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Výkonný výbor ČHS vás zve na Valnou hromadu ČHS (VH), která se koná 19. 3. 2016 v Praze 
na Strahově.  
 
Termín a místo konání VH 

 sobota 19. března 2016  
 9:30 - 16:00 hodin  
 budova sídla ČUS (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 (2016 nebo 2015), občanský průkaz (pas) 

a případně plnou moc k zastupování jiných členů. 
 
Doprava (MHD) na zastávku Stadion Strahov 

 Metro B Karlovo náměstí, Palackého náměstí – bus 176  
 Metro B Anděl, Na Knížecí – bus 191  
 Metro A Dejvická – bus 143, 149  
 Metro A Petřiny – bus 191 

 

 
Návrh programu VH ČHS 2016 
1) Zahájení 

2) Volba předsedajícího a pracovních komisí (mandátová, návrhová)  

3) Představení partnerů ČHS 

4) Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti VH 

5) Schválení jednacího a volebního řádu VH 

6) Schválení programu VH 

7) Zpráva o činnosti ČHS  

8) Zpráva o hospodaření ČHS za rok 2015  

9) Zpráva revizní komise 

10) Zpráva o plnění záměrů ČHS za rok 2016 

přestávka 

11) Vystoupení předsedů odborných komisí ČHS 

12) Návrh na změnu členských příspěvků 

13) Návrh rozpočtu ČHS na rok 2016 

14) Členské spolky ČHS - informace 

15) Pobočné spolky ČHS - informace 

16) Závěrečná diskuse 

17) Usnesení VH 

18) Zakončení VH  
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Jednací a volební řád valné hromady ČHS 
Návrh pro VH ČHS 2016 

 
Úvodní ustanovení 

Jednací řád a volební řád upravuje zásady jednání valné hromady Českého horolezeckého svazu (dále jen 
ČHS) včetně způsobu hlasování a voleb, v návaznosti na příslušná ustanovení Stanov ČHS.  
 

I. Jednací řád 
Svolávání VH  

1) Valnou hromadu svolává v souladu se stanovami výkonný výbor ČHS, tak, že nejpozději 30 dnů před 
termínem jejího konání:  

a) zveřejní pozvánku, program a další podklady k jednání na webu ČHS, 

b) rozešle prostřednictvím e-mailu předsedům členských spolků a předsedům horolezeckých oddílů 
pozvánku, program a další podklady k jednání. 

2) Členové A, kteří nejsou sdruženi v horolezeckém oddíle, si mohou zaslání pozvánky, programu a dalších 
podkladů v elektronické podobě vyžádat na sekretariátu ČHS.  

3) Odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 platí i pro mimořádnou valnou hromadu, kterou může svolat v souladu se 
stanovami výkonný výbor nebo alespoň 1/5 členů ČHS s hlasovacím právem.  

Účast na jednání, registrace delegátů 
 
1) Právo účasti na valné hromadě mají: 

a) členové A (osobně, nebo v zastoupení), členské spolky (prostřednictvím svého statutárního orgánu 
nebo jiné osoby oprávněné jednat za spolek) a členové B, 

b) výkonným výborem pozvaní hosté.  

2) Právo hlasovat a volit (dále jen „mandát“) má člen A (osobně nebo v zastoupení) a členský spolek 
(prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné jednat za spolek).  

3) Člen A může svůj mandát vykonávat osobně, nebo v zastoupení předsedou (jiným zástupcem) 
horolezeckého oddílu, ve kterém je sdružen, nebo na základě písemné plné moci poskytnuté jinému 
členu. Mandát člena A mladšího 18 let může vykonávat na základě plné moci předseda (jiný zástupce) 
horolezeckého oddílu nebo jiný člen.  

4) Mandát člena B vykonává zástupce členského spolku.  

5) Evidovaní členové se valné hromady neúčastní a nemají právo volit, hlasovat ani být voleni, a to ani 
v zastoupení.  

6) Delegáti mají tuto sílu mandátu:  

a) delegát zastupující pouze jednoho člena A – 1 hlas 

b) delegát zastupující více členů A – počet hlasů je shodný s počtem zastupovaných osob 

c) delegát zastupující členy jednoho horolezeckého oddílu – počet hlasů je shodný s počtem členů 
registrovaných v tomto horolezeckém oddíle k datu konání valné hromady; počet hlasů může být 
snížen o členy, kteří se rozhodnou vykonávat svůj mandát sami 

d) delegát zastupující členský spolek – počet hlasů je shodný s počtem členů B registrovaných v tomto 
členském spolku k datu konání valné hromady + 1 hlas; nemá-li členský spolek žádného člena B, je 
počet hlasů 1.  

7) Registrace účastníků valné hromady probíhá v den jejího konání. Registrovat se k jednání je možné 
nejdříve 2 hodiny před zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho průběhu. 
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8) Člen A se při registraci prokáže občanským průkazem (pasem) a platným členským průkazem ČHS, 
popř. členským průkazem na předchozí rok. V případě, že zastupuje jiného člena/y ČHS, musí předložit 
podepsanou či jinak potvrzenou plnou moc.   

9) Zástupce členského spolku se při registraci prokáže občanským průkazem (pasem) a platným členským 
průkazem ČHS, popř. členským průkazem na předchozí rok. V případě, že se nejedná o člena 
statutárního orgánu oprávněného jednat za spolek, předloží také podepsanou či jinak potvrzenou plnou 
moc, která jej k zastupování členského spolku opravňuje.  

10) Při registraci delegáti obdrží návrh programu jednání a popř. další podklady, hlasovací lístek, 
a v případě, že se jedná o volební valnou hromadu, volební lístky.  

 
Jednání valné hromady 

 
1) Jednání valné hromady zahájí předseda výkonného výboru, poté následuje volba předsedajícího a volba 

členů pracovních komisí  - mandátové, návrhové a v případě, že se jedná o volební valnou hromadu, 
také volební komise; pracovní komise jsou tříčlenné, s předsedou, kterého si volí členové komisí ze 
svého středu: 

a) Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu účastníků valné hromady, 
zjišťuje, zda je valná hromada schopna usnášení, provádí sčítání hlasů při hlasování a informuje 
účastníky valné hromady o výsledcích hlasování.  

b) Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení a spolupracuje s předsedajícím při 
přípravě konečného znění usnesení valné hromady a popř. dalších dokumentů. 

c) Volební komise předkládá návrhy kandidátů do orgánů ČHS, organizuje volby, počítá výsledky voleb 
a informuje o nich účastníky valné hromady.  

2) Po přednesení zprávy mandátové komise o usnášeníschopnosti valné hromady, a je-li valná hromada 
usnášeníschopná, probíhá jednání valné hromady podle navrženého programu.  

3) Pokud mandátová komise shledá, že valná hromada není usnášeníschopná, koná se v souladu se 
stanovami náhradní valná hromada.  

4) Pokud v průběhu jednání vznikne pochybnost, že pro hlasování je přítomen menší počet delegátů než 
při úvodní registraci, může kdokoliv vyzvat mandátovou komisi k tomu, aby provedla opětovnou 
registraci delegátů a přezkoumala, zda je valná hromada schopná usnášení. 

Diskuse 
 

1) Právo vystoupit v diskusi mají všichni delegáti valné hromady. 

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

3) Délka diskusního příspěvku je stanovena na max. 3 minuty. K diskusním příspěvkům mohou být faktické 
připomínky v délce trvání max. 2 minuty. 

4) Pokud diskutující předkládá návrh, o jehož přijetí má valná hromada rozhodnout, musí svůj návrh 
formulovat tak, aby byl jednoznačně hlasovatelný. 

5) 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. 
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Hlasování 
 

1) Hlasování probíhá veřejně a je vedeno mandátovou komisí.  

2) K přijetí hlasovaných návrhů včetně usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většina mandátů, 
není-li stanovami vyžadováno jinak.  

3) Mandátová komise stanoví potřebné hranice počtu hlasů pro přijetí rozhodnutí podle stanov a tyto 
informace předloží před každým hlasováním, pokud došlo ke změně počtu mandátů. 

4) Sčítání hlasů proběhne jen v případě, že nebude výsledek hlasování jasný již v průběhu samotného 
hlasování, nebo pokud si sčítání někdo z delegátů vyžádá.  

5) Při hlasování hlasují odděleně delegáti s různými mandáty, takto:  

a) delegát zastupující pouze jednoho člena A – hlasovací lístek s číslem 1 

b) delegát zastupující členy jednoho horolezeckého oddílu - hlasovací lístek s registračním číslem 
horolezeckého oddílu a číslem vyjadřujícím počet zastoupených členů 

c) delegát zastupující členy jednoho členského spolku - hlasovací lístek s registračním číslem 
členského spolku a číslem vyjadřujícím počet zastoupených členů 

d) delegát zastupující více členů A – hlasovací lístek s číslem vyjadřujícím počet zastoupených členů.  

6) Sčítači zaznamenávají počty hlasů pro/proti/zdržel se a zaznamenané počty hlasů předají mandátové 
komisi, která provede celkové sčítání a oznámí výsledek hlasování, popř. oznámí výsledek hlasování 
bez celkového sčítání dle odst. 5.  

7) Zásadní stanoviska a rozhodnutí jsou formulována v usnesení valné hromady. 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. 

8) O průběhu a výsledcích všech hlasování napíše mandátová komise zápis, jehož správnost potvrdí 
předseda mandátové komise.   

II. Volební řád 
Volby 

 
1) Návrh kandidáta do orgánů ČHS je oprávněn podat každý člen ČHS, s výjimkou člena E. Za členy 

mladší 18 let může návrh podat na základě plné moci jiný člen ČHS. 

2) Návrh kandidáta se podává sekretariátu ČHS, dle zveřejněných pokynů, nejpozději však poslední všední 
den před konáním valné hromady, do 12 hod. Je-li počet kandidátů do stanoveného termínu nižší, než 
počet obsazovaných míst, mohou být návrhy kandidátů podávány dodatečně, až do okamžiku 
stanoveného volební komisí.  

3) Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, funkci, na kterou kandiduje, kontaktní údaje 
kandidáta, souhlas kandidáta s volbou, popř. jméno nebo název navrhovatele. Návrh, který nebude 
obsahovat tyto informace ani po žádosti o doplnění, nebude projednáván.  

4) Volby do orgánů ČHS probíhají tajně a jsou vedeny volební komisí. 

5) Předseda volební komise seznámí účastníky valné hromady s kandidáty do jednotlivých orgánů. 
Kandidáti se mohou představit, jejich vystoupení může trvat nejdéle 3 minuty.  

6) Při volbě vhazují delegáti řádně označené volební lístky do volebních schránek.  
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7) Sílu volebního lístku vyznačí na jeho zadní stranu člen volební komise, podle hlasovacího lístku 
předloženého delegátem. Současně na hlasovací lístek vyznačí, že delegát již volil.  

8) Po skončení každého kola voleb otevře volební komise schránky a sečte hlasy podle hodnoty vyznačené 
na zadní straně každého volebního lístku. Poté oznámí výsledky daného kola voleb a případně zahájí 
další volební kolo a oznámí kandidáty, kteří do něho postoupili v souladu s volebním řádem.  

9) Pro zvolení předsedy výkonného výboru 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 vyšší počet hlasů a současně nadpoloviční většinu hlasů.  

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

11) 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 kandidátů, než je počet dosud neobsazených míst. Ve druhém kole vítězí 
kandidáti, kteří získají největší počet hlasů a současně alespoň ¼ hlasů.   

12) Volba členů disciplinární komise a volba členů revizní komise včetně příslušného počtu náhradníků 
(disciplinární komise – 3 náhradníci; revizní komise – 1 náhradník) probíhá souběžně.  

13) Volba je jednokolová. Tři kandidáti s největším počtem hlasů se stávají členy disciplinární, resp. revizní 
komise; další kandidáti s největšími počty hlasů se stávají náhradníky komisí.   

14) Zvolení členové disciplinární, resp. revizní komise si zvolí ze svého středu předsedu.  

15) Pro volbu do všech orgánů ČHS platí, že 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.  

16) Výše uvedená ustanovení se odpovídajícím způsobem vztahují i na doplňující volby.  

17) Nastane-li v průběhu voleb situace, která není upravena tímto jednacím a volebním řádem, postupuje se 
podle návrhu volební komise, který schvalují delegáti valné hromady.  

