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Výkonný výbor ČHS vás zve na Valnou hromadu ČHS (VH), která se koná 21. 3. 2015 v Praze na
Strahově.
Termín a místo konání VH
 sobota 21. března 2015
 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 (2015 nebo 2014), občanský průkaz (nebo pas)
a případně plnou moc k zastupování jiných členů.
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 VH ČHS 2015
Program VH
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) Zpráva o činnosti ČHS
7) Zpráva revizní komise
8) Zpráva o hospodaření ČHS za rok 2014
9) Zpráva o plnění Koncepce ČHS
10) Návrh změny řízení ČHS a organizačního uspořádání
11) Zveřejňování informací o hospodaření
12) Návrh rozpočtu ČHS na rok 2015
přestávka
13) Vystoupení předsedů odborných komisí ČHS
14) Návrh novely stanov ČHS
15) Doplňující volba 1. místopředsedy a člena VV
16) Doplňující volba člena RK
17) Závěrečná diskuse
18) Usnesení VH
19) Zakončení 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 (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. Jakmile je některý
z protinávrhů schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu, nebo o původním návrhu se již nehlasuje.
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. 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) Výše uvedená ustanovení se odpovídajícím způsobem vztahují i na doplňující volby.
10) 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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Informace k doplňujícím volbám
Doplňující volby do orgánů ČHS se řídí Jednacím a volebním řádem VH, postup při doplňujících volbách je shodný
s postupem při řádných volbách. Na VH 2015 se uskuteční tyto doplňující volby:
 volba 1. místopředsedy,
 volba člena výkonného výboru,
 volba člena revizní komise.
Funkce 1. místopředsedy není obsazena od září, kdy z místa odstoupil P. Žamberský. Oblast hospodaření, která
patří do kompetence 1. místopředsedy, je nyní svěřena členovi VV Šimonu Budskému, který bude, v zájmu
souladu této agendy a funkce, na místo 1. místopředsedy kandidovat. O funkci se mohou samozřejmě ucházet
i další kandidáti.
Pokud bude Š. Budský zvolen 1. místopředsedou ČHS, budou doplňující volby pokračovat volbou člena VV.
V případě nezvolení Š. Budského 1. místopředsedou se nebude doplňující volba člena VV konat, neboť místo
člena VV nebude uvolněno.
Funkce předsedy revizní komise není obsazena od září, kdy z místa odstoupil Jiří Kalivoda. Funkci předsedy
vykonává, dočasně do VH 2015, člen RK Michal Všetečka. Doplňující volba bude volbou člena revizní komise,
s tím, že si členové zvolí ze svého středu předsedu.
Na všechny uvedené funkce mohou kandidovat členové ČHS starší 18 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/členové ČHS, nebo oddíl ČHS. Kandidaturu jiného člena ČHS lze podat pouze se souhlasem
navrhované osoby.
Návrhy kandidátů mohou být podávány průběžně do pátku 20. 3. 2015 do 12 hod. Návrhy lze podávat
prostřednictvím e-mailu info@horosvaz.cz (do předmětu zprávy napište Volby + funkce, které se kandidatura týká).
K podání použijte formulář, který je k dispozici na webu ČHS. Informace o jednotlivých kandidátech do výkonného
výboru budou postupně zveřejňovány na webu ČHS. Kandidáti dostanou prostor pro krátkou prezentaci na valné
hromadě.
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Zpráva o činnosti ČHS
Od 1. 1. 2014 se ČHS automaticky změnil, v souladu s novým občanským zákoníkem, na spolek. Změna právního
postavení se do činnosti nijak nepromítla, nutné úpravy stanov jsou součástí předloženého návrhu novely.
V roce 2014 se podařilo posílit postavení ČHS v rámci českého sportovního prostředí, neboť ČHS byl dne 24. 4.
2014 přijat za člena Českého olympijského výboru (ČOV). Jedná se o velký úspěch, protože ČOV je od roku 2014
hlavní zastřešující organizací pro sportovní svazy vůči státu, byli jsme prvním nově přijatým členem ČOV po devíti
letech a byla nám prominuta i povinná čtyřletá čekací lhůta. K dalšímu posílení pozice ČHS došlo díky tomu, že
předseda ČHS J. Bloudek byl v prosinci zvolen jedním ze zástupců Českého klubu sportovních svazů, organizací
a institucí (ČKSOI) na plénu ČOV.
ČHS je nadále členem Mezinárodní horolezecké federace (UIAA), Mezinárodní federace sportovního lezení (IFSC)
a Mezinárodní federace skialpinismu (ISMF). V komisích UIAA má ČHS pět zástupců, z toho dva řádné a tři
korespondenční. ČHS, společně se Slovenským horolezeckým spolkem James, podpořili návrh na vznik
Mezinárodní federace evropských horolezeckých asociací, za předpokladu, že se bude jednat o efektivní
organizaci, jejíž agenda bude zaměřena na evropské záležitosti a nebude se překrývat s agendou UIAA, jejíž by
měla být nová federace integrální součástí.
V roce 2014 se opět zvýšil počet členů ČHS - členský průkaz na rok 2014 si koupilo 11.756 osob, z nichž zhruba
8,5 tisíce bylo registrováno v oddílech, kterých má ČHS nyní 410. K 31. 12. 2014 měl ČHS celkem 13.872 členů.
Členové si mohli na rok 2014 opět zakoupit kombinované členství v ČHS a Österreichischer Alpenverein (ÖAV)
nabízené spol. ALPY. Od roku 2015 je kombinované členství poskytováno ve spolupráci se třemi zástupce ÖAV
(vedle spol. ALPY také OEAV.CZ s.r.o. a Edelweiss.cz). V lednu 2015 jsme jednali o kombinovaném členství na
rok 2016 s vedením ÖAV v Innsbrucku, s cílem dosáhnout jasných a pro obě strany akceptovatelných podmínek.
Další vývoj bude záviset na schválení předběžných dohod federální radou ÖAV.
Členové si mohli opět zakoupit cestovní pojištění UNIQA kryjící horolezectví a další outdoorové aktivity, a stejně
jako v předchozích letech se na ně vztahovalo, při organizovaných akcích, úrazové pojištění. Nejen instruktoři, ale
i trenéři a cvičitelé v oddílech byli kryti pojištěním odpovědnosti za způsobenou škodu. K dispozici byly slevy na
chatách ve Vysokých Tatrách, které mají naši členové díky SHS James, slevy na akcích našich partnerů (MHFF,
Mezinárodní festival alpinismu), nižší startovné na závodech organizovaných ČHS, možnost využívat horolezecké
průvodce z knihovny ČHS a hlavně možnost lézt na skalách, kde se povolení vztahuje jen na organizované
horolezce. Pojištění i další výhody platí i v roce 2015.
Členové ČHS mohli na podporu své činnosti v roce 2014 využít granty ČHS. V rámci grantů mládeže bylo
rozděleno šestnácti oddílům téměř 180 tisíc Kč, které byly využity na organizování lezeckých táborů, na podporu
celoroční oddílové činnosti, nákup lezeckého materiálu apod. Granty na údržbu skal v objemu zhruba 55 tisíc Kč
byly přiděleny do osmi oblastí, kde byly využity na vybudování a opravy přístupových cest, protierozních opatření
apod. Mezi čtrnácti tradičními akcemi, které byly podpořeny částkou 50 tisíc Kč, byla nejen tradiční horolezecká
setkání či běžecké závody, ale také závody ve sportovním lezení, které za sebou mají více než dvacetiletou
historii. Grant na podporu publikací byl využit jeden, ve výši 3 tisíce Kč. Stejně zaměřené granty jsou k dispozici
i v roce 2015.
Informovanost členů byla a je zajišťována prostřednictvím webu ČHS, čtvrtletního elektronického Zpravodaje
a nově také prostřednictvím Facebooku. ČHS vydal již pátou Ročenku ČHS.
Na VH 2014 byl zvolen nový výkonný výbor ČHS ve složení předseda Jan Bloudek, 1. místopředseda Pavel
Žamberský, 2. místopředseda Petr Resch a členové Karel Berndt, Šimon Budský, Andrzej Kurowski a Jan Zozulák.
V září odstoupil z funkce 1. místopředseda P. Žamberský, po kterém převzal odpovědnost za hospodaření ČHS
Š. Budský, který bude na VH 2015 kandidovat na funkci 1. místopředsedy s omezeným mandátem do VH 2017
(doplňující volba); v případě jeho zvolení se bude doplňující volba týkat i uvolněné pozice řadového člena, na
kterou VV navrhuje Radana Keila, místopředsedu a lektora MK, který by po Š. Budském převzal ve VV gesci za
vzdělávání a metodiku.
Na VH 2014 proběhly také volby do disciplinární komise, jejímiž novými členy se stali Roman Wimmer, Tomáš
Frank a Marek Holeček, kteří si za předsedu zvolili R. Wimmera; náhradníky byli zvoleni Vladislav Rezek a Míla
Šramota. V lednu 2015, po odstoupení R. Wimmera, byl do komise povolán první náhradník V. Rezek, a vedení
komise přejal T. Frank. Na VH 2014 byli zvoleni také noví členové revizní komise, Jiří Kalivoda, který se ujal funkce
předsedy, a Jana Krtková a Michal Všetečka. Po rezignaci Jiřího Kalivody v říjnu je revizní komise pouze
dvoučlenná, funkci předsedy zastává dočasně M. Všetečka; situace bude řešena doplňující volbou na VH 2015.
V průběhu roku 2014 došlo k několika změnám v odborných komisích. V lednu byl jmenován předsedou komise
nesoutěžního horolezectví Jan Zbranek, který byl v únoru 2015 navržen jako korespondenční člen
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do Mountaineering Comission UIAA po Igoru Novákovi. Vladimíra Wolfa vystřídal po VH 2014 ve funkci CVK Karel
Berndt. Do delší dobu neobsazené funkce předsedy komise drytoolingu byl v listopadu 2014 jmenován Filip Čálek.
Na podzim bylo rozhodnuto o sloučení komisí soutěžního lezení pod jedno vedení, předsedou je od 1. 1. 2015
Tomáš Binter.
Výkonný výbor se po VH 2014 sešel osmkrát. Vedle běžné činnosti se zaměřil především na formulování poslání
a cílů ČHS a s tím souvisejících změn v řízení a organizační struktuře ČHS včetně posílení profesionalizace.
Součástí těchto záměrů je rozšíření činnosti zaměřené na mládež včetně zvýšení počtu mládežnických členů,
kterých má ČHS ve srovnání s jinými sportovními svazy málo, a také rozšíření vzdělávací činnosti, která by se
neměla omezovat pouze na školení instruktorů. Podstatná změna se týká postavení oddílů a členství v ČHS. Návrh
novely stanov, který je předložen na VH 2015, by měl opětovně umožnit, aby členy ČHS byly i oddíly s vlastní
právní subjektivitou – spolky. Všechny záměry a cíle byly představeny a prodiskutovány na podzimních jednáních
výkonného výboru s předsedy odborných komisí a zástupci větších a aktivních oddílů, a na základě jejich návrhů
došlo k dalším úpravám a doplněním.
Plnění úkolů uložených VH 2014:
Úkol VV - zabývat se právním postavením oddílů ČHS a předložit návrh řešení do příští valné hromady: Úkol je
splněn, právní postavení oddílů je řešeno v návrhu novely stanov, který je předložen ke schválení na VH 2015.
Úkol VV - přepracovat vnitřní předpisy s důrazem na větší informovanost členů: kompletní přepracování vnitřních
předpisů bylo odloženo, neboť jejich úpravu má smysl provést až v návaznosti na schválení nových stanov.
Zlepšení informovanosti členů bylo řešeno samostatně, a to zrušením omezující směrnice o poskytování informací
členům a zavedením pravidelného, čtvrtletního zveřejňování informací o hospodaření ČHS; zveřejňování těchto
informací bylo zakotveno do směrnice o čerpání finančních prostředků v ČHS.
Úkol zvoleným členům revizní a disciplinární komise - provést volbu předsedů komisí do 30. 4. 2014. Úkol byl
splněn.
V roce 2014 hospodařil ČHS s naplánovaným rozpočtem ve výši 7.920.000 Kč. Kromě toho ČHS získal navíc
zhruba 700 tisíc Kč z loterií prostřednictvím ČOV, které budou, v souladu se stanoveným účelem, použity na
podporu mládeže. Grantové prostředky ze systému Erasmus+, o které jsme spolu s dalšími čtyřmi horolezeckými
federacemi požádali, se bohužel nepodařilo získat. Naši činnost podpořili partneři ČHS, od kterých jsme získali cca
442 tisíc Kč a věcné plnění v hodnotě cca 550 tisíc Kč. Poděkování patří našim hlavním partnerům, adidas
a HUDY sport, a partnerům Rock Point, Singing Rock, Makak, Lanex a Pivovar Rohozec. Celkově hospodaření
roku 2014 skončilo s přebytkem 1,36 mil. Kč, z čehož je ale polovina součástí prostředků, získaných z loterií přes
ČOV, které jsme v roce 2014 nepoužili a využijeme je v roce 2015 a 2016 na chystaný projekt rozvoje mládežnické
základny. Aktiva ČHS vzrostla za rok 2014 z 8,36 mil. na 9,90 mil. Kč a Cash ze 7,97 mil. na 9,07 mil. Kč.
V oblasti údržby skal se podařilo zorganizovat dvě školení správců skal zaměřená na osazování fixního jištění.
První se konalo na konci března na Horních skalách pod vedením Vladimíra Těšitele a Vladimíra Wolfa, druhé
o měsíc později v Srbsku u Berouna pod vedením V. Těšitele. Celkem bylo proškoleno zhruba čtyřicet správců
skal.
Činnost vrcholových komisí a správců skal byla podpořena, vedle materiálu na údržbu jištění, již zmíněnými granty
na údržbu skal. Práce ve skalách opět podpořil hlavní partner ČHS HUDY sport, který poskytl Oblastní vrcholové
komisi Labské pískovce materiál v hodnotě 30 tisíc Kč, a do oblasti Hruboskalska za 20 tisíc Kč. Materiál v hodnotě
70 tisíc Kč od dalšího partnera, Singing Rock, byl poskytnut na údržbu skal i prvovýstupy do oblastí Prahy
