bylo organizování tuzemských závodů dětí a mládeže v soutěžním lezení 
a zajišťování reprezentace mládeže. V rámci ČR komise zorganizovala seriál závodů Českého poháru mládeže 
v lezení na obtížnost, který se již několikátý rok koná pod hlavičkou značky Tendon, a také ČP mládeže v lezení na 
rychlost. V roce 2013 se uskutečnilo šest závodů Tendon ČP mládeže v lezení na obtížnost včetně MČR a čtyři 
závody ČP v lezení na rychlost, opět včetně MČR.  
 
Méně pokročilí lezci se mohli zúčastnit šesti závodů Tendon Cup regionálního poháru mládeže v lezení na 
obtížnost, který měl oproti předchozím letům mírně upravený formát a pravidla, s cílem profilovat tento závod více 
ve prospěch menších či méně zkušených závodníků. Snaha zaměřit tyto závody tak, aby odpovídaly tomu, co 
věková či výkonnostní skupina od závodů očekává a co by jí měl závod dát, má své pokračování v letošním roce, 
kdy se regionální Tendon Cup mění na TENDON U14, nově určený pouze pro mladší věkové kategorie (C, D, E), 
s mírnějšími pravidly. Mladší závodníci se s těmi staršími, zkušenějšími, setkají až na vrcholném závodě sezóny, tj. 
na MČR.  
 
Úkolem komise je také zajišťování mládežnické reprezentace ČR v soutěžním lezení, tj. stanovení nominačních 
pravidel, sestavení reprezentačního družstva ve věkových kategoriích A, B a junioři, a zajištění účasti závodníků na 
mezinárodních závodech organizovaných Mezinárodní federací sportovního lezení (IFSC) pro mládež – série 
Evropských pohárů mládeže (EYC), mistrovství Evropy a mistrovství světa juniorů. Na mistrovství Evropy juniorů 
v Imstu se do první desítky probojoval J. Kříž v lezení na rychlost a česká výprava odsud přivezla celkem 10 
bodovaných míst a 4 místa v první patnáctce. Malá šestičlenná mládežnická reprezentace se neztratila ani na 
mistrovství světa juniorů v Kanadě, kde se pět jejích členů dostalo do semifinále, J. Kříž vybojoval 4. místo v lezení 
na rychlost a T. Svobodová obsadila 11. příčku v lezení na obtížnost.  
 
Komise lezení v ledu a drytoolingu  
předseda R. Lienerth 
Komise drytoolingu je jednou ze dvou komisí, které mají v okamžiku valné hromady a vydání tohoto bulletinu 
splněno cca 80% plánované činnosti konkrétního roku. Proto se vám dostává informace nejen o činnosti v roce 
2013, ale také o části činnosti v roce 2014, která již proběhla. 
 
Z hlediska domácích závodů je možné v roce 2013 nalézt jak pozitivní, tak méně příznivé informace. Nejprve to 
méně příjemné. Z důvodů změny provozovatele se nepodařilo uskutečnit drytoolingový závod v Praze na Gutovce 
a tak jediným domácím závodem na obtížnost bylo MMČR BLACK DIAMOND Drytoolcup v Brně. Co je potěšující, 
že se u této akce rozrůstá mezinárodní účast a s mírnou nadsázkou se dá označit za neoficiální „Mistrovství 
střední Evropy“. V tuto chvíli nezbývá než doufat, že se podaří tento závod i jeho kredit udržet i pro další ročníky. 
Již stabilně se pak podařilo zrealizovat MČR v lezení na rychlost na Víru, které máme aktuálně za sebou i letos. Za 
organizaci obou nejprestižnějších závodů patří dík HO Lokomotiva Brno u obtížnosti a HO Vír u rychlosti. Jako 
pozitivní je také možné vnímat narůstající aktivitu na Slovensku, kde se po delší odmlce podařilo zrealizovat 
kvalitní MSR za bohaté české účasti a zvažované obnovení Česko-Slovenského poháru nabírá pro rok 2014 
konkrétnější obrysy. 
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Z hlediska IWC 2013 dosahovala stabilních výsledků L. Hrozová, kdy se pravidelně umisťovala ve finále a sezónu 
vylepšila vítězstvím v IWC Rumunském Busteni, 3. místem v Saas Fee a 5. místem na MS v Korei. Z dalších 
závodníků se na závodě v Saas Fee po velmi dlouhé době podařila semifinálová účast a výsledné 15. místo 
R. Lienertha. Velkým příslibem do následující sezóny pak byla stříbrná medaile M. Kratochvílové z MSJ v Saas 
Grund.  
 