18) O průběhu a výsledcích všech hlasování napíše volební komise zápis, jehož správnost potvrdí předseda 
volební komise. 
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Zpráva o činnosti od předchozí valné hromady ČHS 
 
Rok 2015 byl v ČHS rokem velkých změn. Na valné hromadě, která se konala na konci března 2015, byly 
představeny nové záměry ČHS v oblasti organizace a řízení, jejichž součástí jsou nově definované pilíře 
činnosti ČHS - mládež, sport, skály, vzdělávání, a vize, jak by měl ČHS fungovat za pět let: dynamická, 
profesionální a finančně stabilní organizace zaměřená na hlavní cíle - spokojenost členů, noví členové, 
spolkovost. Podstatnou součástí změn byla i novela stanov, díky které se po letech změnilo pojetí členství 
v ČHS: Členy ČHS mohou být nyní nejen fyzické osoby, ale také spolky, které se ve své činnosti zaměřují na 
horolezectví.  
 
Od dubna 2015 má ČHS nové sídlo v Praze ve Vršovicích, kam se přestěhoval i personálně posílený 
sekretariát. Do práce sekretariátu se zapojili předseda Honza Bloudek, který se vedle řídící funkce náležící 
k funkci předsedy stará také o marketing a je zapojen do mezinárodního projektu financovaného 
z evropského programu Erasmus+.  
 
V roce 2015 se opět zvýšil počet členů ČHS - členský průkaz na rok 2015 si koupilo zhruba 12 tisíc osob, 
z nich zhruba 3,7 tisíce bylo individuálních členů. Ostatní členové s platným průkazem na rok 2015 byli 
sdruženi ve 420 horolezeckých oddílech nebo členských spolcích. Spolků, které byly přijaty po novele stanov 
do ČHS, je více než 30. K 31.12.2015 měl ČHS téměř 16,4 tisíce členů.  
 
Kombinované členství poskytované třemi zástupci Österreichischer Alpenverein (ÖAV) využily v roce 2015 
cca 4,5 tisíce členů. V roce 2016 již není finančně zvýhodněné kombinované členství nabízeno, zůstává 
pouze možnost hradit členské příspěvky prostřednictvím zástupců ÖAV.  
 
V roce 2015 si členové ČHS opět mohli zakoupit cestovní pojištění UNIQA kryjící horolezectví a další 
outdoorové aktivity, výhodným cestovním pojištěním byli kryti reprezentanti a jejich doprovod. Stejně jako 
v předchozích letech se na členy ČHS vztahovalo, při organizovaných akcích, úrazové pojištění, 
a instruktoři, trenéři a cvičitelé byli kryti pojištěním odpovědnosti za způsobenou škodu. Podmínky výše 
zmíněného cestovního pojištění UNIQA, které je nabízeno na základě rámcové smlouvy mezi ČHS 
a pojišťovnou, se podařilo na rok 2016 výrazně zlepšit: K dispozici je řada tarifů pro jednotlivce a rodiny za 
cenu od 590 Kč a možnosti dopojištění odpovědnosti a úrazu.   
 
Členové ČHS měli v roce 2015 a nadále mají výrazné slevy na chatách ve Vysokých Tatrách, na některých 
horolezeckých akcích (např. Mezinárodní horolezecký filmový festival), slevy na vstupném v lezeckých 
arénách (ledová stěna Vír, Lezecká aréna Liberec), v obchodech našich partnerů (Rock Point, HUDY sport). 
Dále mohli naši členové využívat nižší startovné na závodech organizovaných ČHS, půjčovat si horolezecké 
průvodce z knihovny ČHS a hlavně měli a mají možnost lézt na skalách ČR, kde se povolení vztahuje jen na 
členy ČHS.  
 
K dispozici byly opět granty ČHS – na údržbu skal (v roce 2015 rozděleno zhruba 60 tisíc Kč), na podporu 
tradičních horolezeckých akcí (v roce 2015 rozděleno téměř 50 tisíc Kč), na podporu mládeže (v roce 2015 
rozděleno cca 150 tisíc Kč) a na podporu horolezeckých publikací (v roce 2015 nevyužito). Podpora činnosti 
prostřednictvím grantů je realizována i v roce 2016.  
 
Informovanost členů byla a je zajišťována prostřednictvím webu ČHS, čtvrtletního elektronického 
Zpravodaje, který je rozesílán přihlášeným odběratelům i předsedům oddílů a spolků, a stále více také 
prostřednictvím Facebooku, který má již 4000 příznivců a jeho týdenní dosah se pohybuje mezi 20 až 100 
tisíci shlédnutími. Pro členy i další zájemce je opět k dispozici Ročenka ČHS, nyní za rok 2015.  
 
ČHS a jeho členové se připojili k pomoci pro Nepál, který byl na jaře 2015 postižen velkým zemětřesením. 
Podpora ve výši zhruba 35 tisíc Kč byla díky spolupráci s organizací Člověk v tísni využita na zajištění 
plechů na opravu střech v oblasti Chumchet severně od Gorkhy. ČHS podpořil Mezinárodní horolezecký 
filmový festival v Teplicích nad Metují, Festival horolezeckých filmů Český ráj a přispěl částkou 100 tisíc Kč 
na údržbu chat ve Vysokých Tatrách, kde jsou členům ČHS poskytovány velké slevy.  
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Na valné hromadě 2015 proběhly doplňující volby do výkonného výboru ČHS, ve kterých byl na místo 
1. místopředsedy odpovědného za hospodaření zvolen dosavadní řadový člen výkonného výboru Šimon 
Budský. Na uvolněné místo člena výkonného výboru byl zvolen Radan Keil, která má v gesci oblast 
vzdělávání. Výkonný výbor pracoval v plné sedmičlenné sestavě pouze do dubna 2015, kdy z funkce člena 
výkonného výboru odstoupil Jan Zozulák.  
V doplňujících volbách do revizní komise byl zvolen Martin Mašát, který se ujal funkce předsedy. Na začátku 
roku 2016 došlo ke změně ve vedení komise drytoolingu, kde předsedu F. Čálka nahradil Slávek Matuška 
z HO Vír, a komise byla přejmenována na Komisi ledolezení.  
 
Výkonný výbor se po valné hromadě 2015 sešel devětkrát. Kromě běžné provozní agendy se věnoval hlavně 
úkolům, které vyplynuly z nových záměrů ČHS představených na valné hromadě 2015, a ze zásadní novely 
stanov umožňující členství spolků v ČHS: Jednalo se hlavně o projekt partnerských klubů mládeže, projekt 
garantovaných horoškol, přípravu akreditovaného kurzu Instruktor lezení na umělé stěně, zavedení 
reportingu hospodaření, realizaci interních projektů ČHS apod.  Zaregistrováním novely stanov ve 
spolkovém rejstříku byl splněn úkol uložený výkonnému výboru valnou hromadou ČHS v roce 2014.  
 
V roce 2015 hospodařil ČHS s rozpočtem ve výši 8,110 tisíc Kč, ve kterém byly zahrnuty i finanční 
prostředky na posílení sekretariátu, tak, aby bylo možno zlepšit servis pro členy a realizovat zejména 
plánovaný projekt v oblasti mládeže.  
Kromě peněz získaných zejména z členských příspěvků a státních dotací inkasoval ČHS také 1.688 tisíc Kč 
z loterií, prostřednictvím ČOV. Z těchto peněz určených na podporu mládeže bylo 404 tisíc Kč použito na 
projekt mládežnických klubů včetně jejich finanční podpory, další prostředky lze využít během následujících 
tří let. Příjmovou stránku rozpočtu ČHS posílily také finanční prostředky od partnerů.   
Výsledky hospodaření za jednotlivá čtvrtletí jsou od poloviny roku 2015 zveřejňovány na webu ČHS. Celkově 
hospodaření roku 2015 skončilo s přebytkem 684.760 Kč. Aktiva ČHS vzrostla za rok 2015 z 9.965.825 Kč 
na 18.077.526 Kč a Cash z 9.072.482 Kč na 17.543.569 Kč.  
 
Na podzim 2015 se ČHS podařilo získat grant z programu Erasmus+ na mezinárodní tříletý projekt Climbing 
for Everybody ve výši 498 tisíc EUR. ČHS je leadrem projektu, dále se na něm podílí SHS James 
a horolezecké svazy Itálie, Slovinska, Maďarska a Chorvatska.  
 
Činnost ČHS z pohledu čtyř základních pilířů, na které se ČHS zaměřuje:   
Oblast mládeže 
Na jaře 2015 se rozběhl projekt mládeže, jehož cílem je vytvořit celostátní síť mládežnických lezeckých 
klubů, které se systematicky věnují práci s mládeží. Spolupráce a podpora ze strany ČHS, včetně finanční, 
směřuje ke zvýšení počtu dětí a mládeže v ČHS a k jejich zapojení do pravidelnějších sportovních aktivit 
včetně účasti na lezeckých soutěžích a zapojení do celostátního projektu ČOV Sport v okolí. Členům spolků, 
které pracují s mládeží, je přednostně nabídnuta účast na akreditovaném kurzu Instruktor a trenér mládeže, 
který se rozběhne na jaře 2016. Do projektu se zapojilo již třicet klubů, díky nimž ČHS získal téměř dva tisíce 
nových mládežnických členů. Projekt je financován z peněz získaných prostřednictvím ČOV z loterií.  
 
V roce 2015 byly opět vyhlášeny granty mládeže, které podpořil HUDY sport. Mezi oddíly starající 
se o mládež byly rozděleny granty v celkové výši 150 tisíc Kč, které byly využity na financování táborů 
a soustředění, na uspořádání náborových akcí pro mládež i na podporu celoroční práci s mládeží v podobě 
nákupu materiálu, pronájmu lezeckých stěn apod. Prostřednictvím grantů bylo podpořeno celkem dvacet 
čtyři oddílů. Granty na podporu mládeže jsou vyhlášeny i v roce 2016, je na ně alokováno 185 tis. Kč.  
 
Oblast vzdělávání 
Oblast vzdělávání a metodiky zajišťuje v ČHS především metodická komise, která má na starosti školení 
instruktorů a organizování metodických akcí pro veřejnost. Problematice první pomoci, různým aspektům 
horské medicíny apod. se věnuje lékařská komise, vzdělávání pro získání kvalifikace trenéra, rozhodčího 
nebo stavěče zajišťuje komise sportovního lezení.  
V roce 2015 pokračovalo školení a doškolování instruktorů, kteří by se měli věnovat vzdělávání v oddílech 
ČHS. Kurzy i doškolení vedli lektoři ČHS. Z realizovaných kurzů vzešlo 15 nových instruktorů skalního lezení 
(RCI), z nichž někteří si již v letošním roce zvýší kvalifikaci na úroveň instruktor horolezectví (HAL); kurz SCI 
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(instruktor sportovního lezení) nebyl kvůli malému počtu zájemců otevřen. Školení instruktorů pokračuje 
i v roce 2016, s tím, že účast na kurzech je mírně zpoplatněna.  
 
Nabídku kurzů se podařilo rozšířit o akreditovaný kurz Instruktor a trenér mládeže, jehož součástí je 
i kvalifikace trenér mládeže třídy C; první běh tohoto kurzu se uskuteční v první polovině roku 2016.  
Novinkou v oblasti vzdělávání je systém garantovaných horoškol, které bude ČHS propagovat a podporovat. 
Systém se rozběhne v roce 2016.  
 
V průběhu roku se uskutečnila řada metodických akcí ČHS určených všem zájemcům o lezení, které 
připravila metodická komise, a které byly zaměřeny na základy lezení a jištění, na lezení v ledu a lavinovou 
problematiku. Největší zájem byl, stejně jako v předchozích letech, o víkendové ledolezení na ledové stěně 
Vír. Hodně zájemců ale přilákaly i metodické akce na horolezeckých festivalech na Hrubé Skále, v Teplicích 
nad Metují a na sportovním týdnu Českého olympijského výboru na Lipně.  
 
Na konci října se ve Vysokých Tatrách uskutečnil již 26. ročník Pelikánova semináře věnovaného 
problematice horské medicíny a dalším lékařským aspektům horolezectví, který tentokráte uspořádala 
partnerská lékařská komise SHS James. Součástí programu byla i rekapitulace nehod a úrazů 
v horolezectví, které sleduje a vyhodnocuje lékařská komise ČHS.  
 
Oblast skály 
V rámci ČHS pracuje 18 oblastních vrcholových komisí, jejichž členové a správci se ve svém volném čase 
starají o údržbu skalních oblastí ČR a spolupracují s orgány ochrany přírody.  
 