a Středních Čech a Jeseníků.
V roce 2014 se podařilo získat povolení pro Přírodní rezervaci Údolí Jizery, kde je na Krkavce povolen i drytooling,
a také povolení pro novou, byť malou oblast Paraple na území Národní přírodní rezervace Karlštejn. Dojednali
jsme prodloužení povolení lezení v Národní přírodní rezervaci Adršpašsko – teplické skály a v Národní přírodní
rezervaci Děvín – Kotel – Soutěska na Pálavě, kde se podařilo mírně uvolnit dosavadní striktně stanovené
podmínky. Na začátku roku 2015 jsme obdrželi povolení lezení pro rozšířenou CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.
V průběhu roku jsme absolvovali také řadu pracovních jednání, která se týkala zejména dodržování stanovených
podmínek lezení. Zejména díky předsedovi OVK Labské pískovce J. Pletichovi se podařilo zachránit Žlebskou
jehlu, na kterou byl již připraven demoliční výměr. Prosazení požadavků horolezců se bohužel nepodařilo
v Jizerských horách, kde byla přes naše protesty zbudována na Kočičích kamenech via ferrata.
Na podzim byla ukončena, v reakci na dlouhodobé neshody, spolupráce se společností Netsystem Int. a.s.
provozující web Skalní oblasti. Na přípravě nového databázového systému Skály ČR, který je součástí webu ČHS,
se podílela řada členů OVK a správců skal, kterým děkujeme za pomoc.
V oblasti metodické činnosti pokračovalo školení instruktorů ČHS. V roce 2014 bylo vyškoleno 21 nových
instruktorů SCI a RCI (Sport Climbing Instructor, Rock Climbing Instructor), kurz HAL 2014 byl zakončen
závěrečným kurzem v roce 2015. Realizováno bylo také pět doškolení. Pro kurzy instruktorů RCI a HAL (High
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Alpine Leader), se podařilo dojednat revalidaci na další období, což znamená, že kurzy mají i nadále značku kvality
UIAA.
V roce 2014 byly rozšířeny metodické dny pro veřejnost, které se konaly pod značkou adidas. Ze čtyř metodických
dnů byly tři zaměřeny na základy lezení a jištění (Kružberk, Rabštejn, Srbsko) a jeden na lezení v ledu (ledová
stěna Vír). Metodické dny a víkendy jsou naplánovány i na rok 2015, v období do VH se uskutečnily již dva, se
zaměřením na laviny (Jeseníky, Praděd) a na lezení v ledu (ledová stěna Vír). Metodická činnost byla podpořena
vydáním příručky pro začínají lezce, která je od začátku roku 2014 poskytována všem nováčkům v ČHS.
Na konci října se v Adršpašsko-teplických skalách konal 25. ročník Pelikánova semináře, který je tradičně
věnovaný problematice horské medicíny a dalším lékařským aspektům horolezectví a pořádá jej Lékařská komise
ČHS ve spolupráci se Společností horské medicíny. Semináře se zúčastnilo zhruba padesát zájemců o tuto
problematiku. Součástí programu byla i rekapitulace nehod a úrazů v horolezectví, které lékařská komise sleduje.
Činnost zaměřená na mládež byla opět soustředěna na finanční podporu oddílů v podobě grantů podporovaných
HUDY sportem. V důsledku malého zájmu se neuskutečnil tábor pro mládež v Adršpašských skalách a kromě
setkání vedoucích oddílů mládeže nebyly realizovány ani jiné aktivity. V reakci na tyto skutečnosti a na fakt, že
v ČHS je velmi málo dětí a mládeže, bylo rozhodnuto o nutném posílení činnosti zaměřené na tuto oblast.
Komise nesoutěžního horolezectví v čele s Janem Zbrankem začala oživovat činnost zaměřenou na nezávodní
sport. Vedle hodnocení a vyhlašování Výstupů roku, kde má tato komise tradičně největší slovo, se podařilo na
konci roku uspořádat setkání alpinistů, kteří diskutovali o stavu současného alpinismu i způsobech, jak o tuto
disciplínu zvýšit zájem mezi mladou generací. Výstupem setkání bylo nově nadefinované poslání, vize i cíle
komise.
Na konci roku se konalo v Beskydech setkání tradičních skialpinistů, kteří na základě hodnocení sezóny, zejména
skialpinistů z týmů Kejda Ski Team a Beton Ski Team, zvažují obnovení reprezentačního družstva.
V roce 2014 byly vyhlášeny již zmíněné Výstupy roku 2014, které byly uděleny ve čtyřech kategoriích. Na Výstupy
roku navázala anketa Horolezec roku 2014, kterou pořádá ČHS se spol. ALPY. Horolezcem roku se podle
očekávání opět stal Adam Ondra, další ocenění si odnesla dvojice Ondřej Mandula a Jiří Pliska a Radek Jaroš.
Podstatnou část činnosti ČHS měly i v roce 2014 na bedrech závodní komise, které organizují seriály tuzemských
závodů a zajišťují státní reprezentaci ve všech disciplínách závodního lezení, v závodním skialpinismu
i v drytoolingu. Měřeno dosaženými výsledky bylo nejúspěšnější závodní lezení, a to především díky Adamu
Ondrovi, který získal dvě zlaté medaile, na MS v lezení na obtížnost i v boulderingu. Komise soutěžního lezení se
v průběhu roku snažily zlepšit podmínky pro rozvoj závodního lezení. Proběhlo jarní soustředění mládežnické
reprezentace, kurz pro získání stavěčských licencí, seminář pro traťové rozhodčí, rozběhla se školení pro získání
trenérských licencí a hlavně vzniklo tréninkové centrum reprezentace připravené ve spolupráci s Lezeckým
centrem Smíchoff a Boulder Barem. Podrobněji viz samostatná zpráva Komise soutěžního lezení.
Zviditelnit horolezectví i horosvaz se podařilo také díky novému a v ČR vůbec prvnímu muzeu horolezectví, které
bylo otevřeno na zámečku v Adršpachu. Na přípravě expozice se významně podílel předseda komise historie ČHS
Jiří Novák a Vladimír „Chroust“ Procházka. Podrobněji viz samostatná zpráva Komise historie.
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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
Koncepce, kterou schválila VH v roce 2010 vycházela z analýzy problémů v roce 2009. Některé problémy se už
podařilo zlepšit a většinu zbývajících se snažíme řešit v nově navržené Změně řízení a organizačního uspořádání
ČHS, kterou teď předkládáme k diskusi a schválení. Tato změna vychází z Koncepce schválené v roce 2010 a
přidává k ní nové, aktualizované cíle. Pokud VH návrh Změny včetně všech potřebných návazností schválí, další
zprávy pro VH od roku 2016 se už budou týkat realizace záměrů, cílů a projektů uvedených v předkládaném
návrhu. Koncepce z roku 2010 tím nezaniká, ale aktualizuje se její obsah, velká část předchozích cílů zůstává
v platnosti i nadále.
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, u kterých je uveden aktuální stav plnění:
1) Zastavit do dvou let pokles členské základny a během dalších pěti let rozšiřovat členskou základnu na
minimálně cca 15 tisíc členů, s důrazem na podporu členství prostřednictvím oddílů, které jsou pro fungování ČHS
klíčové.
Plnění: Počet členů ČHS se postupně zvyšuje, k 31. 12. 2014 měl ČHS celkem 13.872 členů. Na růst členské
základny má pozitivní vliv kombinované členství v ČHS a ÖAV. Členství v oddílech bude podpořeno především
navrženou novelou stanov, která umožní členství oddílů s právní subjektivitou (spolků) v ČHS.
2) Změnit v horizontu cca tří let poměr využití finančních zdrojů ČHS tak, aby byly více využívány zejména
soukromé zdroje.
Plnění: Již několik let se daří získávat partnery ochotné podporovat horolezectví a ČHS. Finanční a věcné plnění
získané z těchto partnerství činilo v roce 2014 v souhrnu cca 992 tisíc Kč. V roce 2014 se podařilo rozšířit naše
finanční zdroje o peníze z loterií, které získáváme díky členství v ČOV a za rok 2014 jsme takto získali 701 tisíc Kč,
které ale mají vyhrazené využití pouze na mládež, pro kterou chystáme na rok 2015 a 2016 nový projekt.
3) Upravit finanční řízení ČHS od roku 2011 tak, aby finanční rezerva ČHS činila 40 % rozpočtu.
Plnění: Současná finanční rezerva ČHS je vyšší, rezervní finanční prostředky lze využívat 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. Naším cílem do budoucna není další
navyšování rezervy, ale její postupné využívání na rozvojové, dlouhodobější záměry.
4) Zajišťovat činnost ČHS na profesionální bázi. Od roku 2011 vedle dvou plných úvazků na sekretariátu postupně
využívat placené práce v objemu cca dvou úvazků pro vybrané oblasti činnosti (viz další cíle - mediální prezentace
a marketing ČHS, údržba skalních oblastí, výkonnostní sport, vzdělávání).
Plnění: Na začátku roku 2015 jsme vypsali výběrové řízení na nové pracovníky ČHS. Vedle posílení sekretariátu
o externí účetní počítáme s přijetím zaměstnance, který se bude zaměřovat hlavně na koordinaci projektů v oblasti
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mládeže, vzdělávání a marketingu. Pro rok 2015 plánujeme i poloviční úvazek na dobu určitou pro předsedu ČHS,
náplní jeho práce bude především spolupráce s vnějšími organizacemi, projekty a koordinace hlavních cílů dle
návrhu nového organizačního uspořádání.
5) Zlepšit do dvou let řízení ČHS prostřednictvím užšího propojení činnosti odborných komisí a výkonného výboru,
jehož členové budou mít v gesci jednotlivé oblasti činnosti ČHS.
Plnění: Bod byl splněn již v roce 2010, všechny komise mají ve VV svého gestora.
6) Vytvořit z ČHS jeden z významných informačních zdrojů o lezení, a to zejména prostřednictvím rozšíření
a zkvalitnění informací poskytovaných na webu ČHS a následným zvýšením jeho návštěvnosti.
Plnění: Postupně se zvyšuje využití webu ČHS, ke zlepšení informovanosti přispívá i čtvrtletní Zpravodaj, ročenka
ČHS a od roku 2014 významěji také Facebook. Web ČHS je rozšířen o databázový modul Skály ČR, který je určen
lezcům i vrcholovým komisím a správcům skal. V roce 2015 jsme vyzkoušeli informování členů o plánovaných
změnách před VH pomocí série videí, zveřejněných na Facebooku a Youtube ČHS.
7) Postupně zlepšovat obraz horolezectví v očích širší veřejnosti a dosáhnout toho, aby horolezectví a horolezecké
výkony začaly být více oceňovány veřejností i potenciálními sponzory.
Plnění: Ke zlepšování mediálního obrazu horolezectví a ČHS přispívá web ČHS, Facebook, ročenka ČHS
a čtvrtletní zpravodaj. K propagaci výkonnostního sportu přispívají hlavně TV pořady ze závodů, které ČHS
zajišťuje a jsou vysílány na ČT Sport. Propagaci horolezectví a ČHS napomáhají také otevřené metodické akce pro
lezeckou veřejnost a vyhlašování Výstupů roku a Horolezce roku na významných horolezeckých festivalech. V roce
2015 budeme v mediální propagaci těsněji spolupracovat s marketingovými specialisty z ČOV, kteří nám přislíbili
pomoc s propagací našich stěžejních akcí i případných úspěchů.
8) V horizontu jednoho roku vypracovat koncepci výkonnostního sportu, která umožní určit priority a další působení
ČHS v této oblasti.
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,
kde funguje systém domácích závodů i práce s reprezentací, podařilo se zajistit speciální tréninkové profily pro
trénink reprezentantů, zavést certifikované stavěče a trenérské licence. V oblasti závodního skialpinismu je situace
stabilizovaná, u drytoolingu došlo k výměně vedení komise a je otázkou, nakolik pro nás bude tato oblast
v reprezentačně-závodní formě perspektivní.
9) Zlepšit v horizontu cca dvou let systém péče o skalní oblasti (včetně informovanosti, lezeckých parků apod.).
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,
činnost OVK a správců podpoří nový databázový modul Skály ČR, který je součástí webu ČHS. Bezpečnost lezení
je podporována poskytováním materiálu prvovýstupcům a školením správců skal. Daří se vyjednávání s orgány
ochrany přírody, ČHS je považován za spolehlivého partnera s odborným kreditem.
10) Poskytovat členům ČHS dostatečné možnosti získání znalostí týkajících se bezpečnosti horolezectví
(metodika, bezpečnost, lékařství), a to prostřednictvím různých akcích a metodických materiálů jak pro členskou
základnu, tak některých pro širokou lezeckou veřejnost.
Plnění: Rozšiřuje se počet metodických akcí pro veřejnost, je aktualizovaná certifikace kurzů RCI a HAL od UIAA,
připravujeme systém certifikovaných horoškol pro členy, noví členové ČHS dostávají metodickou příručku pro
začínající lezce Krok za Krokem.
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Návrh změny řízení a organizačního uspořádání ČHS
Návrh změny byl prezentovaný na webu ČHS v samostatném článku, který zahrnoval sérii 3 diskusních videí
a Powerpointovou prezentaci, doplněnou komentáři. Zde uvádíme základní fakta, podrobnější souvislosti jsou
vysvětleny zejména v diskusních videích. Celá změna je promítnuta i do nového návrhu stanov.
1) Problémy, které má změna zlepšit nebo vyřešit
 Dobrovolnost / odbornost
 Komunikace se členy a veřejností
 Postavení oddílů s právní subjektivitou, rovnováha mezi komerčními a tradičními oddíly
 Práce s mládeží
 Etika, spolupráce, společné hodnoty
2) Postavení oddílů s právní subjektivitou a nové typy členství
Dle návrhu nových stanov se budou moci členy ČHS stát i právnické osoby – spolky s podobným
zaměřením jako ČHS.
Jejich členové mohou být:



řádnými členy ČHS s průkazkou, hlasovacím právem a všemi dalšími výhodami
evidovanými členy – bez hlasovacího práva a s omezenými výhodami

3) Poslání – zaměření a hodnoty
Poslání ČHS navrhujeme rozšířit o přesnější definici zaměření a sdílených hodnot:
 Zaměření: zdolávání výšek, sport, příroda
 Hodnoty: spolupráce, důvěra, odpovědnost
4) Propojení poslání, vize a cílů
 Poslání: sdružujeme lidi se zájmem o zdolávání výšek, sport a přírodu, kteří chtějí své zájmy sdílet na
principech spolupráce, důvěry a odpovědnosti.
Pod tuto „společnou střechu“ by se mělo vejít i velice různorodé zaměření členů ČHS, pokud se podaří
zlepšit spolupráci a vzájemný respekt.
 Vize: chceme být dynamická, profesionální a finančně stabilní organizace.
 Hlavní cíle:
1. Naši členové jsou spokojení se servisem, který jim ČHS poskytuje
2. Získáváme nové členy
3. Mezi členy vznikají sociální vazby (členství ve funkčních oddílech, podporované akce…)
 Oblasti práce – pilíře: mládež, sport, skály, vzdělávání. Každá z těchto oblastí musí přispívat ke splnění
hlavních cílů i celkové vize.
 Práce v jednotlivých oblastech musí vycházet ze společného základu: zdravých financí a fungující
organizace
5) Profesionalizace
Lepších výsledků chceme dosáhnout pomocí většího podílu profesionální práce – v první fázi na
sekretariátu. V současnosti zde jsou 3 plné úvazky:




Tajemnice (Božena Valentová)
Administrativní podpora komisí (Radana Plevková)
Administrativa a účetnictví (Ladislava Homolková) – v současnosti dlouhodobě na nemocenské,
částečná náhrada externí účetní na 3 dny/týden

Plánujeme bezprostředně s VH rozšířit kapacitu o 2,5 nového úvazku s náplní:




Administrativa a komunikace s oddíly a členy – náhrada výpadku a posílení kapacity
Koordinátor projektů (mládež, vzdělávání, marketing)
Předseda (½ úvazku na dobu určitou) – spolupráce s vnějšími organizacemi, projekty, koordinace hlavních
cílů
Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
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Zároveň předpokládáme přestěhování kanceláří ČHS do nových, větších prostor, s lepší dopravní dostupností,
jelikož Strahov už nepatří ČUS a nájemní podmínky i technický stav stávajících prostor se rychle zhoršují.
Zvýšené personální náklady roku 2015 (cca 640 tis.) plánujeme pokrýt z běžného rozpočtu, který stejně jako v roce
2014 a 2013 navyšujeme o 600 tis. z rezervy (v předchozích letech nebylo nutné tento plánovaný „polštář“ díky
úsporám využít). V roce 2016 by zvýšené personální náklady měly být kompenzovány vyššími výnosy, které
přinesou výsledky nových projektů.
6) Organizační uspořádání, změny oproti stávajícímu stavu:
a) Oddíly s právní subjektivitou, které mohou přebírat část regionální působnosti ČHS, spolupracovat
na projektech, systematicky pracovat s mládeží
b) Kapacitně posílený sekretariát s novou funkcí koordinátora projektů
c) Částečná profesionalizace práce předsedy – potřeba obsluhy většího množství vnějších vztahů,
dohled nad projekty, koordinace hlavních cílů
d) Od dalšího volebního období snížený počet členů VV – část výkonné práce převezme sekretariát,
v menším počtu členů VV by měla být lepší týmová spolupráce
e) Přímá gesce 4 základních oblastí (mládež, sport, skály, vzdělávání) ve VV
f) Projekty jako dynamický prvek struktury – v roce 2015 chceme spustit:
1. Rozvoj mládežnické základny - spolupráce s mládežnickými oddíly a stěnami
2. Akreditované horoškoly pro členy
3. Marketing a mediální prezentace

Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
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Vyúčtování roku 2014
Příjmy (Kč)

Plánované příjmy

Skutečné příjmy

3 750 000

4 107 135

400 000

441 561

2 800 000

2 573 700

Dotace MŠMT (progr. reprez. a talent. mládeže)

270 000

298 900

Úroky

100 000

281 877

Převod z roku 2013

600 000

0

Členské příspěvky
Vlastní příjmy
Dotace MŠMT (progr. organizace sportu)

