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Organizační informace
Výkonný výbor ČHS vás zve na Valnou hromadu ČHS (VH), která se koná 24. 3. 2018 v Praze
na Strahově.
Termín a místo konání VH
sobota 24. března 2018
9:30 - 16:00 hodin
budova sídla ČUS (aula v přízemí), Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov
Registrace účastníků VH
Registrovat se lze od 7.30 hodin. Prosíme všechny účastníky o včasnou registraci.
Při registraci delegáti předloží členský průkaz ČHS (2018 nebo 2017), 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
Metro A Petřiny – bus 191

Návrh programu VH ČHS 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení
Volba předsedajícího a pracovních komisí (mandátová, návrhová)
Představení partnerů ČHS
Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti VH
Schválení Jednacího a volebního řádu VH
Schválení programu VH
Výroční zpráva ČHS za rok 2017
Zpráva o plnění usnesení VH ČHS 2017
Zpráva o hospodaření ČHS v roce 2017
Zpráva revizní komise
Návrh rozpočtu ČHS na rok 2018
Návrh novely stanov ČHS
Informace o pobočných spolcích ČHS
Informace o GDPR (Evropská směrnice o ochraně osobních údajů)
Vystoupení předsedů odborných komisí ČHS
Závěrečná diskuse
Usnesení VH
Zakončení VH
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Informace k prezenci a hlasování na VH ČHS 2018
Pro VH ČHS byl zvolen nový způsob hlasování, jehož cílem je zpřesnit výsledky hlasování a zamezit
případným pochybnostem o jeho výsledcích. Nový způsob hlasování byl promítnut do Jednacího a volebního
řádu VH ČHS.
Hlasování na VH ČHS 2018 bude probíhat prostřednictvím plastových hlasovacích karet s kódem, na
které budou při prezenci nahrány počty hlasů dle aktuálních údajů z členské databáze, kterými
disponují členové ČHS (zástupci oddílů, zástupci členských spolků), kteří se zúčastní VH osobně, nebo
v zastoupení. Hlasovací karty budou k dispozici i pro individuální členy.
Samotné hlasování bude probíhat tak, že se účastníci po výzvě předsedajícího odeberou k hlasovacím
zařízením a přiložením hlasovací karty s kódem ke čtečce označené „hlasuji pro„, nebo „hlasuji proti“, nebo
„zdržuji se“ projeví svoji vůli. Po načtení příslušného počtu hlasů všech delegátů bude možno ihned sdělit
výsledek hlasování.
I při využití tohoto způsobu hlasování bude možno, v případě nesporných hlasování, zvolit zrychlenou
metodu hlasování, kdy odhlasují nejprve ti, kdo jsou „proti“, nebo „zdrželi se“; poté všichni ostatní, na výzvu
předsedajícího, pouze zvednou hlasovací kartu, aniž by museli chodit k hlasovacím zařízením.
Součástí zvoleného způsobu prezence a hlasování je průběžná registrace počtu účastníků VH (registruje se
odchod a příchod z místa konání VH), která zaručuje, že je vždy znám počet účastníků hlasujících v rámci
jednotlivých hlasování. Výstupem hlasování jsou tiskové sestavy s detailními výsledky každého jednotlivého
hlasování.
Vzhledem ke zvolenému způsobu hlasování bude týden před konáním VH – v pátek 16. března 2018
ve 12 hod. v poledne - dočasně uzavřeno přijímání nových členů (fyzických i právnických osob)
a vystavování průkazů na rok 2018, tak, aby bylo možno připravit členskou databázi na VH.
Objednávky členství podané v tomto období budou vyřízeny po konání VH.

3

Český horolezecký svaz

Návrh jednacího a volebního řádu Valné hromady ČHS
VH ČHS 2018
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 (dále jen VV), 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, členské spolky 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 (dále jen
„zástupce spolku“).
3) Člen A může svůj mandát vykonávat:
a) osobně,
b) v zastoupení předsedou nebo jiným zástupcem horolezeckého oddílu (dále jen „zástupce oddílu“),
ve kterém je sdružen,
c) nebo na základě písemné plné moci poskytnuté jinému členu.
4) Mandát člena A mladšího 18 let může vykonávat na základě plné moci předseda (jiný zástupce)
horolezeckého oddílu nebo jiný člen.
5) Mandát člena B vykonává zástupce členského spolku.
6) Evidovaní členové se valné hromady neúčastní a nemají právo volit, hlasovat ani být voleni, a to ani
v zastoupení.