V průběhu roku 2015 se konala tři školení zaměřená na správné osazování jištění (v Jetřichovicích, ve Víru a 
ve Mšeně), kterých se zúčastnili nejen správci skal, ale také prvovýstupci.  
 
Činnost vrcholových komisí a správců skal byla podpořena, vedle materiálu na údržbu jištění financovaného 
z rozpočtu ČHS, také granty na údržbu skal. Z přidělených 78 tisíc Kč bylo nakonec využito 61 tisíc Kč, např. 
na úpravu cest a protierozní opatření v Příhrazských skalách, na vytvoření přístupových schodů na Krkavčí 
skále, na údržbu skalní oblasti Godula a obnovu oblasti Valovka.  
 
Údržbu jištění na skalách podpořil poskytnutím materiálu také 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 poskytl vrcholovým komisím také další partner ČHS - Singing Rock.  
 
V průběhu roku pokračovaly práce na vylepšování a doplňování databáze Skály ČR umístěné na webu ČHS, 
která obsahuje detailní informace o lezeckých oblastech, skalách a jednotlivých cestách, včetně podmínek 
lezení. Udržování databáze v aktuálním stavu není jednoduché, proto děkujeme všem, kdo se na plnění 
databáze podílí, ať už průběžně, nebo v rámci soutěže Mapování skal, díky které byla databáze obohacena 
o více než sto tisíc nových údajů. 
 
S orgány ochrany přírody se v průběhu roku podařilo vyjednat řadu povolení lezení – např. pro celé CHKO 
Kokořínsko – Máchův kraj, čtyři lezecké oblasti v Moravském krasu, Bořeň v severozápadních Čechách atd. 
Na podzim byla zahájena jednání týkající se možností lezení v nově vzniklé CHKO Brdy, v roce 2016 
budeme vyjednávat nová povolení mj. pro oblasti CHKO Český ráj a CHKO Český kras.  
 
O oblast závodního sportu se v ČHS stará především komise soutěžního lezení a komise závodního 
skialpinismu.  
V oblasti soutěžního lezení se v roce 2015 konaly seriály závodů – České poháry - dospělých i mládeže 
v lezení na obtížnost, v boulderingu i v lezení na rychlost; mládež do čtrnácti let soutěžila v závodech U14. 
Některé závody bylo možno díky spolupráci s Českou televizí sledovat na ČT sport. Reprezentanti přivezli 
z mezinárodních závodů řadu medailí, nejúspěšnější byl Adam Ondra, který exceloval v lezení na obtížnosti 
i v boulderingu (stříbrné medaile z ME, celkové vítězství ve SP, medailová umístění v SP v obou 
disciplínách). Libor Hroza ml. získal zlatou medaili na ME a celkové druhé místo ve SP v lezení na rychlost.  
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Komisi závodního skialpinismu se v roce 2015 podařilo uskutečnit všechny plánované závody Českého 
poháru, a to i přes nepříznivé sněhové podmínky. Malé reprezentační družstvo se zúčastnilo MS světa 2015 
ve švýcarském Verbier/Val de Bagnes i ME v roce 2016.  
 
V závodech v ledolezení se podařilo uskutečnit pouze mistrovské závody v ledolezení na rychlost. 
 
Komise alpinismu začala oživovat činnost zaměřenou na nezávodní sport. V srpnu se podařilo uskutečnit 
v italském Orco soustředění s talentovanými mladými horolezci. Na tuto akci navazuje snaha opětovně 
vytvořit a podpořit reprezentační družstvo mladých alpinistů, kteří by mohli navázat na výkony Máry Holečka, 
Pavla Vrtíka a dalších. Další záměry komise byly diskutovány na setkání významných alpinistů všech 
generací, které se uskutečnilo na konci roku 2015. Obdobné setkání uspořádala v prosinci také komise 
tradičního skialpinismu.  
 
V srpnu 2015 byly v Teplicích nad Metují vyhlášeny výsledky Výstupů roku 2015, naposledy za období 
zahrnující výkony ze dvou kalendářních roků. Nejvyšší ocenění - Výstup roku „s hvězdičkou“, získal Adam 
Ondra za přelez boulderu Jade (8B+ flash), a k tomu Výstup roku za přelez cesty Chromozome Y (9a flash). 
Další Výstup roku byl udělen Martinu Stráníkovi za přelez boulderu Practice of the Wild (8C) a Lucii Hrozové 
za zdolání drytoolingové cesty Low G Man (D14). Po tomto vyhlášení se Výstupy roku vrací k původnímu 
modelu vázanému na kalendářní rok. Výstupy roku za celý kalendářní rok 2015 budou poprvé vyhlášeny 
v dubnu 2016.  
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Hospodaření ČHS v roce 2015 

 

 

 

ČHS - hospodaření I. - IV.Q.2015     
Položka Čerpání Rozpočet   

ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS -196 324,00 199 000,00   

SOUTĚŽNÍ LEZENÍ -1 343 753,00 1 344 000,00   

SOUTĚŽNÍ DRYTOOLING -5 000,00 21 000,00   

ALPINISMUS -198 054,00 300 000,00   

METODIKA -323 502,00 402 000,00   

HISTORIE -25 013,00 34 000,00   

UIAA -140 851,00 175 000,00   

ÚDRŽBA SKAL, OP -1 484 465,00 1 540 000,00   

MLÁDEŽ -335 974,00 336 000,00   

ADMINISTRATIVA -2 954 823,00 2 970 000,00   

MARKETING A MÉDIA -254 191,00 259 000,00   

TRADIČNÍ SKIALPINISMUS -1 952,00 33 000,00   

LÉKAŘI -25 992,00 28 000,00   

CHATY JAMES -103 415,00 100 000,00   

REZERVA -99 817,00 130 000,00   

PROJEKTY KOMISÍ -181 937,00 239 000,00   

Suma VÝDAJE -7 675 063,00 8 110 000,00   

mezera 0,00     

Suma PŘÍJMY 7 675 063,00 8 110 000,00   

Příjmy 3 949 669,00 4 050 000,00   

Příjmy - MŠMT dotace - I. a II. 281 300,00 400 000,00   

Příjmy - MŠMT dotace - IV. 0,00     

Příjmy - MŠMT dotace - V. 2 573 700,00 2 550 000,00   

ČOV projekty mládeže   200 000,00   

Příjmy - partneři 167 126,00 200 000,00   

Příjmy - kl. úroky 104 055,00 110 000,00   

Čerpání rezervy 599 213,00 600 000,00   

Čerpá 0,00     

Finanční plnění rozpočtu 0,00     

        

ČOV -404 191,00 -160,00 -404 031,00 

Příjmy 0,00 -160,00 160,00 

Náklady ČOV -404 191,00 0,00 -404 191,00 

Loterie z 2015 0,00 -1 688 000,00 1 688 000,00 

Vyúčtování ČOV -404 191,00 -1 688 160,00 1 283 969,00 

        

Loterie převod z 2014 0,00 -697 705,00 697 705,00 

Zůstatek do r. 2016     1 981 674,00 
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Aktiva (Kč) 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
 

31.12.2015 

Dlouhodobý majetek 385 846 332 283 324 283 358 643 327 736 316 283 316 287 

cash a ekvivalenty 4 700 367 4 978 382 4 859 261 7 029 457 7 972 363 9 072 482 17 543 569 

pohledávky 1 140 282 19 516 77 902 272 582 22 982 573 304 120 039 

náklady příštích období 33 957 43 957 39 450 -157 931 41 075 3 756 97 631 

  6 260 452 5 374 138 5 300 896 7 502 751 8 364 156 9 965 825     18 077 526 

Pasiva (Kč)             
 

vlastní jmění 4 422 274 4 537 134 4 149 892 4 365 192 6 789 847 7 505 587 8 823 649 

závazky 488 266 518 786 428 714 392 984 351 712 370 318 8 201 006 

zisk 122 859 -379 242 224 610 2 447 055 715 741 1 422 558 684 760 

výnosy příštích období 977 880 697 460 497 680 297 520 506 856 667 362 368 111 

  6 011 279 5 374 138 5 300 896 7 502 751 8 364 156 9 965 825     18 077 526 
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Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2015 předkládaná pro 
VH ČHS konanou dne 19. 3. 2016 

 
Revizní komise ČHS pracovala v roce 2015 ve složení Martin Mašát, Jana Krtková, Michal Všetečka. 
Členové RK si zvolili předsedou M. Mašáta.  
 
Ke svému jednání se komise scházela v prostorách sekretariátu svazu v Praze 10, ul. Donská.  
 
Výsledky činnosti revizní komise: 
 

a) Kontrolní činnost v oblasti ekonomiky ČHS:  

 

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

ČHS.  

2. V rámci kontrolního dne bylo zjištěno chybné časové rozlišení při účtování členských 

příspěvků (členské příspěvky daného roku přijaté v prosinci předchozího roku), nicméně 

touto chybou nedošlo k ovlivnění finanční hotovosti ani k žádné jiné reálné újmě. 

3. Vzhledem k časovému plánu svých jednání do doby uzávěrky tohoto bulletinu přednese 

komise své výroky a závěry k inventarizaci majetku, k účetní závěrce 2015 a rozpočtu na rok 

2016 až na jednání valné hromady dne 19. 3. 2016.  

 

b) Ostatní revizní a prověrková činnost:  

Vedle průběžné kontrolní činnosti v průběhu období od minulé valné hromady komise řešila jeden podnět od 
člena ČHS týkající se věci trenérských licencí. Závěry byly zveřejněny na stránkách ČHS. 
 
Martin Mašát 
předseda revizní komise 
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Návrh rozpočtu ČHS na rok 2016 

Zdroje krytí   

Výnosy 
 členské příspěvky 4 000 000 

dotace MŠMT 4 016 000 

příspěvky na náklady 20 000 

prodej drobného materiálu  50 000 

prodej služby   

úroky na účtu 100 000 

partneři - společní 90 000 

výnosy vázané na komise vč. Erasmu+ 555 000 

VÝNOSY CELKEM 8 831 000 

  čerpání již přijatých zdrojů 1 615 000 

Erasmus+ 915 000 

ČOV 700 000 

rezerva 600 000 

KRYTÍ ROZPOČTU 11 046 000 
 

Plánované čerpání    

ADMINISTRATIVA 2 980 000 

DOTACE MŠMT progr. IV 136 000 

DOTACE MŠMT progr. X 1 100 000 

MARKETING A MEDIA 170 000 

ÚDRŽBA SKAL 1 680 000 

ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS 200 000 

SOUTĚŽNÍ LEZENÍ MLÁDEŽ 752 000 

SOUTĚŽNÍ LEZENÍ DOSPĚLÍ 880 000 

LEDOLEZENÍ 53 000 

ALPINISMUS 256 000 

METODIKA 456 000 

HISTORIE 10 000 

UIAA 155 000 

MLÁDEŽ 200 000 

TRADIČNÍ SKIALPINISMUS 0 

LÉKAŘI 24 000 

CHATY JAMES 100 000 

INTERNÍ PROJEKTY 155 000 

ČOV 500 000 

REZERVA 99 000 

Erasmus + 1 140 000 

CELKEM 11 046 000 
Čerpání prostředků na interní projekty je podmíněno schválením výkonným výborem.  
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Navrhuje se, aby na základě usnesení VH 2016 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 
prostředky. Tyto prostředky (mimo peněz od ČOV) bude primárně směřovat do položky interních projektů, 
případně budou využity na rozvoj činnosti v intencích programů a požadavků poskytovatelů.    
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Vize a cíle ČHS - plnění 
 

Na valné hromadě v roce 2015 byla představena nová vize ČHS: „ČHS jako stabilně rostoucí spolek 
poskytující profesionální servis pro širokou škálu aktivit v oblasti lezeckého sportu a horolezectví. ČHS 
k těmto aktivitám motivuje a to na všech úrovních výkonnosti. Svou činností podporuje ducha fair play, 
pozitivní přístup k přírodě a tělesný i duševní rozvoj svých členů. ČHS své služby poskytuje na principech 
dynamické, profesionální a finančně stabilní organizace.“ 
 
Ve vztahu k této vizi byly definovány tři hlavní cíle a nově vymezeny hlavní oblasti činnosti ČHS.  
Hlavní cíle: spokojenost členů (spokojenost se servisem, který jim ČHS poskytuje, i s fungováním ČHS 
celkově), nárůst členské základny (zvyšující se zájem o členství v ČHS), spolkovost (funkční oddíly, 
společné akce apod.).  
Hlavní oblasti činnosti: skály, sport, vzdělávání a mládež.  
 