Pro IWC 2014 se podařilo zajistit finanční prostředky ve výši, která se už přibližuje podpoře letních disciplín, a díky 
tomu bylo možné velmi kvalitně obsadit alespoň dva evropské závody IWC a L. Hrozovou poskytnou 
nezanedbatelný příspěvek i na další závody série IWC mimo EU. 
 
Výsledkem této zvýšené podpory a možnosti tréninku na lezecké stěně v Brně je několik velmi pěkných umístění. 
Mimo tradičně velmi pěkné výsledky L. Hrozové, které se mimo Champagny en Vanoise zatím vždy podařila 
finálová účast, se v IWC začala prosazovat i M. Kratochvílová a svým umístěním na 10. místě v Saas a 13. místě 
v Champagny ukazuje, že i pro ni není finálová účast utopií. Po seznamovacím závodě s IWC v Saas Fee se 
v Champagny výborně předvedl J. Straka, když postoupil do finále z druhého děleného místa a obsadil vynikající 
9. místo. R. Lienerthovi a M. Matějcovi se nepodařilo prolomit síto kvalifikace a v obou závodech skončili zhruba 
v polovině startovního pole. Zatím nejvýraznějším úspěchem letošní sezóny je zlatá medaile M. Kratochvílové 
v kategorii juniorek 19 – 22 let v lezení na obtížnost, kdy pokud Martina u závodění zůstane, lze tento výsledek 
považovat za velký příslib do budoucna. 
 
Jako další pozitivum je možné vnímat, že R. Lienerth na vlastní náklady absolvoval kurz stavěče licence UIAA pro 
závody IWC. Tyto zkušenosti tedy bude možné uplatňovat i při přípravě MČR a přípravě tréninkového zázemí 
členů reprezentace. Bohužel je nutné konstatovat, že máme poměrně velký problém s motivací některých 
reprezentantů účastnit se závodů a jako největší problém vidíme nepřítomnost závodníků juniorského věku. Toto 
má více faktorů, mezi něž bohužel patří i negativní publicita, které se komisi drytoolingu dostává.  
 
Komise tradičního skialpinismu (součást komise nesoutěžního horolezectví) 
předseda J. Pala 
Rok 2013 byl v oblasti tradičního skialpinismu veleúspěšný díky aktivitám brněnského Kejda Ski Teamu (KST). 
Jeho členové podřídili celou sezónu sjíždění náročných až extrémně náročných sjezdů v různých koutech světa.  
Trojici J. Macek a bratři J. a O. Švihálkovi se díky jejich nasazení podařilo během jedné sezóny sjet 27 sjezdů 
o sklonu 45 stupňů a více, tedy to, co jiným trvá řadu let nebo se do většiny jimi absolvovaných sjezdů vůbec 
nepustí.  
 
Výběr ze sjezdů KST: Lofoty – S hřeben Segltindenu (50°) a západní svahy Breiflogtindenu (45°); Vysoké Tatry - 
první opakování SZ hrany Malého Kežmaráku s napojením na Nemecký rebrík (50°), pravděpodobně prvosjezd 
z Kežmarské kopy cestou Drewnowski-Staniszewski (53°) a jeden z nejobtížnějších sjezdů Vysokých Tater 
Medené lávky z Lomnického štítu (55°); Alpy - Pallaviciniho kuloár v S stěně Grossglockneru (55°), Gervasuttiho 
kuloár z Mont Blancu du Tacul (55°) a Ostruhu Brenvy z vrcholu Mont Blancu (50°). 
 