7) Členové s mandátem (dále jen „delegáti“) mají tento počet hlasů:
a) delegát zastupující pouze jednoho člena A – 1 hlas
b) delegát zastupující více členů A – počet hlasů je shodný s počtem zastupovaných osob
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c) delegát zastupující členy jednoho horolezeckého oddílu – počet hlasů je shodný s počtem členů
registrovaných v tomto horolezeckém oddíle ke stanovenému datu; 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 ke stanovenému datu + 1 hlas; nemá-li členský spolek žádného člena B, je počet
hlasů 1.
8) Registrace delegátů probíhá v den jejího konání. Registrovat se je možné nejdříve 2 hodiny před
zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho průběhu.
9) Delegát - člen A se při registraci prokáže občanským průkazem (pasem) a platným členským průkazem
ČHS, popř. členským průkazem na předchozí rok. V případě, že:
a) zastupuje jiného člena/y ČHS a nejedná se o zástupce oddílu, musí předložit podepsanou či jinak
potvrzenou plnou moc; jedná-li se o zastoupení člena mladšího 18 let, musí předložit také plnou moc
jeho zákonného zástupce,
b) zastupuje oddíl a nejedná se o předsedu, předloží také podepsanou či jinak potvrzenou plnou moc,
která jej k zastupování oddílu opravňuje.
10) Delegát - 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.
11) Při registraci delegáti obdrží návrh programu a popř. další podklady, hlasovací kartu, a v případě, že se
jedná o volební valnou hromadu, volební lístky.
Jednání valné hromady
1) Jednání valné hromady zahájí předseda VV, 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 dohlíží na registraci delegátů a posuzuje platnost mandátů ve sporných
případech, informuje o počtu účastníků valné hromady a její usnášeníschopnosti, dohlíží na 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.

5

Český horolezecký svaz

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 původním návrhu se již
nehlasuje.
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) Delegáti hlasují prostřednictvím hlasovacího zařízení, kdy vyjadřují svoji vůli „pro“, „proti“, „zdržel se“.
Delegáti mající záměr zvolit variantu „zdržel se“ nemusí hlasovat, hlasy budou dopočítány.
5) V případě očekávaného nesporného výsledku hlasování může předsedající navrhnout zrychlenou
metodu hlasování, kdy prostřednictvím hlasovacího zařízení hlasují nejprve ti, kteří jsou „proti“, a dále ti,
kteří „se zdrželi“. Ostatní hlasují, na výzvu předsedajícího, pouze zvednutím ruky.
6) 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.
7) O průběhu a výsledcích všech hlasování napíše mandátová komise zápis, jehož správnost potvrdí
předseda mandátové komise.
II. Volební řád
Volby
Tato část platí jen v případě, že se jedná o volební valnou hromadu.
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 10 dnů před
dnem voleb. 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) Volba členů výkonného výboru (včetně místopředsedů) probíhá souběžně a je jednokolová. Členy
výkonného výboru se stávají 4 kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.
11) Zvolení členové výkonného výboru volí 1. a 2. místopředsedu ze svého středu.
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:
a) 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.
b) Nezíská-li žádný kandidát na předsedu požadovaný počet hlasů stanovený v odst. 9, může VH
rozhodnout o snížení požadovaného počtu hlasů pro zvolení předsedy.
c) Výše uvedená ustanovení se odpovídajícím způsobem vztahují i na doplňující volby.
d) 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.
e) O průběhu a výsledcích všech hlasování napíše volební komise zápis, jehož správnost potvrdí
předseda volební komise.
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Výroční zpráva ČHS za rok 2017
Výroční zpráva je zpracována za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a je určena pro jednání Valné
hromady ČHS konané dne 24. 3. 2018.
Základní informace o ČHS
IČ: 00460001
sídlo: Donská 275/9, 101 00 Praha 10 Vršovice
zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1037
Orgány ČHS
nejvyšším orgánem ČHS je valná hromada
statutárním orgánem ČHS je výkonný výbor v čele s předsedou
kontrolní funkci plní revizní komise, disciplinární provinění členů řeší disciplinární komise
k naplňování cílů ČHS jsou ustanoveny odborné komise
Valná hromada ČHS 2017
Valná hromada ČHS se konala 25. března 2017 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov a bylo na ní
přítomno nebo zastoupeno 29 % členů.
Valná hromada zvolila nový Výkonný výbor ČHS, členy Revizní komise ČHS a členy Disciplinární komise
ČHS, všechny na čtyřleté období.
Valná hromada přijala usnesení, že „Napříště musí být rodinné členství na sekretariátu ČHS objednáváno
najednou; průkazy ČHS tedy budou dětem zdarma vydávány v případě, že alespoň jeden z rodičů bude s
dětmi zúřadován zároveň.“
Valná hromada ve svém usnesení uložila Výkonnému výboru ČHS „zajistit aktualizaci zápisu ČHS ve
spolkovém rejstříku.“ Oba body usnesení byly splněny.