Naplňování uvedených vizí a cílů je dlouhodobou záležitostí, nicméně již po jednom roce je možné 
vyhodnotit, jak se je daří plnit.  
 
Cíl - spokojenost členů 
O spokojenosti našich členů máme k dispozici pouze nepřímé indikátory jako např. vývoj členské základny, 
zájem o servis ČHS (pojištění, granty, kurzy apod.). Počet členů ČHS se postupně zvyšuje (viz další bod), do 
ČHS každoročně přichází řada nových či „staronových“ členů. Podíl nových členů na celkové členské 
základně činí v každém roce zhruba čtvrtinu, a v roce 2015 byl ještě vyšší, neboť byl posílen vstupem 
velkých členských spolků.  
 
Cíl - nárůst členské základny 
Z údajů o členské základně je zřejmé, že se počet členů ČHS postupně zvyšuje. Na konci roku 2014 mělo 
platný členský průkaz ČHS cca 11,8 tisíce členů a zaregistrováno bylo (celkem, včetně členů v tzv. ochranné 
lhůtě) cca 13,9 tisíce členů. Na konci roku 2015 mělo platný členský průkaz cca 12 tisíc členů, s evidovanými 
členy jich bylo cca 13,6 tisíce; celkový počet členů, včetně těch v ochranné lhůtě, byl 16,4 tisíce.  
 
Cíl - spolkovost 
Počet horolezeckých oddílů bez právní osobnosti zůstal zhruba stejný jako v předchozích letech. Několik 
malých oddílů, které zanikly, bylo nahrazeno zhruba stejným počtem oddílů nově registrovaných.  
K velké změně došlo v oblasti spolků, které mohou být od jara 2015 opět členy ČHS. Do ČHS bylo přijato 
více než 30 spolků, z nichž většina se zapojila do projektu mládežnických klubů.  
V roce 2015 se podařil realizovat řadu metodických akcí určených nejen našim členům, ale i všem zájemcům 
o horolezectví. Vedle samostatných metodických dnů či víkendů ČHS, kterých bylo v loňském roce pět, byl 
velký zájem také o metodické akce na horolezeckých festivalech v Teplicích nad Metují, na Hrubé skále 
a v rámci akce ČOV na Lipně. Celkový počet metodických akcí byl oproti roku 2014 dvojnásobný.  
V budoucnosti bychom tento cíl rádi podpořili vzájemným využíváním chat, které mají oddíly či jiné subjekty 
spjaté s ČHS.  
 
Co je nového v jednotlivých oblastech? 
Oblast skály 
V roce 2015 se podařilo na webu ČHS spustit a průběžně zlepšovat databázi Skály ČR sloužící jak 
vrcholovým komisím a správcům skal, tak lezecké veřejnosti.  
Na konci roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na materiál na údržbu skal, s cílem získat kvalitní materiál za 
rozumné ceny. V roce 2015 byl nakoupen materiál za 1,056 mil. Kč a vrcholovým komisím bylo dodáno více 
než 4 tisíce borháků a kruhů. Údržbu skal podpořili materiálem partneři ČHS HUDY sport a Singing Rock, na 
údržbu skal byly poskytnuty i granty ČHS ve výši zhruba 60 tisíc Kč.  
Konala se tři školení osazování jištění určená správcům skal i prvovýstupcům. S orgány ochrany přírody se 
od začátku roku 2015 podařilo vyjednat 11 nových povolení lezení.  
Podrobné informace jsou ve zprávě předsedy CVK K. Berndta.  
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Oblast sport 
V oblasti závodního sportu se uskutečnily mistrovské i další závody (České poháry) dospělých i mládeže, 
reprezentace v soutěžním lezení a v závodním skialpinismu se účastnila mezinárodních závodů. Největších 
úspěchů na mezinárodních závodech dosáhl A. Ondra a L. Hroza ml. Podrobné informace jsou ve zprávě 
předsedy komise soutěžního lezení T. Bintera a předsedy komise závodního skialpinismu P. Jirsy.  
V oblasti alpinismu se podařilo aktivovat mladé talentované lezce, kteří by mohli navázat na úspěchy naší 
současné horolezecké špičky. Uskutečnilo se soustředění v horách, je sestaven širší mládežnický výběr, 
který bude ČHS podporovat.  
V srpnu byly vyhlášeny výsledků Výstupů roku 2015, nejvyšší ocenění, Výstup roku s hvězdičkou, byl udělen 
A. Ondrovi; Výstupy roku v jednotlivých kategoriích získal M. Stráník, L. Hrozová a opět A. Ondra. Soutěž 
Výstupy roku se nyní navrací do „staronového“ systému, tj. vyhlašování nejlepších horolezeckých výkonů za 
celé kalendářní roky. Vyhlášení výsledků Výstupy roku 2015 za celý rok 2015 se uskuteční 9.4.2016. Další 
záměry jsou uvedeny ve zprávě předsedy komise alpinismu J. Zbranka.  
 
Oblast vzdělávání 
V roce 2015 proběhly kurzy RCI a HAL, instruktorský průkaz získalo 15 absolventů. Dále se uskutečnilo pět 
doškolení.  
ČHS připravil osm metodických akcí pro veřejnost, tj. dvakrát více než v předchozím roce.  
K nabídce vzdělávání instruktorů přibyl nový, akreditovaný kurz Instruktor a trenér mládeže. První běh kurzu, 
na který jsou přednostně přijati členové z partnerských mládežnických klubů, se uskuteční na jaře 2016.  
Na jaře 2016 se rozběhne také systém garantovaných horoškol, které nabízí kvalitní vzdělávání, a které 
bude ČHS propagovat a finančně podporovat.  
 
Oblast mládež 
V této oblasti došlo k velkým změnám díky projektu partnerských klubů mládeže, jehož cílem je vytvořit 
celostátní síť mládežnických lezeckých klubů, které se systematicky věnují práci s mládeží. Spolupráce a 
podpora ze strany ČHS, včetně finanční, směřuje ke zvýšení počtu dětí a mládeže v ČHS a k jejich zapojení 
do pravidelnějších sportovních aktivit. Do projektu se zapojilo již cca třicet klubů/spolků, díky nimž ČHS 
získal téměř dva tisíce nových mládežnických členů. Projekt je financován z peněz získaných 
prostřednictvím ČOV z loterií.  
Vedle toho jsme na grantech pro oddíly ČHS pracující s mládeží rozdělili 150 tisíc Kč. 
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Návrh na úpravu členských příspěvků ČHS 
 
Výkonný výbor navrhuje dílčí úpravu výše členských příspěvků, která se týká kategorie „zkušených“, tj. členů 
ve věku od 61 let výše, kteří mají již řadu let členství v ČHS zdarma.  
 
Tato věková kategorie je velmi diferencovaná. Z dostupných informací vyplývá, že lidé ve věku 60 – 65 let 
patří ve většině případů k aktivním lidem, kteří stále pracují (důchodový věk je stanoven na 65 let), věnují se 
sportu či jiným zájmům apod. Tuto skutečnost reflektuje mnoho organizací nabízejících služby, zboží apod., 
tak, že věkovou hranicí pro poskytování různých slev je obvykle 65 let.  Z tohoto důvodu navrhujeme, aby 
členství zdarma bylo poskytováno až po dosažení věku 65 let; věková skupina 61 – 65 let včetně by platila 
členské příspěvky ve výši 400 Kč.  
 
Navrhuje se, aby změna členských příspěvků platila od roku 2017.  
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Doplňující informace k členským spolkům ČHS 
 
Kteří členové spolku vstupujícího do ČHS se stanou členy ČHS? 
Členy ČHS se stanou v souladu s občanským zákoníkem i s platnými stanovami ČHS osoby, které jsou 
členy vstupujícího spolku. Z tohoto důvodu je požadováno, aby spolek poskytl sekretariátu ČHS seznam 
všech svých členů.  
 
Tento přístup ale nezohledňuje situaci, kdy o členství v ČHS žádá spolek typu tělovýchovná 
jednota/sportovní klub, který zastřešuje řadu oddílů zaměřených na různé sporty, a horolezecký oddíl je jen 
jeden z nich. Požadovat na spolku tohoto typu, aby nechal zaevidovat v ČHS všechny své členy, i ty, kteří 
jsou sdružení v oddílech zaměřených na jiné sporty, není rozumně možné. Z tohoto důvodu je již ve směrnici 
O členství v ČHS uvedena tato poznámka: „V případě, že se jedná o spolek sdružující více sportovních 
klubů apod., jedná se pouze o seznam členů, kteří se věnují horolezectví.“ Upřesnění evidovaného členství 
prostřednictvím směrnice považujeme nyní za dostatečné, a proto nenavrhujeme novelu stanov.  
 
Pokud horolezeckému oddílu postavení bez právní osobnosti v rámci TJ/SK nevyhovuje, mohou si jeho 
členové založit vlastní spolek. O tomto kroku musí svoji TJ/SK informovat a po zápisu nového spolku do 
rejstříku řešit převod movitého i nemovitého majetku.  
 
Může být člen ČHS současně členem horolezeckého oddílu (bez právní osobnosti) a spolku, který je 
členem ČHS? 
Člen ČHS může být v členské databázi ČHS zaregistrován pouze jednou, souběžné členství v oddíle 
a v členském spolku není možné, zejména proto, že se jedná o dva různé druhy členství s různými právy 
a povinnostmi.  
Člen oddílu – člen A, který může samostatně hlasovat a volit na valné hromadě.  
Člen spolku – člen B (pokud má zaplacené členské příspěvky), kterého na valné hromadě zastupuje 
zástupce spolku; sám hlasovat a volit nemůže; člen E (neplatí členské příspěvky) – omezená práva 
a povinnosti, bez zastoupení na valné hromadě.  
 
Změna horolezeckého oddílu bez právní osobnosti na spolek – možnosti a důsledky pro členy 
Členové horolezeckého oddílu, který je registrován v ČHS (jako sdružení členů A bez právní osobnosti), si 
mohou založit spolek, a mohou požádat o přijetí tohoto spolku do ČHS.  
Pokud se pro tuto změnu rozhodnou všichni členové původního oddílu, dostane členský spolek číslo 
původního oddílu a všichni členové budou v členské databázi zaregistrováni jako členové spolku (členství B, 
E) a původní oddíl zanikne. 
Obdobné to bude v případě, že pro členství ve spolku se rozhodne většina členů původního oddílu a ti zbylí 
budou souhlasit s tím, že oddíl zanikne a oni budou v členské databázi zaevidováni jako individuální 
členové.  
Jiné řešení bude v případě, že část členů původního oddílu založí spolek, se kterým chce vstoupit do ČHS, 
a část chce ponechat původní oddíl a své členství v něm. Spolek žádající o členství v ČHS by si měl zvolit 
název odlišný od původního oddílu, a po přijetí do ČHS dostane nové registrační číslo. Členové spolku 
budou v členské databázi zaregistrováni jako členové spolku (členství B, E) a ostatní zůstanou v původním 
oddíle jako členové A.  
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Pobočné spolky ČHS – informace a možnosti řešení 
 
Ve spolkovém rejstříku je u ČHS zapsáno 36 pobočných spolků. Zápis byl proveden na základě původní 
evidence vedené u MV, jejíž obsah ČHS neznal.   
 
Deset z těchto pobočných spolků jsou již zrušené oddíly ČHS. V ostatních případech se jedná o aktivní 
oddíly ČHS. Všechny pobočné spolky, na které máme funkční kontakt, byly osloveny, a 21 z nich reagovalo. 
Zástupci spolků v naprosté většině případů o existenci pobočného spolku vůbec nevěděli. Několik zástupců 
pobočných spolků se domnívalo, že se jedná o samostatný spolek s vlastními stanovami, bez vazby na 
ČHS. Se všemi zástupci pobočných spolků, které se podařilo kontaktovat, byla předběžně domluvena 
spolupráce při zrušení a likvidaci spolku.  
 
Existenci pobočných spolků, dle dřívější terminologie základních organizačních složek s odvozenou právní 
subjektivitou, stanovy ČHS již od roku 2007 neumožňují. Zápis 36 pobočných spolků ve spolkovém rejstříku 
je důsledkem nedokončené transformace po novele stanov v roce 2007. V rámci transformace bylo všem 
základním organizačním složkám s odvozenou právní subjektivitou uloženo, aby uvedly své postavení do 
souladu s novelou stanov, tj. aby buď ukončily svoji činnost, nebo si založily vlastní občanské sdružení. Tyto 
kroky měly být provedeny do 22.11.2007 a tyto subjekty je neprovedly.  
 