Hlavní akcí KST byla expedice Ski Peru: 6x6000, kdy se jim podařilo realizovat část předpokládaných sjezdů - 
Nevado Copa (6188m, 45°, lyžováno z 6 100 m) a snadné Ishince (5580 m, 30°). Poté se dvojici J. Švihálek 
a J. Macek zadařil sjezd SV stěny další šestitisícovky Ranrapalca (6 162 m, 55°, lyžováno z 6 130 m). Bohužel, při 
dalším sjezdu západní stěny Tocllaraju (6 032 m, 50°) Jakub Macek spadl a následkům těžkých zranění podlehl. 
Sjezd Ranrapalca dostal ocenění ČHS Výstup roku 2013. 
 
Na přelomu dubna a května vyjela na aktivní a neaktivní kamčatské sopky smíšená devítičlenná skupina z ČR, 
Slovenska a Ruska. Skialpinisté a skialpinistky se pohybovali v různých oblastech Kamčatky. Mezi významné 
sjezdy patří český a slovenský prvosjezd vulkánu Bakening (2278 m), slovenský a český ženský prvosjezd vulkánu 
Korjakskij (3 456 m) a řada nižších aktivních a neaktivních sopek. 
 
Na základě aktivit v oblasti tradičního skialpinismu v rámci ČHS od zimy až do začátku léta 2013 byla následně 
skialpinistická činnost rozsáhle medializována ať už na internetu, v rámci řady samostatných nebo festivalových 
promítání (One Steep Season od KST nebo Skialpinistická Kamčatka), v televizi a rádiu. One Steep Season bylo 
vyhodnoceno jako druhé nejlepší v rámci Mezinárodního festivalu alpinismu v Praze. Velmi kvalitně udělaná videa 
KST dostala extrémní skialpinismus do povědomí široké veřejnosti. 
 
První prosincový víkend se uskutečnilo Setkání skialpinistů na horském hotelu Štumpovka v Krkonoších. Po 
několika minulých setkáních skialpinistů, kdy sníh nebyl žádný, nebo byl jenom poprašek, se tentokrát dalo 
plnohodnotně jezdit na běžkách a místy i na skialpech. Během dne jsme se pobybovali na lyžích a večer byl 
kulturní program. Kromě metodických, cestopisných a extrémních promítání jsme vzpomněli také na české 
a slovenské kolegy, kteří zahynuli v zahraničních velehorách v roce 2013. 
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Komise soutěžního skialpinismu 
předseda P. Jirsa 
V roce 2013 pracovala komise soutěžního skialpinismu v pětičlenném složení – P. Jirsa, J. Kalousek (od podzimu 
jej nahradil J. Pochobradský), L. Havel, Z. Kantor a Š. Pleskač. Členové komise jsou zástupci silných 
skialpinistických oddílů v ČR.  
 
V zimní sezoně v roce 2013 bylo cílem komise opět zajistit uskutečnění Českého poháru ve skialpinismu, tak jako 
v minulých sezonách. Bohužel se nepodařilo zajistit sponzora celého Českého poháru, tak se uskutečnil pouze pod 
názvem Český pohár pro rok 2013. Český pohár se sestával z pěti závodů, které byly vyhlášeny jako závody 
jednotlivců. Čtyři závody se konaly systémem start – cíl jednotlivců a jeden jako Vertical. Do celkového hodnocení 
se započítávaly čtyři nejlepší závody. Na všech závodech byly vyhlášeny kategorie OPEN pro muže i pro ženy. 
Tyto kategorie slouží pro vyzkoušení si soutěžního skialpinismu i pro širokou veřejnost a potencionální zájemce 
o závodní skialpinismus. Obě kategorie byly hojně využívány. Výsledky jednotlivých kategorií je možno shlédnout 
na stránkách ČHS. Závěrem sezony se uskutečnilo Skitrab Mistrovství České republiky jako již tradičně ve 
Špindlerově Mlýně za podpory silného sponzora. MČR bylo zároveň jako finálový závod ČP.  
 
V loňském roce se bohužel z finančních důvodů nepodílela komise na organizaci Středoevropského poháru, který 
tak proběhl bez účasti českých závodníku. 
 