Splněno bylo také usnesení valné hromady konané v roce 2016, která uložila Výkonnému výboru ČHS
zkontrolovat v průběhu roku 2017 zánik právní osobnosti pobočných spolků. Kontrola zápisu ve spolkovém
rejstříku na konci roku 2017 ukázala, že pobočné spolky nebyly z rejstříku vymazány, odstraněny, tak, jak
bylo možno předpokládat na základě přechodného ustanovení občanského zákoníku (§ 3045), a proto bylo
řešení situace předáno advokátní kanceláři.
Výkonný výbor ČHS
Období od 1.1.2017 do 25.3.2017
předseda Jan Bloudek, 1. místopředseda Šimon Budský, 2. místopředseda Petr Resch, členové Karel
Berndt, Radan Keil, Andrzej Kurowski.
Období po 25.3.2017
předseda Jan Bloudek; členové výkonného výboru Radan Keil, Petr Resch, Martin Veselý, David Urbášek.
Členové výkonného výboru následně, na svém prvním jednání, zvolili 1. místopředsedou odpovědným za
ekonomiku Martina Veselého, a 2. místopředsedou Petra Resche.
V průběhu roku 2017 se uskutečnilo 11 zasedání výkonného výboru, přičemž 3 z těchto jednání proběhla
před Valnou hromadou 2017, v původním složení Výkonného výboru, a dalších 8 po Valné hromadě,
v novém složení.
Revizní komise
Období od 1.1.2017 do 25.3.2017
předseda Michal Všetečka, členové Martin Mašát, Jana Krtková
Období po 25.3.2017
Jana Krtková, Martin Mašát, Michal Všetečka; předsedou byl na prvním jednání komise zvolen M. Mašát.
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Revizní komise řešila v průběhu roku několik podání:
Podnět L. Hrozy st. týkající se vyřazení opotřebených a poškozených chytů na drytooling,
Stížnost L. Hrozy st. na údajnou šikanu své osoby na facebooku ČHS,
Stížnost L. Hrozy st. na údajnou šikanu pokud jde o neuznání jeho trenérské licence.
Revizní komise neshledala podnět a stížnosti jako opodstatněné. Stanoviska revizní komise jsou zveřejněna
na webu ČHS.
Revizní komisi byl dále předložen podnět Jiřího Babači týkající se činnosti mandátové komise na valné
hromadě v roce 2017 s požadavkem na prošetření, zda nedošlo k manipulaci při prezenci a hlasování.
Podnět byl po vysvětlení situace stažen.
Revizní komise se zaměřila především na kontrolní činnost v oblasti ekonomiky. Podrobné informace
o činnosti revizní komise jsou v samostatné zprávě revizní komise pro Valnou hromadu ČHS 2018.
Disciplinární komise
Období od 1.1.2017 do 25.3.2017
předseda Tomáš Frank, členové Marek Holeček, Vladislav Rezek, náhradník Miloslav Šramota
Období po 25.3.2017
Jakub Filip, Miloslav Šramota, Vladislav Rezek; předsedou byl na prvním jednání komise zvolen V. Rezek.
Disciplinární komisi nebyla v roce 2017 předložena žádná stížnost, kterou by se musela zabývat.
Odborné komise
V roce 2017 pracovalo v ČHS devět odborných komisí:
Metodická komise – předseda Jiří Vogel
Lékařská komise – předsedkyně Jana Kubalová
Centrální vrcholová komise – předseda Karel Bernt
Komise soutěžního lezení – předseda Tomáš Binter
Komise závodního skialpinismu – předseda Pavel Jirsa
Komise ledolezení – předseda Slávek Matuška
Komise alpinismu – předseda Jan Zbranek
Komise tradičního skialpinismu – předseda Jan Pala
Komise mládeže – předsedkyně Magda Jančíková; jmenována do funkce na podzim 2017.
Sekretariát ČHS
Sekretariát ČHS pracoval po většinu roku 2017 v pětičlenné sestavě (tajemnice, 2 odborní pracovníci,
asistentka, účetní), která se v důsledku personálních změn částečně měnila a která byla v polovině roku
rozšířena o poloviční úvazek předsedy Centrální vrcholové komise ČHS.
Členství v ČHS
Členy ČHS mohou být právnické osoby (spolky zaměřené na horolezectví) a fyzické osoby, které se mohou
sdružovat do horolezeckých oddílů bez právní osobnosti.
K 31. 12. 2017 měl ČHS 20 763 členů (včetně členů E – evidovaných), z toho bylo 6013 členů do 18 let
včetně. K témuž datu bylo v ČHS zaregistrováno 391 horolezeckých oddílů, z nichž 59 byly členské spolky a
339 oddíly bez právní osobnosti.