Vzhledem k tomu, že existenci pobočných spolků stanovy již řadu let neumožňují, a jejich zápis v rejstříku je 
pouhým přepisem z evidence MV, požádal ČHS spolkový rejstřík o opravu zápisu spočívající ve vymazání 
pobočných spolků. Žádost odkazovala na platné znění stanov ČHS, na transformaci v roce 2007 a na 
předchozí právní úpravu sdružování občanů, která evidenci základních organizačních složek řešila 
nedostatečně. Argumentace byly převzata od ČUS, která řešila obdobný problém. Žádost ČHS o opravu 
zápisu byla, na rozdíl od žádosti ČUS, zamítnuta.  
 
Kromě samotného faktu, že stanovy ČHS existenci pobočných spolků neumožňují a tudíž by neměly být 
zapsány v rejstříku, je existence pobočných spolků spojena s tímto rizikem: §229 NOZ – „Ode dne zápisu 
pobočného spolku do veřejného rejstříku ručí hlavní spolek za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném 
stanovami.“ Vzhledem k tomu, že stanovy ČHS tuto záležitost nijak neupravují, není ručení za případné 
dluhy nijak omezeno.  
 
Z výše uvedených důvodů je třeba existenci pobočných spolků ČHS zrušit a zajistit jejich výmaz ze 
spolkového rejstříku. Standardní postup zrušení pobočných spolků zahrnující rozhodnutí o zrušení, likvidaci 
majetku a výmaz z rejstříku, je z hlediska odborného, časového a finančního velmi náročný, zejména 
s ohledem na fakt, že se týká 36 subjektů, z nichž některé jsou zcela nefunkční. Z tohoto důvodu hledáme 
alternativní řešení, které by zrušení pobočných spolků usnadnilo. Další informace, které se podaří získat, 
budou poskytnuty na valné hromadě.  
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Zprávy o činnosti komisí ČHS 
Uvedeny jsou pouze informace o těch komisích, jejichž předsedové poslali zprávu o činnosti.  
 
Komise soutěžního lezení  
předseda Tomáš Binter 
 
Komise soutěžního lezení zastřešovala v roce 2015 poprvé v historii závodní lezení společně pro mládež 
i dospělé.  
 
Komise v oblasti soutěžního lezení dospělých v roce 2015 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 2015 vynikajících výsledků Adam Ondra, který zvítězil v celkovém 
hodnocení Světového poháru v lezení na obtížnost, v celkovém hodnocení SP v boulderingu skončil třetí 
a získal stříbrné medaile na Mistrovství Evropy v lezení na obtížnost i v boulderingu. Výborně si vedl i Libor 
Hroza ml., který získal titul mistra Evropy v lezení na rychlost a v celkovém hodnocení Světového poháru 
v této disciplíně vybojoval 2. místo. V boulderingu je nutno ocenit finálové umístění Martina Stráníka na ME 
a jeho stříbro ze závodu SP v Mnichově, v lezení na obtížnost pak také semifinálová umístění Ivy Vejmolové 
na závodech SP v lezení na obtížnost ve Stavangeru a Kranji a postup Tomáše Bintera ml. do finále na 
Akademickém mistrovství Evropy. 
 
Pozitivní vývoj se daří udržovat v zájmu o reprezentaci a pokračuje vzestupný trend ve vývoji výkonů 
zejména mladých reprezentantů, kteří dosáhli nadějných výsledků. Oceňujeme všechny závodníky, kteří 
v této sezóně reprezentovali Českou republiku a jménem ČHS jim chceme tímto poděkovat.  
 
V oblasti domácích závodů se podařilo zajistit fungující systém v oblasti boulderingu, kde byl díky 
součinnosti pořadatelů uspořádán opět ve spolupráci s generálním partnerem Rock Point Český pohár 
v boulderingu (6 závodů).  Vysokou úroveň měl i Český pohár v lezení v lezení na obtížnost. U domácích 
závodů ČP se opět zvýšila jak sportovní úroveň, tak divácká atraktivita. Všechny závody Rock Point ČP 
v boulderingu se konaly ve veřejném prostoru a např. ČP v boulderingu ve Slaném navštívilo kolem dvou 
tisíc 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. Celková stopáž odvysílaných pořadů ze soutěžního lezení 
v České televizi opět přesáhla 10 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 2016 vrcholem sezóny Mistrovství světa ve všech 
disciplínách v Paříži. Čeští reprezentanti se kromě těchto závodů budou snažit získávat body v rámci SP 
v jednotlivých disciplínách. 
 
Hlavní činností komise v oblasti mládeže 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, lezení na rychlost a boulderingu a seriál závodů U14 v lezení na obtížnost, 
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 v Chocni.  
 
Úkolem komise 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 dosáhla na juniorském mistrovství světa v Arcu Eliška Adamovská, když v kategorii B 
vybojovala postup do finále v lezení na obtížnost a získala zde celkové 7. místo. Finále zde uniklo 
nejtěsnějším rozdílem Jakubovi Konečnému v kategorii A, který tak nakonec obsadil na MSJ 9. pozici. 
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Ocenit je nutno i 6. místa Jana Kříže (junioři) a Matěje Buriana (kat. B) v lezení na rychlost a semifinálový 
výkon Veroniky Šimkové (kat. A) v boulderingu. V lezení na obtížnost bylo MSJ v Arcu z hlediska české 
reprezentace statisticky nejúspěšnějším mládežnickým MS v historii IFSC. 
 
Velmi úspěšné bylo MEJ v lezení na obtížnost a rychlost v Edinburghu, kde Matěj Burian získal v lezení na 
rychlost titul mládežnického mistra Evropy ve své kategorii, v lezení na obtížnost pak čeští lezci vybojovali při 
8 startech 7 postupů do semifinále a dva finálové výsledky. 
 
V seriálu Evropského poháru mládeže v lezení na obtížnost si česká reprezentace držela výborný průměr 
dvě finále na závod. Nejlepším umístěním je 2. příčka Jakuba Konečného. Tři čeští závodníci jsou 
v celkovém hodnocení EYC v první desítce – 5. Eliška Adamovská (FB), 6. Jakub Konečný (MA) ač 
v jednom závodě nestartoval a 9. Martin Jech (MJ). V lezení na rychlost vybojoval v závodě EYC stříbro Jan 
Kříž mezi juniory. 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 2016 juniorské MS ve 
všech disciplínách v čínském Guangzhou. Kromě toho se čeští reprezentanti zúčastní závodů MEJ 
Rakousku a seriálu závodů EYC ve všech disciplínách. 
 
Z hlediska péče o přípravu reprezentantů v mládežnických i dospělých kategoriích pokračovala v roce 2015 
koordinovaná spolupráce obou komisí s Laboratoří sportovní motoriky FTVS UK na systému opakovaného 
standardizovaného testování reprezentantů, které přispívá ke zkvalitnění jejich přípravy a vytváří zpětnou 
vazbu v kontextu závodní výkonnosti. Výsledky testování se výrazně projevují na zvýšení výkonnostní 
úrovně reprezentace, testování bude pokračovat i v roce 2016.  
 
Komise koordinuje provoz dvou tréninkových center reprezentace v Lezeckém centru SmíchOFF a v Boulder 
Baru. Pod vedením kvalifikovaných trenérů a stavěčů uspořádala v těchto centrech soustředění 
reprezentace v lezení na obtížnost a v boulderingu. 
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 2016 je záměrem komise pokračovat v systému zajištění reprezentace a ve spolupráci s dalšími 
subjekty zlepšit péči o perspektivní závodníky. Klíčovou byla v roce 2015 podpora partnerů reprezentace 
společností Montura (dospělí) a Rock Point (mládež), která by měla pokračovat i v roce 2016. V rámci 
tuzemských závodů bude komise 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. 
 
ČHS by tímto chtěl opět 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. 
 
Komise závodního alpinismu 
předseda Pavel Jirsa 
 
V roce 2015 pracovala komise soutěžního skialpinismu ve čtyřčlenném složení. Členové komise jsou 
zástupci silných skialpinistických oddílů v ČR. Bohužel se nepodařilo domluvit zástupce za skialpinistické 
spolky na Moravě. V zimní sezoně v roce 2015 bylo cílem komise zajistit uskutečnění seriálu závodů 
Českého poháru ve skialpinismu, Mistrovství ČR, účasti reprezentantů na vybraných závodech Světového 
poháru a především účasti reprezentantů na závodech Mistrovství světa, tak jako v minulých sezonách.  
Český pohár se sestával ze šesti závodů, které byly vyhlášeny jako závody jednotlivců. Čtyři závody se 
konaly systémem start – cíl jednotlivců a dva jako Vertical. Do celkového hodnocení se započítávalo pět 
nejlepších výsledků. 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 



 
Český horolezecký svaz 

24 
 

skialpinismus. Obě kategorie byly hojně obsazeny. Celkové výsledky ČP v jednotlivých kategoriích je možno 
shlédnout na stránkách svazu. Vyvrcholením závodní sezony bylo Skitrab Mistrovství České republiky jako 
již tradičně ve Špindlerově Mlýně. M ČR bylo zároveň jako finálový závod ČP podporované již tradičně 
silným partnerem. Celkové výsledky ČP v jednotlivých kategoriích je možno shlédnout na stránkách svazu. 
Z některých závodů se podařilo zajistit TV záznam do zpravodajství z regionů. Z M ČR byl pořízen cca 15 
minutový záznam vysílaný na ČT sport. 
 
Nominace do reprezentačního družstva byla provedena na základě výsledků z předešlé zimní sezony. Do 
reprezentačního družstva byly nominováni v kategorii mužů osvědčení závodníci Michal Štantejský 
a Radoslav Groh. V kategorii juniorů byl nominován Dominik Sádlo, do kterého komise vkládala velké naděje 
na úspěšné umístění, neboť závodil již třetím rokem za juniory. Bohužel se Dominik ještě před sezonou 
zranil a do domácích ani mezinárodních závodů tak nezasáhl. Jako čtvrtý byl do reprezentace nominován 
nadějný kadet David Novák. Ostatní kategorie nebyly obsazeny. Komise si ponechala možnost na závody 
MS nominovat dalšího závodníka na základě dobrých výsledků při prvních závodech ČP. Tyto možnosti však 
nevyužila. Zprávy a výsledky z jednotlivých závodů Mistrovsví světa byly pravidelně aktualizovány na 
stránkách svazu. Závodů Světového poháru se nakonec nezúčastnil žádný reprezentant z důvodu finanční 
náročnosti Mistrovství světa. 
 
Koncem roku komise komunikovala se zástupci Slovenska a Polska o obnovení Středoevropského poháru 
ve skialpinismu na další sezonu v roce 2016.  
 
Do dalších let si komise jako hlavní úkol ukládá získání nových zájemců o závodní skialpinismus 
v mládežnických kategoriích. Na konci roku se komise rozhodla z rozpočtu komise podpořit všechny 
závodníky v kategoriích kadetů a juniorů, kteří se v roce 2015 zúčastnili závodů Českého poháru. Jako 
motivaci do dalších let dostali závodníci tréninkové pásy.   
 
Centrální vrcholová komise + ochrana přírody 
Předseda Karel Berndt, ochrana přírody Božena Valentová 
 
Údržba skal, činnost CVK, OVK 
Na úvod bych chtěl poděkovat všem kolegům správcům skal, členům 18 OVK, kteří připravují podmínky pro 
bezpečný pohyb v našich skalách všem členům ČHS a ostatní lezecké veřejnosti.  
Přes stále se snižující rozpočet se CVK snaží zajistit dostatečné množství jisticích prostředků pro správce 
skal všech OVK. V roce 2015 byl pořízen jistící materiál v hodnotě 1 056 783 Kč. Do nepískovcových oblastí 
bylo vydáno 2754 borháků, do pískovcových oblastí 1116 kruhů a borháků a 286 slaňovacích kruhů 
a borháků a dalšího pomocného materiálu na údržbu. Snažíme se orientovat prvovýstupce, aby čerpali 
materiál na své projekty přímo z OVK, v jejíž působnosti je oblast, ve které zamýšlejí své prvovýstupy 
realizovat. 
 