701 000

Loterie ČOV
7 920 000

Celkem

8 404 173
124 700

Program IV pro oddíly

-124 700

poskytnutá dotace - program IV

Výdaje

Komise

Náklady

Výnosy

Skutečné výdaje

Plán

výdaje kryté
vázanými
prostředky
čerpáno/plán

závodní lezení - dospělí

932 897

74 341

858 556

852 000

závodní lezení - mládež

827 628

143 250

684 378

553 000 131 378 / 167 000

skialpinismus závodní

271 228

11 316

259 912

260 000

81 372

110 000

81 372

ledy, drytooling

2 008 717

122 233

1 886 484

381 270

55 340

325 930

450 000

z toho metodika

268 245

385

267 860

340 000

z toho lékaři

100 183

54 955

45 228

77 000

12 842

33 000

263 936

334 000

190 660

235 000

6 282

19 000

51 280

50 000
30 000

údržba skal a OP vč. grantů
bezpečné lezení

12 842

z toho bezpečnost

264 726

Hory, skály, lezení

790

190 660

z toho výstupy roku
z toho tradiční skialpinismus
z toho granty tradiční akce

7 072

790

51 280

1 592 000 294 484 / 350 000

3 000

3 000

12 714

12 714

mládež vč. grantů

193 260

193 260

245 000

makreting a média vč. invoc.

452 663

z toho granty publikace
z toho alpinismus

mapování historie
čl. přísp. UIAA, zasedání

217 275

235 388

250 000

28 372

28 372

30 000

117 060

117 060

115 000

0 / 250 000

0 / 30 000

100 000

rezerva
administrativa

9 559 / 30 000

2 041 579

6 065

2 035 514

2 152 500

7 600 772

630 610

6 970 162

7 043 500 432 421 / 827 000
1 434 011

Rozdíl příjmy - výdaje
Mimorozpočtové položky

-11 453

odpisy hmotného majetku
poštovné přijaté

1 422 558

Celkem
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Aktiva (Kč)
Dlouhodobý majetek
cash a ekvivalenty
pohledávky
náklady příštích období

2.2.2009

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

313 523
3 670 416
1 456 084
102 392
5 542 415

385 846
4 700 367
1 140 282
33 957
6 260 452

332 283
4 978 382
19 516
43 957
5 374 138

324 283
4 859 261
77 902
39 450
5 300 896

358 643
7 029 457
272 582
-157 931
7 502 751

327 736
7 972 363
22 982
41 075
8 364 156

316 283
9 072 482
573 304
3 756
9 965 825

6 540 803
558 944
-2 200 082
642 750
5 542 415

4 422 274
488 266
122 859
977 880
6 011 279

4 537 134
518 786
-379 242
697 460
5 374 138

4 149 892
428 714
224 610
497 680
5 300 896

4 365 192
392 984
2 447 055
297 520
7 502 751

6 789 847
351 712
715 741
506 856
8 364 156

7 505 587
370 318
1 422 558
667 362
9 965 825

Pasiva (Kč)
vlastní jmění
závazky
zisk
výnosy příštích období

Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
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Návrh rozpočtu ČHS na rok 2015
Příjmy (Kč)
členské příspěvky

4.050.000

vlastní finanční příjmy

200.000

dotace MŠMT (progr. organizace sportu)

2.550.000

dotace MŠMT (progr. reprezentace a talent. mládež)

400.000

finanční prostředky z ČOV na mládež

200.000

úroky

110.000

převod z rezervy

600.000

celkem

8.110.000

Výdaje (Kč)
rozpočet
soutěžní lezení dospělých a mládeže
soutěžní skialpinismus

Interní projekty*
1.344.000

150.000

199.000

lezení v ledu a drytooling

21.000

údržba skal a ochrana přírody (vč. grantů)
bezpečné lezení
z toho metodika

1.540.000

180.000

430.000

40.000

388.000

z toho lékaři

28.000

z toho bezpečnost

14.000

hory, skály, lezení

333.000

z toho Výstupy roku

50.000

150.000

z toho tradiční skialpinismus

33.000

z toho granty tradiční akce

50.000

z toho granty publikace

30.000

z toho ostatní

70.000

mládež (vč. grantů)

185.000

marketing a média vč. infocentra

259.000

z toho mistrovské mládežnické závody
mapování historie

38.000

151.000
34.000

UIAA (příspěvky, zasedání)

175.000

James - příspěvek na údržbu chat

100.000

rezerva

130.000

administrativa

2.970.000

projekty komisí

239.000

celkem

7.652.000

458.000

celkem vč. interních projektů

8.110.000

-

* Čerpání prostředků na interní projekty je podmíněno schválením výkonným výborem.
Navrhuje se, aby na základě usnesení VH 2015 mohl ČHS využít k financování činnosti i finanční prostředky, které
získá navíc oproti schválenému rozpočtu. Jedná se o případné zvýšení dotace od Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, o poskytnutí peněz od Českého olympijského výboru, popř. jiné i účelově vázané dary ostatních
subjektů. Tyto prostředky budou využity na rozvoj činnosti v intencích programů a požadavků poskytovatelů.
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Návrh novely stanov ČHS
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. I. Úvodní ustanovení
1) Český horolezecký svaz (zkratka ČHS) je sdružení fyzických a právnických osob s celostátní působností, je
založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2) Právní forma ČHS je spolek.
3) ČHS bylo přiděleno IČ 00460001.
4) Sídlo ČHS je v Praze.
5) Činnost ČHS se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy ČHS.
Čl. II. Poslání a činnost ČHS
1) ČHS je dynamická, profesionální a finančně stabilní organizace, která poskytuje servis pro horolezectví a jeho
disciplíny (zejména alpinismus, sportovní lezení, bouldering, lezení v ledu a drytooling, skialpinismus) na všech
úrovních výkonnosti a podporuje fair play a pozitivní přístup k přírodě. Jeho posláním je sdružovat lidi se
zájmem o horolezectví, tj. o zdolávání výšek, sport a přírodu, kteří chtějí své zájmy sdílet na principech
spolupráce, odpovědnosti a důvěry. ČHS zastupuje zájmy svých členů na národní i mezinárodní úrovni, je
oficiálním zástupcem horolezectví ve vztahu k orgánům ČR i ve vztahu k mezinárodním horolezeckým
organizacím, jejichž je členem (zejm. UIAA), a je součástí olympijského hnutí.
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 a provádět údržbu skal, zejména kontrolu a výměnu fixních jisticích
prostředků, s cílem umožnit bezpečné provozování horolezectví na skalách v ČR,
c.

provádět vzdělávací a metodickou činnost,

d. podporovat a vzdělávat mládež se zájmem o horolezectví,
e. podporovat a rozvíjet závodní i nezávodní horolezectví, organizovat závody a zajišťovat reprezentaci
ČR,
f.

poskytovat svým členům i lezecké veřejnosti informační servis a další služby týkající se horolezectví.