Hospodaření ČHS
Valná hromada ČHS schválila na rok 2017 vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji ve výši 13 948 130 Kč na
běžnou činnost. Vedle toho byly součástí rozpočtu samostatně zúčtované akce ve výši 1 400 000 Kč (příjmy
i výdaje), a to mezinárodní projekt Climbing for Everybody financovaný z Erasmu+, a projekt mládeže
financovaný z darů ČOV (výnosy z loterií).
Hlavním zdrojem příjmů ČHS v roce 2017 byly státní dotace (programy sportu MŠMT) a dále členské
příspěvky; využity byly i dotace Magistrátu hl. m. Prahy, rozpočet posílili i sponzoři. Pokud jde o státní
dotace, předpokládaly se příjmy z dotačních programů MŠMT ve výši 8 155 130 Kč. V oblasti těchto dotací
však došlo v průběhu roku 2017 k neočekávaným změnám. ČHS obdržel dotace z pěti programů (I, II, V, VI,
X), v celkové výši 11 776 600 Kč, přičemž dotace z programu VI byla využita na uspořádání MSJ
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v boulderingu ve Slaném a dotace z programu X byla přidělena oddílům na podporu akcí zaměřených na
propagaci horolezectví u veřejnosti; program IV (údržba a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví klubů),
s jehož využitím ČHS počítal ve prospěch svých oddílů, byl zrušen.
Výdaje na běžnou činnost činily v roce 2017 13.649.689 Kč. Příjmy určené k financování běžné činnosti
činily v roce 2017 17.559.704 Kč, zatímco rozpočet předpokládal příjmy ve výši 13.948.130 Kč. Vzhledem
k vyšším příjmům bude výsledný příjem 2.812.270 Kč po odečtení účetních nákladů, neovlivňujících výdaje
převeden do majetku ČHS. VV navrhne při schvalování rozpočtu na rok 2018, aby z této částky byl pokryt
případný výpadek předpokládaných příjmů od MŠMT na rok 2018.
VV schválil vyjmutí hmotných movitých věcí v celkové účetní hodnotě 316 287 Kč, jejichž stáří je 5 a více let,
z účetních aktiv a jejich převedení do mimoúčetní evidence majetku. Jedná se o GAMMOV BAG v hodnotě
100.697 Kč zakoupený v roce 1998 apod.
Mezinárodní aktivity, výročí
V roce 2017 se naplno rozběhla spolupráce se Slovinským horolezeckým svazem (PZS), díky které si
členové ČHS mohli zakoupit balíček ČHS Trio opravňující, díky členství v PZS, ke slevám na chatách
v Alpách, které jsou ve vlastnictví horolezeckých svazů. ČHS Trio využila v roce 2017 zhruba tisícovka
členů. Na základě smlouvy mezi ČHS a PZS mohli všichni členové ČHS využít slevy na všech horských
chatách vlastněných PZS, obdobně jako tomu je na chatách ve Vysokých Tatrách, které vlastní SHS James.
Jako součást partnerství s PZS byl ČHS v červnu přijat do Balkánské horolezecké unie se statutem člen
pozorovatel a zapojil se do užší spolupráce s 10 členskými zeměmi.
V roce 2017 (24. června) uplynulo 120 let od založení první horolezecké organizace – Českého odboru
Slovinského alpského spolku - na našem území. Hlavní událostí připomínající toto výročí bylo setkání na
Hrubé skále v Českém ráji, kam přijela řada významných osobností českého horolezectví i zástupci PZS.
Další společné akce se uskutečnily i ve Slovinsku.
Na podzim bylo završeno úsilí o založení evropské horolezecké asociace - European Union of
Mountaineering Associations (EUMA), která si klade za cíl zastupovat zájmy horolezců zejména ve vztahu
k Evropské unii. Zakládající zasedání EUMA, do které se přihlásilo 23 horolezeckých svazů, se uskutečnilo
25. 11. v Mnichově; předsedou byl zvolen Roland Stierle z DAV, zastupujícím předsedou se stal předseda
ČHS Jan Bloudek.
V roce 2017 se uskutečnila dvě setkání v rámci tříletého projektu Erasmus+ Climbing for Everybody, do
kterého jsou zapojeny pod vedením ČHS horolezecké svazy ze Slovenska, Slovinska, Maďarska,
Chorvatska a Itálie. Hostitelem jarního setkání ve Vysokých Tatrách byl SHS James, hostitelem podzimní
akce pak Chorvatský horolezecký svaz. Výstupy projektu Erasmus+ směřují do oblastí: práce s mládeží,
seniory, spolupráce a vyjednávání s ochranou přírody, komunikace, metodiky a mezinárodní spolupráce na
úrovni klubů.