Na granty bylo vyčerpáno 60 963 Kč oproti plánovanému rozpočtu 80 000 Kč, čímž došlo k nedočerpání. 
Žádám, aby předsedové komisí, oddílů či jednotlivci do budoucna důkladně zvážili své požadavky, aby 
nedocházelo k nedočerpání přidělené částky nebo dokonce odstoupení od grantu, jako v letošním roce. Tyto 
nedočerpané prostředky mohly být přiděleny těm, kteří přistupují k této problematice zodpovědně. 
Odměny pro správce skal ve výši 61 528 Kč byly čerpány pouze z 2/5 běžného čerpání v minulých letech. 
Sponzoři HUDY sport a Singing Rock opět přispěli v roce 2015 stejnými částkami jako v minulých letech. 
Sponzorovaný materiál byl použit do oblastí pod správou OVK: Labské pískovce, Hruboskalsko, Jizerské a 
Lužické hory, Prachovské skály a Skály na Mužském. Pro rok 2016 přislíbili tito sponzoři předběžně stejný 
objem peněz na materiál. 
 
V roce 2015 byly ve spolupráci s materiálovou komisí zastoupenou V. Těšitelem uspořádána školení 
správců skal a prvovýstupců ve dvou termínech, a to 18.7.2015 v Jetřichovicích, kterého se zúčastnilo 42 
členů a 21.11.2015 ve Mšeně se 14 účastníky. Pro rok 2016 plánujeme školení na 2.4.2016 v Akátovém 
lomu u Kamýku. V případě dalšího zájmu jsme připraveni uskutečnit i školení v podzimním termínu v některé 
z pískovcových oblastí. 
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V roce 2015 bylo od letních měsíců připravováno výběrové řízení na dodávku jistícího materiálu, které bylo 
vypsáno koncem roku. Na naši výzvu reagovali všichni naši současní dodavatelé a jeden nový dodavatel. 
Toto výběrové řízení přineslo pro ČHS výhodnější podmínky pro nákup materiálu do skal pro rok 2016, na 
jejichž základě budou formulovány jednotlivé objednávky. 
 
Od března 2015 je v provozu část webu ČHS – Skály ČR – nahrazující Skalní oblasti. Od podzimu byl 
rozšířen o třetí etapu obsahující hlášení prvovýstupů a údržby skal. V současné době mohou do tohoto 
systému zadávat údaje všichni, kdo projeví zájem se podílet na spolupráci v úpravě a rozšiřování těchto 
stránek. Byli stanoveni zástupci jednotlivých OVK pro styk s touto částí webu ČHS. Pro větší počet 
získaných informací byla rovněž vyhlášena soutěž Mapování skal v období od června do listopadu 2015, 
která přinesla 102 948 údajů, oproti původnímu stavu je to nárůst o 1/3. Po vyhodnocení této soutěže byl 
odměněn nejen vítěz, ale i ostatní účastníci věcnými cenami od našich sponzorů. 
 
Na svém podzimním jednání dne 7.11.2015 členové CVK diskutovali začlenění tvůrců ferrat do struktury 
ČHS a jednohlasně vyjádřili svůj nesouhlas. Po zveřejnění zápisu z jednání VV ze dne 18.11.2015 se 
členové CVK rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas stanoviskem k této problematice, který předložili VV. Shrnutí 
stanoviska CVK k této problematice je následující:  
- Vyjednat některá povolení na ochraně přírody pro provozování lezecké činnosti nám činí nemalé problémy, 
vyjednávat totéž pro ferratisty by znamenalo oslabení našich pozic a zhoršení vztahů s OP. Doposud nejsou 
vyjasněny podmínky s boulderisty a tímto si vytvoříme další problém. 
- Nedomníváme se, že začlenění tvůrců ferrat do našich struktur povede k lepšímu ovlivňování jejich 
činnosti. Při tvorbě svých aktivit využijí všech možností, budou ignorovat naše stanoviska - známe to z 
minulosti, nebudou respektovat pravidla, která v současnosti pro jejich činnost nejsou ani vytvořena. Naopak 
se tím, že jsou v ČHS, budou zaštiťovat.  
- Ani přínos v podobě rozšíření členské základny se nám nejeví jako reálný. Převážně jsou mezi zástupci 
ferratistů již organizovaní členové ČHS a ti ostatní necítí potřebu být kdekoliv organizováni. 
 
Vyjednávání s orgány ochrany přírody 
V uplynulém období (od začátku roku 2015 do současnosti) se podařilo získat nová povolení lezení pro tyto 
oblasti:  
Kokořínsko – CHKO Kokořínsko – Máchův kraj: Povolení lezení na skalách, jejichž seznam je uveden v 
rozhodnutí. Povolení je platné do konce roku 2019 a nevztahuje se na bouldering. 
 
Žďár – PR Žďár, KÚ Plzeňského kraje: Povolení platí do konce roku 2025, stejné podmínky jako dosud.  
 
Skály u Drnovce (Dutý kámen) – PP Dutý kámen, KÚ Liberecký kraj: Povolení platí do konce roku 2020, 
stejné podmínky jako dosud.  
 
Borecké skály – PP Borecké skály, KÚ Libereckého kraje: Žádosti o rozšíření terénů pro provozování 
horolezectví nebylo vyhověno, podmínky zůstávají stejné jako dosud, povolení platí do konce roku 2021.  
 
Rudice - NPP Rudické propadání, Správa CHKO Moravský kras: Povolení platí do konce roku 2025 za 
stejných podmínek jako dosud.  
 
Stránská skála - NPP Stránská skála, Správa CHKO Moravský kras: Povolení platí do konce roku 2025 za 
stejných podmínek jako dosud. 
 
Bořeň – NPR Bořeň, Správa CHKO České středohoří: Povolení platí do konce roku 2020 za stejných 
podmínek jak dosud.   
 
Josefovské údolí - NPR Býčí skála, Správa CHKO Moravský kras: Na základě podnětu ČHS bylo vydáno 
opatření obecné povahy, které umožňuje lezení pro všechny, nejen pro členy ČHS, a platí do konce roku 
2025. Ostatní podmínky jsou stejné jako dosud. 
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Žleby - NPR Vývěry Punkvy, Správa CHKO Moravský kras: Na základě podnětu ČHS bylo vydáno opatření 
obecné povahy, které umožňuje lezení pro všechny, nejen pro členy ČHS, a platí do konce roku 2025. 
Ostatní podmínky jsou stejné jako dosud.   
 
Svatošské skály – NPP Svatošské skály, Správa CHKO Slavkovský les: Rozhodnutí platí do konce roku 
2026 za stejných podmínek jako dosud.  
 
Polínko - Významný krajinný prvek Polínský vrch, MÚ Nýřany: Na základě žádosti ČHS bylo vydáno kladné 
stanovisko k provozování horolezectví na Polínku.    
 
CHKO Brdy: Nařízení vlády upravující vznik CHKO Brdy bylo schváleno v říjnu 2015, s účinností od 
1.1.2016. S vedením správy CHKO probíhají jednání o povolení horolezectví.   
 
Suché skály – NPP Suché skály, Správa CHKO Český ráj: Se správou CHKO řešíme problém údržby skal, 
zejména přístupových cest a žebříků.  
 
V roce 2016 budeme vyjednávat nová povolení pro tyto oblasti:  

 Český kras (Srbsko, Kotýz atd.), Správa CHKO Český kras:  Současné povolení platí do 30.4. 2016. 

 Ostaš - PR Ostaš, Správa CHKO Broumovsko: Současné povolení platí po dobu platnosti plánu péče 
z roku 2009, tj. pravděpodobně do konce roku 2016.  

 Mrhatina - PR Mrhatina, KÚ Vysočina: Současné povolení platí do 31.12.2016 

 Štamberk a Kamenné moře - PR Štamberk a kamenné moře, KÚ Vysočina: Současné povolení platí do 
31.12.2016.  

 
Stále přetrvává nejistota ohledně „adresátů“ povolení lezení, tj. osob, na které se souhlas, výjimka apod. 
vztahuje. Obecně platí, že souhlas, výjimka či jiné povolení lezení vydané ve správním řízení se vždy 
vztahuje pouze na subjekt, kterému je rozhodnutí určeno, tj. na Český horolezecký svaz a jeho členy. Tento 
postup se týká většiny lezeckých oblastí v ČR.  
 
Opakovaně jsme upozorňováni na nedodržování stanovených podmínek – lezení v zakázaném období, 
lezení na mokré skály, používání magnézia, nepovolené prvovýstupy, poškozování vegetace. Problémy jsou 
hlavně na Broumovsku (Ádr a Teplice, Broumovské stěny, Křižák…) a v Labských pískovcích (pravý břeh 
Labe, Tiské stěny), mnohdy se týkají boulderingu.  
 
Závěrem chci poděkovat členům OVK a správcům skal, kteří spolupracují s orgány ochrany přírody a popř. 
i s vlastníky pozemků a významně tak pomáhají při vyjednávání povolení lezení.  
 
Komise alpinismu 
předseda komise Jan Zbranek 
 
Ahoj kamarádi, 
obracíme se na vás jménem komise alpinismu ČHS, abychom vám dali stručnou informaci o naší činnosti 
v minulém roce a poprosili o spolupráci v roce 2016. Důvod našeho snažení je podobný jako u většiny z vás, 
tj. zkušenost, že pokud „to“ nebudete dělat vy, tak „to“ nebude dělat nikdo, spojená s intenzivním pocitem, že 
by bylo škoda, kdyby „to“ zaniklo. Takže jsme se do „toho“ v rámci omezených možností dali v roce 2014, 
první aktivity rozjeli v roce 2015, a chceme zkusit v nabraném kurzu pokračovat i v roce 2016. 
 
Jednou z výrazných změn, ke které jsme se rozhodli, je systematická podpora mladých alpinistů/alpinistek. 
Inspirovali jsme se trochu slovinským modelem a snažíme se vytvořit platformu pro juniorský tým určený pro 
motivované horolezce rámcově ve věku od 18 do 25 let. První várka byla vybrána ve spolupráci s komisí 
sportovního lezení a komisí mládeže a uskutečnilo se letní soustředění ve Vale di Orco. 
 
Rozhodli jsme se, že své aktivity a podporu bychom však nechtěli omezovat jen na několik lezců, ale 
chceme se pokusit dělat něco i pro širší zainteresovanou lezeckou veřejnost. Jednak formou příležitostných 
workshopů (např. k výškovému nebo bigwallovému lezení by si mohl vzít na starosti Mára Holeček, 



 
Český horolezecký svaz 

27 
 

k zimnímu lezení Pavel „Bača“ Vrtík apod., k tzv. trad climbingu Vašek Šatava apod.), jednak formou 
setkání. První typ aktivit chceme v tomto roce zařadit do akce v Praze na Smíchově (vyhlášení Výstupů roku 
2015 – 9.4.2016), kdy se zde budou pořádat závody, promítání apod., druhý typ máme předběžně 
naplánovaný pod patronací Máry Holečka v Ádru těsně před letními prázdninami. 
 
Pokoušíme se systematizovat informační servis, především mít pokryté klíčové horolezecké oblasti světa 
a informace zprostředkovat jak na uvedených akcích, tak v rámci režimu knihovničky ČHS.  
 
Související aktivitou je evidence výstupů českých horolezců. Jednak jsme po ne až tak jednoduchém jednání 
navrátili soutěž o Výstupy roku do starých kolejí kalendářního roku. Tedy po několika letech vyhlašování a 
evidence VR od srpna jednoho roku do července následujícího roku se budeme snažit staronově uchovávat 
informace o uskutečněných výstupech za kalendářní rok od ledna do prosince. V roce 2016 tedy vyhodnotit 
sezonu za rok 2015. Druhou staronovou změnou je, že v každé kategorii nemusí být oceněný žádný výstup 
(neúrodný rok) nebo naopak více výstupů (úrodný rok). Kontroverzní kategorii pískovcového lezení jsme 
rozšířili na pískovcové a tradiční lezení (tj. lezení jištěné vklíněnci) a u pískovcových výstupů rozhodli 
zohledňovat vyváženost mezi fyzickým a psychickým rozměrem (prvo)výstupu i styl provedení. 
 
Největší trvalá hodnota soutěže Výstupy roku spočívá v evidenci a v uchování historické paměti českého 
horolezectví. Bez této soutěže bychom dnes věděli sotva třetinu toho, co se podařilo v 80. letech a o zlomku 
povedených výstupů z let 70. V otázce evidence výstupů se na vás obracíme s prosbou o pomoc. Rádi 
bychom uchovali v kolektivní lezecké paměti nejen hrstku výstupů s „medailemi“, ale také pro budoucí dějiny 
českého horolezectví zaznamenali informaci o širším spektru výstupů. Byli bychom vděční, pokud nám s tím 
pomůžete a budete se podílet na budování informační základny. Zároveň je naším cílem vytvořit širší 
platformu pro výměnu informací, spolulezců, názorů. 
 