Pro nominaci do reprezentačního družstva byly určeny první dva závody Českého poháru – „Skialpinismus nad 
Hrobem“ závod v Krušných horách, který se uskutečnil poprvé a tratě byly vytyčeny v oblasti Bouřňáku, a tradiční 
noční závod „Noc tuleních pásů“ v Janských Lázních. Na základě předvedených výkonů byla nominována do 
reprezentačního družstva čtveřice závodníků – kategorie muži R. Groh a J. Hepnar, v kategorii žen P. Volfová, 
v kategorii juniorů D. Sádlo. Tato čtveřice nás reprezentovala na Mistrovství světa ve Francii v Pelvoux. Výsledky 
i zprávy z MS byly průběžně zveřejňovány na webu ČHS. Nejlépe si na MS vedl junior D. Sádlo, který se ve dvou 
disciplínách (vertical, jednotlivci) umístil v první desítce.  
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Vyznamenání České unie sportu 

Výkonný výbor České unie sportu (ČUS) akceptoval návrh VV ČHS a udělil dvěma členům ČHS - Vladimíru 
Suchému a Václavu Širlovi Čestné uznání ČUS. Obě čestná uznání se udělují za celoživotní přínos pro české 
horolezectví a současně k životním jubileím.  
 
Vladimír Suchý (*30.4. 1924) 
V. Suchý patří k významným osobnostem českého horolezectví. Jeho přínos spočívá především v dlouholeté 
metodické a organizační činnosti, nicméně zaznamenáníhodné jsou i jeho horolezecké výstupy. Aktivity 
V. Suchého v oblasti horolezectví započaly ve 40. letech 20. století, od roku 1945 byl členem horolezeckého 
kroužku VŠ a díky svým výkonům byl zařazen do prvního reprezentačního horolezeckého družstva. V letech 1954-
1955 absolvoval Dálkovou školu pro dobrovolné trenéry horolezectví, poté pracoval jako předseda metodické 
komise kraje, Čech a následně i Československa, a to po několik funkčních období. Je zakladatelem 
a organizátorem horoškol VŠ Praha a AKA Praha, které po mnoho let i vedl, zakladatelem školení cvičitelů 
horolezectví I. třídy. Do metodického výcviku zavedl velmi významné cvičné chytání pádů. V. Suchý je také 
autorem metodických textů včetně metodiky provádění výškových prací za využití horolezeckých dovedností. 
V roce 2003 se stal čestným členem Českého horolezeckého svazu. Čestné uznání ČUS se uděluje 
k významnému životnímu jubileu. 
 
Václav Širl (*18.8. 1944) 
V. Širl patří k významným osobnostem českého a i československého horolezectví. Do jeho historie se zapsal 
nejen množstvím a obtížností výstupů uskutečněných v horách i na českých pískovcích, ale také svojí činností 
trenérskou, metodickou a publikační. Vrcholem jeho sportovní činnosti jsou 70. léta 20. století, kdy byl členem 
reprezentačního družstva (1973-1974) a absolvoval řadu obtížných výstupů ve Vysokých Tatrách, v Alpách (mj. 
S stěna Eigeru), na Kavkaze nebo v norském pohoří Romsdale (např. zimní výstup stěnou Trollů). Dlouhodobě lezl 
také na českých pískovcových skalách, kde má na svém kontě více než tisíc výstupů včetně mnoha obtížných 
prvovýstupů. Dlouhou dobu se věnoval také trenérské a metodické práci, v letech 1980 – 1983 byl členem 
trenérské reprezentační rady. Je autorem řady metodických publikací a článků, nejvýznamnější je jeho 
spoluautorství knihy Horolezectví zblízka, kterou napsal spolu s I. Dieškou (Olympia Praha 1989). Čestné uznání 
ČUS se uděluje k významnému životnímu jubileu. 
 

Návrhy na udělení titulu Čestný člen ČHS 

VV ČHS předkládá valné hromadě ke schválení udělení titulu Čestný člen ČHS těmto třem významným 
osobnostem českého horolezectví:  
 