Činnost ČHS
Plnění základních cílů
Plnění vize a cílů, které byly představeny na valné hromadě v roce 2015, probíhalo v roce 2017 následovně:
Cíl - spokojenost členů
Spokojenost členů lze hodnotit pouze nepřímo, např. na základě vývoje počtu členů, na základě zájmu členů
o nabízené služby apod. Z těchto pohledů je vývoj pozitivní. Počet členů ČHS se postupně zvyšuje a narůstá
počet dětí a mládeže sdružených v ČHS, zvyšuje se počet zájemců o granty ČHS, o pojištění,
o instruktorské a trenérské kurzy, o zapojení do projektu mládeže apod.
Cíl - nárůst členské základny
Počet členů se zvyšuje, na konci roku 2017 měl ČHS zhruba 20 tisíc členů; dětí a mládeže ve věku do 18 let
bylo v ČHS zaregistrováno více než 6 tisíc.
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Cíl - spolkovost
Také spolkovost lze hodnotit pouze nepřímo, např. podle počtu a aktivity oddílů, podle akcí zaměřených na
lezeckou i širší veřejnost apod. Počet horolezeckých oddílů bez právní osobnosti mírně poklesl v důsledku
zrušení oddílů, které po delší dobu nesplňovaly požadavek stanov týkající se počtu členů (minimálně 5).
Současně však došlo k zaregistrování nových oddílů a k přijetí nových členských spolků, kterých bylo na
konci roku 2017 v ČHS sdruženo již 59. K posílení spolkovosti přispěly např. metodické dny ČHS, kterých se
v průběhu roku uskutečnilo šest, granty na podporu tradičních horolezeckých akcí (rozděleno 55 tisíc Kč
dvanácti žadatelům) i akce zaměřené na propagaci horolezectví (dny otevřených dveří a skal), které
připravily oddíly s podporou státních dotací.
Proti snahám o spolkovost jde naopak snaha o odtržení soutěžního lezení od ČHS, se kterou přišli členové
uskupení České sportovní lezení. Podle dosavadních ohlasů se ale jejich snahy nesetkávají s velkou
podporou u našich členských oddílů a spolků. Základní vize ČHS, založená na spolupráci a propojování
aktivit mezi sportovně a tradičně založenými členy, zůstává v platnosti.
Oblast údržby skal
Během roku prováděli správci skal a členové oblastních vrcholových komisí standardní údržbu skal,
tj. zejména kontrolu a výměnu jištění a dále údržbu okolí skal. Díky dotacím MŠMT byl zakoupen materiál a
nástroje na údržbu v hodnotě více než 2,5 mil. Kč. Hlavní dodavatel jisticího materiálu, firma Singing Rock,
poskytl materiál i v rámci partnerského plnění.
Údržba skal byla jako každoročně podpořena granty, které byly rozděleny do deseti oblastí ve výši 48 tisíc
Kč; dodatečně byl poskytnut grant na nutnou sanaci Panteonu.
V průběhu roku se uskutečnila dvě školení správců skal zaměřená na metodiku osazování jištění; první se
konalo v srpnu v Teplicích nad Metují, druhé v Jirkově.
Byla dokončena další etapa rozvoje databáze Skály ČR, díky které se rozšířily mapové a některé další
funkce databáze. Na základě smlouvy mezi ČHS a Seznam.cz jsou lezecké objekty z databáze společně se
základními informacemi o lezení a s přímým odkazem do naší databáze zobrazovány od září 2017 na
portálu Mapy.cz.
V průběhu roku probíhala jednání s orgány ochrany přírody. Na základě žádostí ČHS byla získána nová
„povolení“ pro PR Štamberk a kamenné moře, Mrtnickou skálu v CHKO Brdy, PR Ostaš a Bor v CHKO
Broumovsko. Žádosti týkající se dalších lezeckých oblastí v CHKO Labské pískovce, CHKO Broumovsko
a CHKO Beskydy nebyly v roce 2017 dořešeny. ČHS získal zastoupení v Radě KRNAP.
Oblast sportu
V oblasti závodního sportu se uskutečnily seriály závodů a mistrovské soutěže pro dospělé i mládež
v soutěžním lezení (Český pohár v lezení na obtížnost, Český pohár mládeže v lezení na obtížnost, Český
pohár U14 v lezení na obtížnost, Český pohár v bouldering, Českých pohár mládeže v boulderingu, závody
v lezení na rychlost), v závodním skialpinismu (Český pohár, Středoevropský pohár) a v ledolezení /
drytoolingu.
Mezinárodních závodů se zúčastnily početné reprezentační týmy dospělých a mládeže v soutěžním lezení.