Starý známý problém tkví však v tom, že všichni jsou skromní a nechtějí se s ostatními podělit o své výstupy, 
ani se nechtějí hlásit o své místo na slunci. Chtěli bychom zkusit zavést model, ve kterém lezci za zaslání 
informací o svých výstupech dostanou nějaký revanš v podobě informací, účasti na akcích případně i 
finanční podpory. Jinými slovy, chceme zkusit tento model: pošlete nám své povedené výstupy, protože o to 
stojíme, a my vám za to pošleme informace o konaných akcích (workshopy, setkání) + informace o stavu 
knihovny a informace o přírůstcích + zajistíme naskenování a zaslání části průvodce, který budete 
potřebovat pro své lezení + pokud budeme umět, zprostředkujeme kontakt na někoho, kdo byl v oblasti, 
o které byste chtěli získat informace + upozorníme vás příležitostně na možnost získání hmotné podpory pro 
vaše lezení (granty, schválené projekty ČHS pro lezecké mobility, sponzorské smlouvy ČHS apod.). Zajímají 
nás nejen největší extrémy, ale i informace o rychlých přelezech klasik ve velkých stěnách, řetězovky třeba 
i lehčích stěn a cest, horské prvovýstupy všech obtížností, horské skalní cesty od osmého stupně UIAA výš, 
krátké, ale těžké šestkové (WI 6) a těžší ledy, tzv. tradiční cesty, tj. cesty na vklíněncích od devátého stupně 
UIAA výš… Pokud se v zaslaných výstupech objeví i kluci a holky do 25 let, bude to super, máme širší 
základnu, ze které můžeme někoho pozvat na soustředění, nabídnout mu účast na společné horolezecké 
expedici nebo kratším lezeckém zájezdu.  
 
Informace bude v naší komisi tento rok dávat dohromady jeden z první várky šikovných juniorů Ondřej Tůma 
ondrej.tuma@email.cz. Proto prosím zašlete za svůj oddíl informaci sami nebo zkuste přimět samotné lezce 
a lezkyně, ať už z oddílu nebo z širšího lezeckého okolí, ať informaci Odnrovi zašlou. Předem děkujeme za 
spolupráci. 
 
Komise historie 
předseda komise Jiří Novák 
 
Na aktivitách komise se podíleli především Zdeněk Lukeš, Alena Čepelková, Jiří Novák, Marie Hrobařová, 
Martin Tuček, Martin Mašát. 
A. Čepelková začala systematicky zpracovávat historii dámského čs. a českého horolezectví, první „výstupy“ 
byly již publikovány v časopisu Everest, další budou následovat v r. 2016. 
Výrazné byly aktivity Zdeňka Lukeše při zpracování dokumentů z oblasti západočeského horolezectví 
a příprava akcí cílených především k 80. výročí organizovaného horolezectví v západních Čechách. Dále 
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následovalo skenování řady podkladů ze západních Čech, historických dokumentů z výpravy HO TJ Banka  
do Garhwalského Himálaje v 1979. Další akcí byla realizace srazu západočeských horolezců na Kozelce 
u Nečtin (50 let od objevení nejkrásnějších lezeckých terénů v kraji), 6.-7. června 2015, příprava a realizace 
fotovýstavy "Poprvé do Himálaje" v plzeňském M klubu  - červen až srpen 2015. 
Následovala kompletace a realizace fotovýstavy "Od Radyně ke K 2" , následovaná besedou v prostorách 
Českého rozhlasu v Plzni s vernisáží 5.10.15. A to za účasti předsedy historické komise J. Nováka, členky 
komise Marie Hrobařové a především desítek západočeských horolezců a příznivců hor. Výstava trvala do 
31.10.2015, měla ohlas v plzeňské veřejnosti a médiích. Jednalo se o důstojnou oslavu 80 let od založení 
samostatné odbočky Klubu alpistů československých  13.11.1935 v Plzni. Byly prezentovány historické 
fotografie z himálajských expedic (Garhwal 1979, Gasherbrum II -  2004, účastníci J. Krabec+J. Vesták, 
Annapurna I - 2012 účastníci R. Jaroš+J. Trávníček).  
Na přelomu roku proběhla fotovýstava "Vrcholy třech světadílů" v Muzeu Josefa Hyláka v Radnicích u Plzně 
(prosinec 2015 - 28. únor 2016) - realizována Z. Lukešem a pravnukem zakladatele muzea J. Hyláka. 
Martin Tuček se podílel na publikaci řady článku zaměřených na horolezecké výstupy a aktivity ve 
sportovním lezení. Martin Mašát spolupracoval na získání dokumentů s Národní knihovnou v Klementinu, mj. 
16 kompletních ročníků kopií Alpských věstníků (1898 – 1914). 
Za významné lze označit dokončení kompletní dokumentace prvovýstupů v nejvyšších velehorách Země 
(J. Novák). Došlo k dvou prezentacím na festivalech ve Skaláku (červen) a na Smíchově (listopad), navíc 
byla publikována prestižní kniha Himálaj  - Karakoram a to mediálním partnerem ČHS, vydavatelstvím ALPY. 
 
Metodická komise 
Předseda Jiří Vogel 
 
Složení MK: Jiří Vogel, Karel Kříž, Martin Honzík, Ondřej Nádvorník, Jana Kubalová, Emil Ponikelský, Radan 
Keil, Jarmila Sücková, Lukáš Tkáč 
 
Kurzy pro nové instruktory: Tak jako v uplynulých letech proběhlo plánované školení nových instruktorů 
skalního lezení RCI, které se skládalo celkem z 3 kurzů, úvodní kurz, kurz první pomoci a závěrečný kurz, na 
které všichni účastníci splnili závěrečné zkoušky a stali se novými instruktory. V únoru proběhl plánovaný 
závěrečný kurz HAL, na které všichni účastníci složili úspěšně závěrečné zkoušky.  
 
Doškolení instruktorů: Proběhlo několik seminářů doškolení instruktorů na různá témata Freeride a laviny, 
skalní záchrana, první pomoc, kterého se zúčastnili stávající instruktoři a prodloužili si platnost své 
kvalifikace. V současné době je platnost kvalifikace stanovena na dobu 5 let s ochrannou lhůtou 3 roky. 
 
Semináře pro širokou veřejnost: Účelem seminářů je rozšířit mezi členy Českého horolezeckého svazu 
i širokou neorganizovanou veřejnost základní bezpečnostní návyky a osvětu při vykonávání horolezecké 
činnosti ve skalách. V lednu loňského roku proběhl seminář lezení v ledu. Akce se zúčastnilo, tak jako 
každoročně, velké množství zájemců. Cílem bylo přiblížit zájemců základní informace o pohybu, jištění 
a bezpečnosti. Seminář vedli instruktoři a lektoři MK, převaha účastníků byly osoby se základními znalostmi. 
V květnu byl pořádán metodický seminář pro širokou veřejnost na severní Moravě, ve skalní oblasti 
Rabštejn. Na podzim proběhl ve skalní oblasti Srbsko, lom Alkazar, metodický seminář otevřený pro širokou 
veřejnost. Semináře vedli lektoři a instruktoři ČHS. Mezi přítomnými byli jak úplní začátečníci, tak již 
zkušenější lezci, kteří si přišli doplnit či občerstvit znalosti, jako je technika uzlů, bezpečné jištění, zakládání 
štandů, bezpečný pohyb po skále a další, a uvést je do praxe. 
 
Propagace na společenských akcích: Zástupci MK z řad lektorů a instruktorů se účastnili na Lipno sport 
Festu a Mezinárodním filmovém festivalu v Teplicích nad Metují, kde prezentovali základy bezpečnosti 
provozování lezeckých aktivit pro širokou veřejnost.  
 
Horoškoly garantované Českým horolezeckým svazem: MK připravovala pro horoškoly projekt dlouhodobé 
vzájemné spolupráce. Cílem projektu Garantovaných horoškol ČHS je nabídnout zájemcům z řad členů ČHS 
možnost vzdělávat se v kvalitních horoškolách, jejichž výuka odpovídá standardům ČHS, tyto horoškoly 
doporučovat a jejich činnost propagovat na stránkách WWW a ostatních materiálech. V průběhu roku 2015 
se uskutečnila dvě setkání, na kterých zazněly jak kritické, tak pochvalné informace k projektu 
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a v současném okamžiku je projekt spuštěn. Přihlásili se prozatím tři uchazeči, se kterými byl zahájen proces 
získání garantované horoškoly. 

 
Schůze MK: V roce 2015 se sešla několikrát metodická komise v plném nebo užším složení a schůze byly 
zaměřeny na projednávání organizačních záležitostí. 

 
Metodická komise – oblast bezpečnosti 
Vladimír Těšitel 
 
Účast na metodickém dnu Rabštějn 30. Května 2015 v Jeseníkách: Účastníkům byl předveden postup 
osazování pevných jisticích bodů včetně následných pevnostních zkoušek.  
 
Školení osazování pískovcových jistících bodů pro správce skal a prvovýstupce proběhlo ve dvou turnusech 
a to 18. července v Jetřichovicích a 21. listopadu ve Mšeně společně s vrcholovou komisí ČHS. 
 
Jan Holec je členem Bezpečnostní komise UIAA. Zúčastnil se zasedání této komise v Chamonix 2. až 6. 
července 2015. Na zasedání se probírala následující témata: Sněžné kotvy, minimální únosnost požadovaná 
na aktivních jistících prostředcích, lavinové sondy a lopaty, testy karabin na příčný lom, koroze jistících bodů, 
slack (hight) line, bezpečnostní „odsedky“, testovaní „bouldermatek“, lavinové air bag batohy. 
 
Plán činnosti 2016: Provedeme zátěžovou zkoušku pískovcových borháků, které jsou osazeny jako 
dlouhodobá zkouška s použitím a) polyesterové a b) vinylesterové chemické malty. Nyní jsou tyto prvky 
osazeny 3 roky. 
Předpokládáme účast na plánovaných metodických dnech a na periodickém školení správců skal. Je 
plánovaná účast Jana Holce na zasedání BK UIAA, které bude v r. 2016 v Bolzanu.  

 
Lékařská komise 
Předsedkyně Jana Kubalová 
 
Výroční zpráva Lékařské komise ČHS – 2015 
1. Složení lékařské komise ČHS 
Lékařská komise pracovala ve složení: MUDr. Jana Kubalová, Martin Honzík, DiS., MUDr. Lucie Bloudková, 
MUDr. Ivan Rotman, MUDr. Jarka Říhová, MUDr. Igor Herrman, ing. Ladislav Sieger, nově přijat Michal 
Lollok (spolupráce s horskými průvodci, aktualizace webových stránek) a MUDr. Zuzana Chovanečková, 
která již v loňském roce spolupracovala při výuce na kurzech první pomoci pro instruktory. 
 
2. Náklady na činnost LK ČHS v roce 2015:  
Pelikánův seminář  17.236 Kč 
Kongres Innsbruck (I. Rotman)   9.351 Kč 
Celkem    26.587 Kč 

 
Hlavní činností komise je zajištění výuky první pomoci se zaměřením na horskou/ outdoorovou medicínu 
a předávání informací laické i odborné veřejnosti. Již tradičně je pořádáno jarní a podzimní doškolení 
instruktorů horolezectví a dále 4 denní kurz pro nové instruktory. Všechny kurzy se konají v lokalitě Žďárské 
vrchy v Kraji Vysočina.   
 