3) V zájmu plnění svých úkolů ČHS může spolupracovat s jinými subjekty, uzavírat s nimi dohody nebo stát se
jejich členem, a to na základě dobrovolnosti a vzájemného respektování zájmů a cílů. Jakékoli právní vztahy
však může založit ČHS pouze prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo jím pověřené osoby.
4) ČHS může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, je-li
její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z této činnosti lze
použít pouze pro činnost ČHS.
ČLENSTVÍ
Čl. III. Členství v ČHS
1) Členem ČHS se může stát kterákoli fyzická osoba a spolek zaměřený na horolezectví, kteří mají zájem
účastnit se činnosti ČHS a zaváží se dodržovat jeho stanovy a vnitřní předpisy.
2) U osoby mladší osmnácti let je členství možné pouze se souhlasem jejího zákonného zástupce.
3) V ČHS se rozlišuje:
a. řádné členství fyzických osob („člen A“),
b. členství spolků („členský spolek“),
c. evidované členství fyzických osob („evidovaný člen“); jedná se o fyzickou osobu, která je členem
členského spolku,
d. zprostředkované členství fyzických osob („člen B“); jedná se o fyzickou osobu, která je členem
členského spolku a současně byla přijata do ČHS dle odst. 4.
4) O přijetí nebo zamítnutí žádosti o členství A, členství B a členství spolku rozhoduje na základě žádosti
uchazeče výkonný výbor, který může tuto pravomoc delegovat. Z žádosti spolku musí být patrné, že
Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
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rozhodnutí o vstupu do ČHS učinil k tomu kompetentní orgán spolku, a že jeho rozhodnutím je současně
vyjádřena i vůle jeho členů stát se členem ČHS podle těchto stanov. Evidované členství vzniká
automaticky na základě členství fyzické osoby v evidovaném spolku.
5) Členství v ČHS vzniká registrací nového člena sekretariátem ČHS, který je oprávněn evidovat a
zpracovávat osobní údaje členů. V případě členství A, B a členství spolku je registrace podmíněna
uhrazením členského příspěvku, případně registračního poplatku, dle rozhodnutí valné hromady. Některé
kategorie členů mohou být od těchto plateb osvobozeny.
6) ČHS vede seznam svých členů v elektronické podobě. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí
sekretariát ČHS. Seznam lze členům zpřístupnit pouze se souhlasem výkonného výboru.
7) Členství A, B a členství spolku v ČHS zaniká:
a. vystoupením formou písemného oznámení výkonnému výboru ČHS,
b. vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků po dobu delší než 11 měsíců od ukončení platnosti
členského průkazu; v případě členského spolku nastává vyškrtnutí v důsledku neuhrazení
členského příspěvku za více než dva kalendářní roky,
c. vyloučením disciplinární komisí v souladu s platným disciplinárním řádem nebo na základě
rozhodnutí výkonného výboru; v případě vyloučení na základě rozhodnutí výkonného výboru
rozhoduje o odvolání revizní komise,
d. úmrtím člena nebo zánikem členského spolku bez právního nástupce.
8) Evidované členství zaniká zánikem členského spolku bez právního nástupce, vystoupením členského
spolku z ČHS nebo vystoupením evidovaného člena z členského spolku.
Článek IV.
Sdružování členů A do horolezeckých oddílů
1) Členové A se mohou sdružovat do horolezeckých oddílů ČHS (dále jen „oddíl“) bez právní osobnosti.
2) O vzniku oddílu rozhoduje výkonný výbor na základě návrhu alespoň pěti členů A. Oddíl vzniká schválením
žádosti o registraci v ČHS.
3) Výkonný výbor může na předsedu oddílu delegovat některé své pravomoci v rozsahu, v jakém to tyto
stanovy připouštějí. Vznik a zánik oddílu se řídí těmito stanovami, činnost oddílu se řídí rozhodnutím jeho
členů. Členové oddílu nemohou pro jeho činnost přijímat žádná pravidla, která by byla v rozporu s těmito
stanovami.
4) V čele oddílu stojí předseda, který eviduje členy ČHS hlásící se k činnosti v rámci oddílu. Předseda nebo
jím zmocněný člen ČHS je oprávněn tyto členy zastupovat na valné hromadě. To neplatí, pokud se člen
ČHS rozhodne uplatnit svá práva na valné hromadě 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 zaniká rozhodnutím výkonného výboru, klesne-li počet jeho členů pod pět, nebo rozhodnou-li o jeho
zrušení jeho členové; takové rozhodnutí je předseda oddílu povinen neprodleně oznámit výkonnému
výboru.
Čl. V. Práva a povinnosti členů
1)

S jednotlivými druhy členství jsou spojena různá členská práva a povinnosti.

2)

Všichni členové mají tato základní práva:
a. využívat výhod plynoucích z členství v ČHS, účastnit se akcí pořádaných ČHS, pokud splňuje
podmínky pro tyto akce stanovené,
b. obracet se s podněty a stížnostmi na orgány ČHS a žádat informace a vysvětlení týkající se
činnosti ČHS.

3)

Další práva jsou tato:

4)

Člen A má právo účastnit se (osobně nebo v zastoupení) valné hromady, na valné hromadě hlasovat, činit
návrhy, volit a být volen do orgánů ČHS; za člena mladšího osmnácti let může hlasovat a volit (na základě
plné moci) jiný člen A.

5)

Člen B může být volen do orgánů ČHS. Na valné hromadě jej zastupuje statutární orgán nebo jiná pověřená
osoba členského spolku.
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6)

Zástupce členského spolku má právo účastnit se valné hromady, na valné hromadě hlasovat, činit návrhy,
volit a být volen do orgánů ČHS. Členský spolek zastupuje vůči ČHS jeho statutární orgán nebo jím pověřená
osoba.

7)

Členové jsou zejména povinni:
a. dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů ČHS, chránit dobré jméno ČHS
a dodržovat zásady spolupráce mezi členy 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 a popř. další stanovené poplatky, nejedná-li se o kategorie členů,
kteří jsou od těchto povinností osvobozeni,
d. oznámit sekretariátu změnu údajů sloužících pro evidenci členů,
e. chránit majetek ČHS,
f.

8)

řádně a svědomitě vykonávat svěřené funkce, umožnit kontrolu své činnosti a zdržet se všech
aktivit, při nichž by mohlo docházet ke střetu zájmů.

Na evidované členy se odst. 7 vztahuje jen omezeně.
ORGÁNY ČHS
Čl. VI. Orgány ČHS

1) Orgány ČHS jsou:
a) valná hromada – nevyšší orgán
b) výkonný výbor – statutární orgán
c) revizní komise – kontrolní orgán
d) disciplinární komise
e) odborné komise.
Čl. VII. Valná hromada
1) Nejvyšším orgánem ČHS je valná hromada. Tvoří ji společné zasedání členů ČHS s hlasovacím právem (člen
A, členský spolek), kteří se mohou VH zúčastnit osobně, nebo se mohou nechat zastoupit jiným členem ČHS
na základě plné moci; člen A může být zastoupen také předsedou oddílu.
2) 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 webu ČHS a elektronické rozeslání pozvánky zástupcům
členských spolků a předsedům oddílů.
3) Valná hromada se řídí schváleným jednacím řádem a je usnášeníschopná, je-li přítomno nebo zastoupeno
alespoň 20 % všech členů ČHS s hlasovacím právem (člen A, členský spolek). Pokud jsou v členském spolku
členové B, započítávají se všichni tito členové jako by měli hlasovací právo; nemá-li členský spolek členy B,
započítává se jako jeden člen.
4) Není-li valná hromada 30 minut po plánovaném začátku jednání usnášeníschopná, koná se náhradní valná
hromada, 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 s hlasovacím právem (viz odst. 3). Takto svolaná valná hromada není
oprávněna rozhodovat o změnách stanov ČHS a rozhodovat o zrušení, fúzi a rozdělení ČHS, nebo o
majetkové účasti ČHS v jiném subjektu.
5) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných a řádně zastoupených členů ČHS s hlasovacím
právem. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov, majetkové účasti v jiném subjektu a o zrušení, fúzi a
rozdělení ČHS vyžaduje třípětinovou většinu hlasů přítomných nebo řádně zastoupených členů ČHS
s hlasovacím právem (viz odst. 3).
6) 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,
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d) schválení zprávy revizní komise,
e) schválení rozpočtu na další účetní období,
f)

rozhodnutí o maximální výši členského příspěvku a registračního poplatku nebo o osvobození od
těchto poplatků,

g) rozhodnutí o zrušení, fúzi a rozdělení ČHS,
h) rozhodnutí o majetkové účasti v jiné právnické osobě, s výjimkou opatření sloužících k zachování
nebo zhodnocení finančního majetku ČHS,
i)

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

7) Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další záležitosti týkající se ČHS, které nenáleží do
výhradní kompetence ostatních orgánů ČHS.
8) 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 tři, nebo
b) její svolání navrhnou alespoň tři členové výkonného výboru nebo alespoň jedna pětina všech členů ČHS
s hlasovacím právem dle odst. 3.
9) 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 7.
Čl. VIII. Výkonný výbor
1) Výkonný výbor je statutárním orgánem ČHS. Je tvořen předsedou, dvěma místopředsedy a dvěma členy.
Členství ve výkonném výboru je neslučitelné s členstvím v revizní nebo disciplinární komisi.
2) Výkonný výbor je volen valnou hromadou na funkční období čtyř let, a to tak, že předseda je volen přímo a
místopředsedy si volí členové výkonného výboru ze svého středu.
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.
4) Do působnosti výkonného výboru patří zejména:
a) naplňování poslání a cílů ČHS,
b) zajištění řádného hospodaření ČHS,
c) svolávání valné hromady a zpracovávání a předkládání dokumentů pro valnou hromadu,
d) navrhování a schvalování vnitřních dokumentů ČHS, není-li ve stanovách uvedeno jinak,
e) ustavování odborných komisí a jmenování a odvolávání jejích předsedů,
f)

navrhování zástupců ČHS do mezinárodních sportovních či jiných organizací,

g) udělování a odnímání plné moci k zastupování ČHS, rozhodování o uzavírání smluvních vztahů a vedení
soudních sporů,
h) rozhodování o přijetí nebo zamítnutí uchazeče o členství a vyloučení člena ČHS,
i)

rozhodnutí o konkrétním sídle ČHS v Praze.