Malé reprezentační týmy, které se zúčastnily nejvýznamnějších mezinárodních závodů, byly sestaveny
i v závodním skialpinismu a ledolezení. Největším úspěchem soutěžního lezení je 2. místo Adama Ondry na
ME v lezení na obtížnost.
Na začátku roku se Komisi soutěžního lezení podařilo rozběhnout činnost Vrcholového sportovního centra
mládeže zaměřeného na soutěžní lezení, ve kterém trénovalo pod vedením hlavního trenéra a tří smluvních
trenérek 18 talentovaných závodníků ve věku 15 – 23 let. Dva špičkoví lezci byli zařazeni do Sportovního
centra MV Olymp, na konci roku 2017 se podařilo rozšířit tuto podporu na šest závodníků.
Komise soutěžního lezení vyškolila dvě desítky trenérů C a nové stavěče.
V nezávodní oblasti byla sportovním vrcholem roku cesta Silence Adama Ondry, první 9c na světě, a také
prvovýstup Satisfaction! na Gasherbrum I, který uskutečnili Zdeněk Hák a Marek Holeček. Za oba výkony
byla udělena nejvyšší ocenění Výstup roku s hvězdičkou.
Komise alpinismu zorganizovala výjezd družstva juniorských alpinistů do Jordánska. Dva přelezy, které se
juniorům podařily, získaly ocenění Výstup roku.
Komise alpinismu vyhodnotila nejlepší horolezecké výkonu roku 2017, výsledky ankety Výstupy roku byly
vyhlášeny 16. 2. 2018.
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Oblast vzdělávání
V roce 2017 se uskutečnily další instruktorské kurzy a doškolení pro získání kvalifikací SCI, RCI a HAL pod
vedením lektorů Metodické komise. Kvalifikaci instruktora získalo 26 členů ČHS, padesátka absolvovala
doškolení. Konaly se také dva turnusy akreditovaného kurzu Instruktor lezení na umělé stěně spojeného
s kvalifikací trenér C, který absolvovalo 22 členů ČHS. Licenci trenér C získalo 24 členů ČHS.
V systému Garantovaných horoškol pracovaly 3 oddíly provozující horoškolu požadovaných parametrů.
Metodická komise uspořádala pro veřejnost šest metodických akcí zaměřených na ledolezení, základy
lezení a jištění apod. Akce se uskutečnily na ledové stěně Vír, na Škrovádu, na Rabštejně, v Srbsku,
v Teplicích nad Metují a na Hrubé skále.
Lékařská komise ČHS a partnerská komise SHS James uspořádaly další ročník Pelikánova semináře, který
se konal ve Vysokých Tatrách.
Oblast mládeže
Do projektu na podporu mládeže bylo zapojeno 40 klubů, které se starají o čtyři tisícovky dětí. Všechny kluby
získaly v průběhu roku finanční podporu ČHS v celkové výši 820 tisíc Kč. Práce s mládeží byla podpořena
také granty ČHS v hodnotě 237 tisíc Kč. Zájem o projekt mládeže potvrdilo úspěšné setkání se zástupci
mládežnických klubů, které se uskutečnilo na podzim na Vysočině.
Zájemcům z mládežnických klubů byla přednostně nabídnuta možnost absolvovat akreditovaný kurz
Instruktor lezení na umělé stěně doplněný trenérskou kvalifikací třídy C, k dispozici jim byla síť regionálních
trenérů, kterou zajišťuje Komise soutěžního lezení.
Servis pro členy ČHS
Členům ČHS byly v průběhu roku poskytovány především tyto služby a výhody:
ČHS Trio – balíček zahrnující členství v ČHS, cestovní pojištění a členství PZS opravňující ke slevám na
alpských chatách ve vlastnictví horolezeckých svazů. Trio si zakoupila v prvním roce jeho existence tisícovka
členů.
Cestovní pojištění pojišťovny UNIQA, které je nabízeno v řadě tarifů, kryje i horolezectví apod. aktivity
a zahrnuje i pojištění záchranných prací. Pojištění si zakoupila zhruba čtvrtina členů.
Členské průkazy, pojištění i ČHS Trio bylo možno nově objednávat prostřednictvím e-shopu na webu ČHS.
Cestovní pojištění pro reprezentanty a jejich doprovod, úrazové pojištění členů při organizovaných akcích,
pojištění odpovědnosti instruktorů, trenérů a cvičitelů.
Lezení na skalách, kde je souhlas s provozováním horolezectví omezen jen na členy ČHS.
Vzdělávání v podobě kurzů pro instruktory, pro trenéry apod.