Alena Čepelková (*5. 7. 1953) 
Návrh na udělení čestného členství v ČHS podal Petr Jandík.  
Alena Čepelková patří k nejlepším horolezkyním české historie. Jedna z nejúspěšnějších československých 
horolezkyň osmdesátých let minulého století. Výstupy podnikala ve smíšených i v samostatných ženských 
družstvech. Za dva výstupy v čistě ženské dvojce se Zuzanou Hofmanovou obdržela nejvyšší ocenění ČHS - 
"Výstup roku z hvězdičkou"; byla také oceněna titulem „mistryně sportu“. Souběžně s výstupy ve Vysokých Tatrách 
se věnovala i lezení na pískovcových skalách a sportovním cestám v zahraničních terénech, později se zaměřila 
hlavně na výstupy ve vysokých horách a lezení v ledu. Hlavní oblasti působení: české a saské pískovcové skály, 
Vysoké Tatry, Alpy, Kavkaz, Pamír, Fanské hory, Ak-Su, Himálaj. Vedle sportovní činnosti se věnuje i činnosti 
organizátorské, dlouhodobě působí v mezinárodním ženském horolezeckém spolku RHM při organizaci srazů v ČR 
a zabývá se zpřístupňováním potřebných informací pro lezkyně, které nechtějí být jen „těmi na druhém konci lana“. 
V roce 1997 začala působit jako místopředsedkyně ČHS a pracovat nejprve v komisi žen a později v komisi 
alpinismu. V roce 2005 byla zvolena předsedkyní ČHS a v této funkci působila do ledna 2009, kdy zanechala 
funkcionářské činnosti.  
 
Josef Rakoncaj (*6. 4. 1951) 
Návrh na udělení čestného členství podal VV ČHS. 
Josef Rakoncaj patří k nejvýznamnějším českým horolezcům, jeho jméno je spojeno zejména s výstupy na 
osmitisícovky. Vrcholné horolezecké výkony J. Rakoncaje spadají do období od 70. let do poloviny 90. let 20. 
století, od roku 1975 byl členem reprezentačního družstva. V 70. a 80. letech uskutečnil řadu ceněných výstupů a 
prvovýstupů v Alpách, Dolomitech, na Kavkaze nebo v  Trollryggenu (např. 1. zimní výstup Messnerovou cestou na 
Mt. Agner, prvovýstupu SV stěnou na Pik Ošanina, 1. zimní výstup cesty Rimon ve stěně Trollů). Nejvíce uznání 
mu přinesly výstupy na osmitisícové vrcholy, které uskutečnil v 80. a 90. letech, a kterých má na svém kontě 
celkem osm (K2, Lhoce Shar, Cho Oju, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna, Sisha Pangma, Broad Peak). 
V případě Lhoce Shar a Sisha Pangma se jednalo o prvovýstupy, na K2 stanul dvakrát (1983, 1986). J. Rakoncaj 
se zúčastnil řady dalších výprav do asijských velehor, dvě z nich vedl. Vedle alpinismu se po celou dobu svého 
aktivního lezeckého života věnoval i pískovcovému lezení včetně dělání provovýstupů, kterých je evidováno 
několik desítek. Je autorem nebo spoluautorem několika knih a filmů včetně Velkého himálajského dobrodružství.  
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Vlastimil Šmída (*21. 11. 1933) 
Návrh na udělení čestného členství podal Jiří Novák.  
Horolezecké aktivity Vlastimila Šmídy začaly ve Vysokých Tatrách a pokračovaly pak v Alpách, na 
Kavkaze, Pyrenejích, Alpách a v Norsku. V roce 1957 se stal členem státního reprezentačního horolezeckého 
družstva, v němž prožil celkem deset let. V roce 1958 se zúčastnil historické expedice na Ťan Šan, při níž 
uskutečnil prvovýstup na sedmitisícový východní vrchol Piku Pobědy. V roce 1967 následovala výprava do 
Hindúkuše, při které zdolal hlavní a západní vrchol Tirich Miru. V letech 1978 a 1981 byl technickým vedoucím 
expedic na Nanda Devi v indickém Garhwalu. V roce 1988 následovala expedice na Tilicho v oblasti Annapurny. 
Expediční činnost ukončil v Andách. V roce 1997 to byly výstupy v Argentině v oblasti Vallecitos  a  Aconcagua, 
o tři roky později v poušti Atacama výstupy na Incahuasi a Ojos del Salado a na závěr kariéry v roce 2002  výstupy 
v Ecuadoru na Cotopaxi a Chimborazo a v Peru na Nevado de Pisco. V posledních letech úzce spolupracuje 
s komisí historie ČHS  při zpracování dokumentů z výprav na Kavkaz, do Hindúkuše a Himálaje. 
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