5) Výkonný výbor si k řešení svých úkolů může zřídit sekretariát, v jehož čele stojí tajemník.
6) Výkonný výbor jedná podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Je usnášeníschopný, 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. Výkonný výbor
může za stejných podmínek rozhodovat i mimo zasedání, a to jak v písemné formě, tak s možností využití
technických prostředků.
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,
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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,
d) z důvodu nečinnosti nebo závažného neplnění úkolů,
e) 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, s výjimkou předsedy, 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 tři, 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 samostatně. V době jeho nepřítomnosti nebo v případě, že mandát předsedy zanikl, jedná
samostatně jménem ČHS místopředseda. Jednající osoba 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.
Čl. IX. Revizní komise
1) Revizní komise je nezávislý kontrolní orgán, jehož tři členové a případně jeden náhradník jsou voleni valnou
hromadou na období čtyř let. V čele revizní komise stojí předseda zvolený hlasováním z jejího středu. Členství
v revizní komisi není slučitelné s členstvím ve výkonném výboru ani s funkcí likvidátora.
2)

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.

3) 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.
4) Do působnosti revizní komise patří zejména kontrola hospodaření a kontrola souladu rozhodnutí orgánů ČHS
se stanovami a vnitřními předpisy a vydávání stanovisek k plánovaným ekonomickým aktivitám ČHS a k
návrhu rozpočtu a dále přezkoumání rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena ČHS.
5) 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.
Čl. X. Disciplinární komise
1) Disciplinární komise je nezávislý orgán ČHS, jehož tři členové a nejvýše tři náhradníci jsou voleni valnou
hromadou na dobu čtyř let. V čele disciplinární komise stojí předseda zvolený hlasováním z jejího středu.
Členem disciplinární komise může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba, která není členem
výkonného výboru nebo revizní komise.
2) 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.
3) Do působnosti Disciplinární komise patří zejména projednávání a rozhodování ve věci disciplinárních provinění
členů ČHS, sporů mezi členy ČHS vyplývajících ze stanov a vnitřních předpisů ČHS.
4) 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.
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Čl. XI. Odborné komise
1) K naplňování účelu ČHS může výkonný výbor ustavovat odborné komise zaměřené zejména na hlavní oblasti
činnosti ČHS:
a) skály ČR a ochrana přírody,
b) sportovní činnost,
c) vzdělávání a metodika,
d) mládež.
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.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ ČHS
Čl. XII. Majetek a hospodaření 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 vedlejší hospodářské 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 s ohledem na reálné příjmy,
ekonomickou situaci a 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 rozhodnuto o zrušení ČHS s likvidací, bude tato provedena v souladu
s příslušnými ustanoveními OZ.
PROJEDNÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ
Čl. XIII. Projednávání stížností a řešení sporů
1) Podněty a stížnosti jsou písemně doručovány sekretariátu ČHS, který zajistí jejich předání k vyřízení
příslušným orgánem ČHS. O stížnosti či podnětu musí být rozhodnuto do šedesáti dnů od data doručení,
popřípadě v téže lhůtě musí být podavateli orgánem příslušným k řešení záležitosti písemně sděleno, do jaké
doby bude věc projednána a rozhodnuta, pokud je její řešení mimořádně složité.
2) Členové ČHS by prioritně měli spory mezi sebou, vyplývající ze stanov a vnitřních předpisů ČHS, řešit
prostřednictvím orgánů ČHS. Teprve pokud takováto jednání nebudou úspěšná nebo možná, mohou se
členové ČHS obrátit na příslušný soud.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. XIV. Přechodná ustanovení
1) Ustanovení čl. VII odst. 8 písm. a (podmínky svolání mimořádné valné hromady) a ustanovení čl. VIII. odst. 1 a
odst. 2 (složení výkonného výboru, volba předsedy a místopředsedů) se stávají účinnými dnem konání prvních
voleb nového výkonného výboru po schválení těchto stanov. Do té doby platí znění stanov schválené dne
23.3. 2013.
2) Ustanovení čl. VIII odst. 2 (délka funkčního období výkonného výboru), ustanovení čl. IX. odst. 1 (délka
funkčního období revizní komise) a ustanovení čl. X odst. 1 (délka funkčního období disciplinární komise) se
Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
info@horosvaz.cz; www.horosvaz.cz; tel: 296 118 347 / 207