Slevy na chatách vlastněných SHS James ve Vysokých Tatrách, slevy na chatách vlastněných PZS ve
Slovinsku, slevy na některých horolezeckých akcích (např. Mezinárodní horolezecký filmový festival), slevy
v ledolezeckých arénách (Vír, Liberec), slevy v obchodech partnerů ČHS.
Nižší startovné na závodech organizovaných ČHS a možnost startovat na závodech, které jsou určeny jen
členům.
Půjčování horolezeckých průvodců z knihovny ČHS.
Využití grantů ČHS na údržbu skal, na podporu mládeže a na tradiční horolezecké akce, možnost využít
dotace MŠMT, a dotace Magistrátu hl. m. Prahy zaměřené na činnost oddílů.
Informovanost členů byla zajišťována především prostřednictvím webu ČHS, dále prostřednictvím
Facebooku, čtvrtletního elektronického Zpravodaje a prostřednictvím Ročenky ČHS.
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Zpráva Revizní komise ČHS
Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání Valné hromady ČHS 2017 předkládaná
pro Valnou hromadu ČHS konanou dne 24. 3. 2018
Revizní komise ČHS pracovala v roce 2017 ve složení Martin Mašát (předseda), Jana Krtková, Michal
Všetečka.
Ke svému jednání se komise scházela v prostorách sekretariátu ČHS 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. Hospodaření bylo ovlivněno vyššími než předpokládanými příjmy ze státního rozpočtu.
Vzhledem k podmínkám dotačních programů MŠMT (nutnost vyčerpat prostředky vždy v rámci
daného kalendářního roku) byly tyto prostředky čerpány přednostně. Jen v omezené míře tak
byly čerpány finanční prostředky loterijních společností, které dostal ČHS prostřednictvím
Českého olympijského výboru, a které bude nutné dočerpat v průběhu dalších tří let.
b) Vyjádření k závěrce 2017
Celkový Hospodářský výsledek byl kladný ve výši 2 812 270 Kč, z toho Hospodářský výsledek
z běžné činnosti 3 910 015 Kč. Čerpání rezervy tak nebylo potřeba.
Revizní komise doporučuje schválení zprávy o hospodaření.
c) Vyjádření k návrhu rozpočtu na rok 2018
Pro rok 2018 je navrhován vyrovnaný rozpočet. Příjmy z dotačních programů MŠMT jsou
předpokládány na úrovni roku 2017. Revizní komise vyrozuměla, že zvýšení příjmů oproti
předchozím letům se na výdajové straně projeví zvýšenými rozpočty pro soutěžní lezení a projekty
mládeže.
Takto postavený rozpočet je dle názoru revizní komise reálný, komise nicméně upozorňuje na
nejistou situaci spojenou se změnami v systému financování sportu. Rozdíly mezi předpokládanými
a skutečnými příjmy tak mohou být větší, než tomu bylo v minulých letech, přičemž tyto rozdíly
mohou být jak kladné tak záporné. Vedení ČHS proto musí být připraveno na takové odchylky
pružně reagovat.
Revizní komise nicméně doporučuje schválení rozpočtu.
d) Ostatní revizní a prověrková činnost:
Vedle průběžné kontrolní činnosti řešila komise v průběhu roku 2017 celkem čtyři podněty od dvou
členů ČHS. Závěry byly zveřejněny na stránkách ČHS.
za Revizní komisi ČHS
Martin Mašát, předseda
Jana Krtková, Michal Všetečka - členové
22. 2. 2018
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Plnění usnesení VH ČHS 2017 a VH ČHS 2016
VH 2017
Valná hromada ČHS 2017 uložila Výkonnému výboru ČHS zajistit aktualizaci zápisu ČHS ve
spolkovém rejstříku.
Úkol splněn, ve spolkovém rejstříku jsou zapsány všechny nové skutečnosti a uloženy příslušné dokumenty.
Valná hromada se usnesla, že napříště musí být rodinné členství na sekretariátu ČHS objednáváno
najednou; průkazy ČHS tedy budou dětem zdarma vydávány v případě, že alespoň jeden z rodičů bude
s dětmi zúřadován zároveň.
Úkol splněn. Rodinné členství zahrnující členství dětí do 18 let zdarma je možné jen v případě, že je průkaz
pro dítě / děti objednáván společně s průkazem alespoň jednoho z rodičů.
VH 2016
Valná hromada uložila Výkonnému výboru ČHS zkontrolovat v průběhu roku 2017 zánik právní
osobnosti pobočných spolků, tj. výmaz pobočných spolků ze spolkového rejstříku.
Úkol splněn. Kontrola zápisu ve spolkovém rejstříku na konci roku 2017 ukázala, že výmaz pobočných
spolků nebyl proveden, jak bylo předpokládáno na základě přechodného ustanovení občanského zákoníku
(§ 3045 – „Organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za pobočné spolky podle tohoto zákona.