3. Kurzy a semináře, které organizovala LK 
Doškolení - první pomoc a záchrana pro instruktory ČHS 17. - 19. 4. 2015 - Vysočina 
Doškolení - první pomoc a záchrana pro instruktory ČHS 17. - 19. 4. 2015 - Vysočina 
Kurz první pomoci pro nové instruktory ČHS 28. - 31. 5. 2015 - Vysočina 
 
Pelikánův seminář 
Nedílnou součástí činnosti LK je uspořádání tradičního Pelikánova semináře s problematikou horské 

medicíny.  Na semináři jsou prezentována poslední doporučení, kazuistiky i statistiky úrazovosti v ČR 
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a Evropě. V posledních několika letech je seminář pořádán ve spolupráci s LK Jamesu ze Slovenské 

republiky, kdy dochází ke střídání pořádání konference v ČR a na Slovensku. Letos se 26. Pelikánův 

seminář „Aktuální problémy horské medicíny“ konal o víkendu 24. - 25. 10.2015 v nádherném prostředí 

Vysokých Tater v Tatranské Lomnici v hotelu Morava. Program byl rozložen do dvou dnů, v sobotu navíc 

s praktickými ukázkami zásahových prostředků Horské služby Vysoké Tatry. Semináře se letos účastnili 

přednášející z České republiky, Slovenska a Polska. O slavnostní úvod se postaral plk. ing. Josef Janiga, 

velitel Horské služby a vícestarosta města Vysoké Tatry.  Podrobná zpráva ze semináře a přednášky jsou 

dostupné na:  

http://www.horosvaz.cz/metodika-medicina/pelikanuv-seminar/pelikanuv-seminar-2015/ 

http://www.horska-medicina.cz/pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-24-25-10-2015-

tatranska-lomnica/ 

http://www.tulenipasy.cz/skialpinismus/23386-26-pelikanuv-seminar-horske-mediciny-plny-snehu-a-nizkych-

teplot/ 

http://www.rotman.cz/26-Pelikanuv-seminar-2015-Aktualni-problemy-horske-mediciny.pdf, 

http://www.rotman.cz/26-Pelikanuv-seminar-2015-Aktualni-problemy-horske-mediciny.zip 

 

Doporučení LK 

Znalosti, dovednosti a rozšiřování povědomí o bezpečném chování na horách mezi lezeckou i turistickou 

veřejnost je prováděno také pomocí šíření dostupné literatury a doporučení mezinárodních organizací. 

Členové LK překládají stávající doporučení Lékařské komise UIAA nebo ICAR. Nově jsou přeloženy 

následující doporučení. Překlady jsou pod českou vlajkou dostupná na:  

http://www.theuiaa.org/medical_advice.html 

- Nutrition (výživa) 

- Water Disinfection (dezinfekce vody) 

- Check organization (organizace akce) 

- Expedition doctor contract (expediční lékař) 

 

4. Publikace a přednášková činnost členů LK  
Přednášková i publikační činnost členů LK byla i v roce 2015 bohatá. 
- Sieger, L. Podchlazení v podzemí - Hiblerův zábal - kazuistika. In Výzkum v podzemí 2015; Ed.; 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta: Praha, 2015. 

- 2.Roubik, K.; Sieger, L.; Sýkora, K. Work of breathing into snow in the presence versus absence of an 
artificial air pocket affects hypoxia and hypercapnia of a victim covered with avalanche snow: a 

randomized double blind crossover study. [Online] 2015. http://www.plosone.org/ 
- 12. - 15. 3. 2015 – prezentace pro Univerzitu Hradec Králové, chata Výrovka kurz přežití, pohyb 

v horách, Sieger 
- 25. 8. 2015  Talnet Praha (talentovaná mládež) Radnice u Rokycan, přednáška přežití. 

- http://www.talnet.cz/aktuality/-/blogs/t-expedice-radnice-2015-byla-uspesne-
zakoncena;jsessionid=BA056176EE14F067DCE9EE26853C9D96,  Sieger 

- muzeum Chrudim, soustředění národního kola přírodovědné olympiády, přednáška Pohyb v přírodě, 5. 
6. 2014, Sieger 

- 10. 6. 2015  Milovy, kurz horských vůdců, přežití v přírodě, Sieger  
- 9. 7. 2015 Nové Hrady, univerzita České Budějovice, Mezinárodní letní škola, přednáška Antarktida a 

pobyt v zimních podmínkách, Sieger 

- 12.- 13. 9.2015 FBMI-CVUT, Orlicke Hory, chata Bumbálka, přednáška Přežití, pohyb na horách, Sieger 
- 11. 2015 Praha, festival cestování a aktivit v přírodě Obzory, přednáška Přežití v přírodě.  

- http://www.pohora.cz/obzory/outdoorove-know-how/, Sieger 
- 12. 2015 PřF UK v Praze, přednáška Člověk a zima v rámci kurzu zimní ekologie 2015/16, Sieger 
- 21. 11. 2015 Nemoci z výšky, postgraduální vzdělávání lékařů v oboru sportovní lékařství, Kubalová 
- 28. 1. 2016 – Colour of Sepsis, Ostrava – akcidentální hypotermie – up to date 2015, Kubalová 

http://www.horosvaz.cz/metodika-medicina/pelikanuv-seminar/pelikanuv-seminar-2015/
http://www.horska-medicina.cz/pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-24-25-10-2015-tatranska-lomnica/
http://www.horska-medicina.cz/pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-24-25-10-2015-tatranska-lomnica/
http://www.tulenipasy.cz/skialpinismus/23386-26-pelikanuv-seminar-horske-mediciny-plny-snehu-a-nizkych-teplot/
http://www.tulenipasy.cz/skialpinismus/23386-26-pelikanuv-seminar-horske-mediciny-plny-snehu-a-nizkych-teplot/
http://www.rotman.cz/26-Pelikanuv-seminar-2015-Aktualni-problemy-horske-mediciny.pdf
http://www.rotman.cz/26-Pelikanuv-seminar-2015-Aktualni-problemy-horske-mediciny.zip
http://www.theuiaa.org/medical_advice.html
http://www.plosone.org/
http://www.talnet.cz/aktuality/-/blogs/t-expedice-radnice-2015-byla-uspesne-zakoncena;jsessionid=BA056176EE14F067DCE9EE26853C9D96
http://www.talnet.cz/aktuality/-/blogs/t-expedice-radnice-2015-byla-uspesne-zakoncena;jsessionid=BA056176EE14F067DCE9EE26853C9D96
http://www.pohora.cz/obzory/outdoorove-know-how/
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- 24. – 25. listopadu 2015 – Medicína katastrof – zkušenosti, příprava, praxe, Hradec Králové, Lavinové 

nehody, Martin Honzík, DiS, ZZS KHK, přednášky v pdf na http://www.zsa.cz/akce27.htm 
- Květen 2015, Helicopter show – Lavinová nehoda, Honzík 
- a mnohá další… 

 
5. Účast na konferencích a seminářích s odbornou tématikou:  
Podzimní konference ICAR, Killarney, Irsko – Kubalová, Honzík, cesta nebyla hrazena z prostředků ČHS, 
činnost v komisích Medical Commision, Air Rescue Commision, říjen 2015 

I. Rotman – 24. Mezinárodní kongres lékařů horských záchranných služeb, Innsbruck, listopad 2015 

 
6. Mobilní aplikace „Záchranka“ 
Nová mobilní aplikace bude pro veřejnost spuštěna v březnu tohoto roku. V život ohrožující situaci postačí 
přidržet nouzové tlačítko na displeji „chytrého“ mobilního telefonu. Tímto jednoduchým pohybem se spustí 
vytáčení linky 155 a zároveň se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje informace o přesné 
aktuální poloze či doplňující informace týkající se zdravotního stavu postiženého. 
 
Informace o poloze události je jedním z nejdůležitějších údajů, který volající předává na linku 155. Stanovení 
přesné polohy je dnes vysoce závislé na schopnosti pacienta, ale i operátora. Hlavní předností nové mobilní 
aplikace “Záchranka“ je využití lokalizačních funkcí chytrých mobilních telefonů za účelem předání přesného 
místa události. Volající je stisknutím jediného tlačítka přepojen na záchrannou službu standardní cestou 
vytočením linky 155. Nouzová zpráva, obsahující přesnou polohu pacienta, je pak formou datového spojení 
či jednoduše pomocí SMS odeslána přímo do informačního systému krajské záchranné služby. Během 
prvních několika vteřin tísňového hovoru tak operátor vidí přesnou polohu pacienta na svém monitoru. 
Záchranářům pozemní i letecké záchranné služby aplikace velmi usnadní často zdlouhavé hledání přesného 
místa zásahu, ať už se jedná o dopravní nehodu či pád cyklisty v lese. 
 
Ne všechny případy vyžadují volání záchranné služby, proto v aplikaci uživatel nalezne také seznam 
nejbližších pohotovostí, lékáren či automatizovaných externích defibrilátorů. Součástí je i podrobný návod 
pro poskytnutí první pomoci.  
 
Důležitým parametrem celého projektu je především fakt, že aplikace byla vyvíjena s cílem celorepublikové 
působnosti. Volání i odeslání nouzové polohové zprávy je proto vždy směrováno na zdravotnickou 
záchrannou službu příslušného kraje. Uživatelé tak budou pomocí aplikace “Záchranka“ schopni kontaktovat 
zdravotnickou záchrannou službu kdekoliv na území České republiky. Projekt byl realizován za podpory 
Jihomoravského Kraje, ale i soukromých dárců, České pojišťovny a Alfa-Helicopter, spol. s.r.o.  Aplikace 
bude ke stažení zdarma (iOS, Android). V současné době je k aplikaci připojeno již 12 ZZS z celkového 
počtu 14. 
 
7. Projekt bodů záchrany 
Před několika lety byl na CVK otevřen námět na vybudování lokální sítě bodů, které usnadní lokalizaci 
v případech, kdy dojde ke zranění či nouzi člověka. Projekt však nikdy nebyl realizován ani dokončen. Chtěli 
bychom tento projekt znovu otevřít i přes dostupnou novinku mobilní aplikace Záchranka. Důvodů je několik: 
ne vždy má každý dostupný smartphone, ne vždy je dostupný signál vlastního operátora a důvodem je 
i možnost vybití telefonu. Kombinace mobilní aplikace a bodů záchrany nám tak přijde logická. Co se však 
změnilo od původního záměru, že jsme se rozhodli projekt znovu oprášit? Na podzim loňského roku došlo 
k iniciativě generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru na zřizování, rozmisťování a evidenci 
bodů záchrany na území ČR. Výhodou centrálního projektu je nejen jednotná vizuální podoba, ale hlavně 
podmínka, že body záchrany jsou součástí operační dokumentace integrovaného záchranného systému. 
Tzn., že body záchrany jsou po zapnutí příslušné vrstvy v mapě viditelné pro všechna operační střediska 
složek IZS (ZZS, HZS, PČR). Tyto body je tedy možné využít nejen pro záchranu zdraví a života, ale 
i majetku nebo třeba životního prostředí. Bod záchrany je tabulka, která uvádí informace o přesné lokalitě 
pomocí souřadnicového navigačního systému a kontakty na základní složky IZS. Cílem rozmístění bodů 
záchrany není duplicita stávajících turistických a jiných značení v přírodě. V případě zájmu určité lokality 
(vlastníka lesů, NP, ale třeba i ve spolupráci s CVK atd.) je třeba vstoupit do jednání s MV – generálním 

http://www.zsa.cz/akce27.htm
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ředitelstvím HZS, který stanoví konkrétní postup. Prostředníkem může být právě i ČHS. CVK může mít 
nezastupitelnou úlohu při vytipování míst pro umístění tabulek. 
 
V současné době existuje několik lokalit, kde podobné tabulky již existují (např. Krkonošský národní park, 
Ždánický les, připravuje se NP Podyjí). Stávající, zavedené lokality budou postupně zařazovány do systému.  
Oba projekty mají za cíl usnadnění lokalizace v případě potřeby. Nelze se bezpodmínečně spoléhat na 
místní znalost operátorů tísňových linek ani znalost občanů v tísni. Často se jedná o turisty nebo návštěvníky 
bez místních znalostí. 
 
8. Diplom horské medicíny 
ČHS a SHM je partnerem Kurzu horské medicíny. Cílem kurzu je výcvik potřebný pro zdravotnický/lékařský 
doprovod horských expedic, treků či jiných outdoorových aktivit. Jeho absolventi by měli být schopni zajistit 
profesionální zdravotní péči jakémukoliv pacientovi v horském prostředí a dále by měli umět poskytnout 
základní výcvik v horské záchraně pro laické a amatérské záchranáře. Kurz je mezinárodně uznaný Diploma 

in Mountain Medicine. Více na www.kurzhorskemediciny.cz 

 
9. Plán a výzvy v roce 2016: 
- aktualizace webových stránek a doporučení LK  

- navázání větší spolupráce s horskými průvodci v oblasti vzdělávání a garance výuky 

- vypsat minim. 1 x kurz první pomoci pro veřejnost 

- seriál o horské medicíně do časopisu Svět outdooru na zajímavá témata z horské medicíny formou 

rozhovoru s odborníkem - první díl již zpracován 

- doporučení pro výživu a úbytek svalové hmoty  

- překlady stávajících doporučení MedCom UIAA  

- Avalanche victim resuscitation checklist aktualizace dle doporučení ICAR 2015 

- projekt bodů záchrany pro skalní oblasti 

 

http://www.kurzhorskemediciny.cz/