21

stávají účinnými dnem konání prvních voleb nového výkonného výboru po schválení těchto stanov. Do té doby
platí znění stanov schválené dne 23.3. 2013.
Čl. XV. Závěrečná ustanovení
Tato změna stanov ČHS byla schválena valnou hromadou ČHS dne 21.3. 2015 a je k tomuto datu účinná,
s výjimkou přechodných ustanovení.
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Zprávy o činnosti komisí ČHS
Komise historie
předseda komise Jiří Novák
Komise pracovala ve složení J. Novák, Vl. Procházka, Z. Lukeš. Dalšími spolupracovníky, především při přípravě
podkladů pro muzeum v Adršpachu byli L. Jirásko, J. Všetečka, Vl. Šmída a další.
Nejvýznamnější a nejpracnější aktivitou byla příprava expozic v horolezeckém muzeu na zámku v Adršpachu. Pro
oficiální otevření muzea 1. května byla zpracována „výstava“ věnovaná horolezeckému vybavení a metodice. Dále
přehled expediční činnosti s velkoplošnými fotografiemi. Uvažovaný rozsah expozic zpracovávaných ČHS – komisí
historie, se především pro zpoždění grafických prací nepodařilo do 1. 5. zvládnout. Po intenzivních pracích
především v červnu bylo v červenci vše dokompletováno.
Expozice se nyní skládá ze tří základních okruhů:
- počátky organizovaného horolezectví v českých zemích (sekce Praha OeAV-DAV, Český odbor
Planinského družstva, LKP Prachov a KAČS)
- horolezecká výzbroj a výstroj, metodika
- prvovýstupy čs. a českých horolezců v Himálaji a Karákoramu s poměrně rozsáhlou fotodokumentací.
Komise se zaměřila na zpracovávání dalších podkladů z historie, byly publikovány souhrnné články v časopisu
Everest, např. 2 příspěvky o významných výstupech a prvovýstupech v Alpách, v tisku je příspěvek o prvních
českých výpravách v Ťan-Šanu.
Členové komise spolupracují také s muzeem Českého ráje v Turnově při přípravě podkladů věnovaných historii
českého horolezectví.
Během přípravy seriálu „České himálajské dobrodružství 2“ pro ČT1 se do natáčení aktivně zapojili naši přední
lezci, především M. Holeček, J. Kreisinger, R. Jaroš a další. Za historickou komisi pak Jiří Novák.
Pro muzeum v Adršpachu připravujeme rozšíření, resp. aktualizaci stávajících expozic.
Komise soutěžního lezení
(do konce roku 2014 komise soutěžního lezení dospělých a komise soutěžního lezení mládeže)
předseda Tomáš Binter (předsedkyní komise soutěžního lezení mládeže byla Marie Dichtlová)
Komise soutěžního lezení dospělých pracovala v roce 2014 stejně jako v minulých letech v úzké spolupráci
s Komisí soutěžního lezení mládeže, proto VV rozhodl o sloučení obou komisí do společné Komise soutěžního
lezení od 1. 1. 2015. Tato zpráva tedy shrnuje činnost obou komisí v roce 2014 s tím, že v roce 2015 už jde pouze
o jednu komisi. Po dlouhodobé vynikající práci ukončila svou činnost v Komisi soutěžního lezení předsedkyně
KSLM a členka komise KSLD Marie Dichtlová, jíž bychom tímto chtěli poděkovat za vše, co pro české závodní
lezení udělala.
Jednotlivé gesce jsou v současnosti v komisi rozděleny takto: T. Binter – předseda komise, trenér reprezentace,
J. Baláš – trenérské licence, kurzy a školení, testování závodníků, M. Doseděl – vedoucí oblasti soutěžního lezení
mládeže, koordinátor tuzemských závodů, L. Návrat – IT, výsledkový servis, správa rankingu, P. Adamovská a
J. Slezák – management mládežnické reprezentace. Součástí komise je také Pravidlová sekce složená ze
zástupců hlavních rozhodčích s národní licencí a činovníků 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 spolupracuje v oblasti stavěčských licencí a nasazování stavěčů s jediným českým držitelem nejvyšší
mezinárodní stavěčské licence IFSC Janem Zbrankem.
Komise SLD v roce 2014 pokračovala v práci na zvýšení úrovně domácích soutěží, na zlepšení podmínek pro
reprezentaci ČR na mezinárodních závodech a zvýšení zájmu o reprezentaci zejména ze strany mladých lezců.
Na mezinárodní úrovni dosáhl v roce 2014 vynikajících výsledků Adam Ondra, který získal titul mistra světa jak
v lezení na obtížnost, tak v boulderingu a v celkovém hodnocení Světového poháru v lezení na obtížnost obsadil 3.
místo.
Výborně si vedl i Libor Hroza ml., který v závodě SP v lezení na rychlost v italském Arcu dosáhl světového rekordu
a v celkovém hodnocení Světového poháru v lezení na rychlost vybojoval 2. místo.
Vyzdvihnout je nutno i semifinálová umístění Martina Stráníka na MS v boulderingu a Ivy Vejmolové na MS
v lezení na obtížnost.
Pozitivní vývoj se daří udržovat v zájmu o reprezentaci a pokračuje vzestupný trend ve vývoji výsledků zejména
mladých reprezentantů, kteří dosáhli nadějných výsledků. Oceňujeme všechny závodníky, kteří v této sezóně
reprezentovali Českou republiku a jménem ČHS jim chceme tímto poděkovat.
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V oblasti domácích závodů se podařilo zajistit fungující systém v oblasti boulderingu, kde byl díky součinnosti
pořadatelů uspořádán ve spolupráci s generálním partnerem Rock Point Český pohár v boulderingu (6 závodů).
Vysokou úroveň měl i Český pohár v lezení na obtížnost (4 závody ČP). U obou disciplín došlo jak k nárůstu
celkového počtu účastníků, tak množství závodníků absolvujících plný počet započitatelných závodů. U domácích
závodů ČP se opět zvýšila jak sportovní úroveň, tak divácká atraktivita. Pět ze šesti finálových kol v závodech v
boulderingu se přesunulo do veřejného prostoru a např. MČR v boulderingu ve Slaném navštívilo opět kolem 2 000
diváků, vysokou návštěvnost měly i další závody ČP v boulderingu i lezení na obtížnost. Ve spolupráci s vedením
ČHS se navíc opět podařilo zajistit samostatné pořady v České televizi z ČP a MČR v lezení na obtížnost i
v boulderingu a MS v lezení na obtížnost a rychlost. Celková stopáž odvysílaných pořadů ze soutěžního lezení
v České televizi přesáhla 12 hodin. Podařilo se využít i reklamní prostor navázaný na tyto pořady a tím vytvořit
podmínky pro marketingové využití českého soutěžního lezení.
Z hlediska mezinárodních závodů dospělých bude v roce 2015 významná účast Adama Ondry, který ohlásil start
ve všech závodech SP i ME jak v lezení na obtížnost, tak v boulderingu, výsledky L. Hrozy ml. v soutěžích na
rychlost i starty dalších českých reprezentantů v závodech SP a ME. Vrcholem mezinárodní sezóny bude
mistrovství Evropy v boulderingu v rakouském Innsbrucku a mistrovství Evropy v lezení na obtížnost a rychlost ve
francouzském Chamonix. Čeští reprezentanti se kromě těchto závodů budou snažit získávat body v rámci SP
v jednotlivých disciplínách.
Hlavní činností komise SLM 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 konal pod hlavičkou značky Tendon, ČP mládeže v lezení na rychlost a
nominační závod mládeže v boulderingu.
Nově se v roce 2014 regionální Tendon Cup změnil na TENDON U14, nově určený pouze pro mladší věkové
kategorie (C, D, E), s mírnějšími pravidly. Mladší závodníci se s těmi staršími a zkušenějšími setkali až na
vrcholném závodě sezóny, tj. na MČR. Tento model bude uplatněn i v roce 2015 s dílčími změnami v hodnocení
seriálu závodů U14. V roce 2015 se uskuteční i seriál závodů ČPM v boulderingu.
Úkolem komise SLM bylo 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.
Vynikajícího výsledku dosáhl na juniorském mistrovství světa v Nové Kaledonii Jan Kříž, který zde vybojoval titul
juniorského mistra světa v lezení na rychlost. Ocenit je nutno i finálová umístění Vojty Trojana, Vojty Vlka a
Veroniky Peltrámové v kategorii B na ME v lezení na obtížnost v Edinburghu, k nimž Vojta Vlk přidal další finálové
umístění v závodě EYC v rakouském Imstu a semifinálové umístění na juniorském MS. Vítězství v závodě EYC
v lezení na rychlost v rakouském Imstu a celkové 2. místo v seriálu EYC v kategorii B si připsal Matěj Burian, mezi
dívkami v kategorii A dosahovala kvalitních výsledků jak v lezení na obtížnost tak v boulderingu Eliška Vlčková,
která se neztratila ani mezi dospělými, velmi dobré je i 13. místo Veroniky Šimkové na MEJ v boulderingu
v italském Arcu, zvlášť s ohledem na to, že obě dívky byly v této kategorii prvním rokem. Solidních výsledků
dosahovali i další mládežničtí reprezentanti, nejdůležitějším ukazatelem je, že celková úroveň výsledků
mládežnické reprezentace se opět výrazně zvýšila.
Z hlediska mezinárodních závodů mládeže bude jednoznačným vrcholem sezóny juniorské MS ve všech
disciplínách v italském Arcu. Kromě toho se čeští reprezentanti zúčastní závodů MEJ v lezení na rychlost
a obtížnost ve skotském Edinburghu a MEJ v boulderingu ve francouzském Argentiére de la Bessére a seriálu
závodů EYC ve všech disciplínách.
Z hlediska péče o přípravu reprezentantů v mládežnických i dospělých kategoriích pokračovala v roce 2014
koordinovaná spolupráce obou komisí 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, testování bude pokračovat i v roce 2015.
Pro zlepšení péče o všechny závodníky se soutěžním komisím ve spolupráci s FTVS UK podařilo připravit systém
trenérských licencí, odpovídající české legislativě a situaci ve většině sportovních odvětví a na jeho základě
připravit kurzy pro trenéry. Na základě splnění podmínek bylo uděleno 10 trenérských licencí B a 3 trenérské
licence A. ČHS má v tuto chvíli vytvořen funkční systém trenérských i stavěčských licencí odpovídající české
i mezinárodní legislativě, což by mělo přispět ke zvýšení kvality přípravy českých závodníků i úrovně tuzemských
závodů.
Pro rok 2015 je záměrem komise SL ČHS pokračovat v systému zajištění reprezentace a ve spolupráci s dalšími
subjekty zlepšit péči o perspektivní závodníky.
V rámci tuzemských závodů bude komise SL nadále pracovat na zvyšování sportovní úrovně soutěží, zejména
prostřednictvím licencovaných stavěčů a rozhodčích a ve spolupráci s VV ČHS v návaznosti na minulou
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sezónu i na jejich marketingové hodnotě – již v tuto chvíli je připraven vyšší počet závodů konaných ve veřejném
prostoru i televizních pořadů.
ČHS by tímto chtěl poděkovat těm pořadatelům i partnerům, kteří se snažili poctivě pracovat ve prospěch
lezeckého sportu a v neposlední řadě i všem dobrovolníkům a rodičům, bez jejichž obětavosti by se české závodní
lezení neobešlo.
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