Statutární orgán hlavního spolku podá do tří let od nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na zápis pobočného
spolku, jinak posledním dnem této lhůty právní osobnost pobočného spolku zaniká.“). Vzhledem k této
skutečnosti byla o spolupráci požádána advokátní kancelář, jejíž vyjádření je součástí níže uvedeného textu.

Pobočné spolky ČHS
Ve spolkovém rejstříku je u ČHS zapsáno 36 pobočných spolků – horolezeckých oddílů ČHS - o jejichž
existenci ČHS do vzniku spolkového rejstříků (po 1.1.2014) nevěděl. Jejich zápis do rejstříku byl proveden
automaticky na základě původní evidence občanských sdružení vedené u Ministerstva ČR, která nebyla
přístupná.
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, tj. dle předchozí právní úpravy
„základních organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“, byla možná do roku 2007 na základě
tehdejšího znění stanov. Oddíly v tomto postavení měly / mají vlastní IČ, ale neměly / nemají vlastní stanovy,
neboť jejich činnost byla / je založena na stanovách ČHS. Po novele stanov ČHS v roce 2007 již tyto
horolezecké oddíly nemohly být členy ČHS, a proto byla vnitřním dokumentem ČHS nařízena jejich
transformace, s termínem dokončení 22.11.2007. Povinnost transformovat se některé horolezecké oddíly
nedodržely, a proto přetrvaly do současnosti v podobě pobočných spolků, bez ohledu na to, že stanovy
existenci těchto subjektů již od jara 2007 neumožňují. Zápis 36 pobočných spolků v rejstříku je zřejmě
důsledek nedokončení této transformace a zmatku v zápisech občanských sdružení na MV.
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.
Vzhledem k výše uvedenému požádal ČHS v roce 2015 dvakrát spolkový rejstřík o „opravu“ zápisu
spočívající ve „vymazání“ neexistujících pobočných spolků. Žádost odkazovala na platné znění stanov ČHS,
na transformaci v roce 2007 a na předchozí právní úpravu sdružování občanů, která nedostatečně
upravovala evidenci základních organizačních složek. Žádost ČHS byla zamítnuta.
V roce 2015 byly také osloveny všechny horolezecké oddíly ČHS v postavení pobočných spolků, na které
máme kontakt; reagovaly necelé dvě třetiny z nich. Předsedové těchto oddílů v naprosté většině případů o
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existenci pobočného spolku nevěděli. S předsedy těchto oddílů byla předběžně domluvena spolupráce
při zrušení a likvidaci spolku, dle možností daných zákonnou právní úpravou.
O existenci pobočných spolků ČHS byla informována Valná hromada ČHS v roce 2016, která uložila
Výkonnému výboru ČHS zkontrolovat v průběhu roku 2017 zánik právní osobnosti pobočných spolků. Na
základě konzultace s ČUS se předpokládalo, že právní osobnosti těchto pobočných spolků by mohly po 31.
12. 2016 samostatně zaniknout, s odkazem na §3045 NOZ: „Statutární orgán hlavního spolku podá do 3 let
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na zápis pobočného spolku, jinak posledním dnem této lhůty
právní osobnost pobočného spolku zaniká.“
Kontrola zápisu ve spolkovém rejstříku na konci roku 2017 ukázala, že pobočné spolky nezanikly, jejich
zápis je v původním stavu z roku 2014, a proto byla o pomoc s řešením požádána advokátní kancelář.
Z vyjádření advokátní kanceláře vyplynulo následující:
Řešení situace s cílem provést výmaz pobočných spolků ČHS ze spolkového rejstříku je poměrně obtížné,
neboť se nacházíme v „právním vakuu“ daném absencí podrobnější právní úpravy z let před rokem 2010
a také nedostatečným textem stanov ČHS z let 2002 a 2007.
Postup podle § 3045 NOZ nelze použít, protože § 125 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, pro tuto situaci přímo stanoví, že
v případě překlopení údajů z evidence Ministerstva vnitra je splněna povinnost podle § 3045 odst. 2, jinými
slovy hlavní spolek v takovém případě už návrh na zápis pobočného spolku nepodává.
I přes výše uvedené se advokátní kancelář pokusí o provedení „jednoduchého“ výmazu pobočných spolků
na základě argumentace opírající se např. o neexistenci zřizovacích listin ve spolkovém rejstříku.
Pokud nastane krajní situace, kdy nebude možno „jednoduchý“ výmaz pobočných spolků provést, bude
nutno zvolit standardní, avšak časově, odborně i finančně náročný postup dle NOZ: rozhodnutí VH o zrušení
pobočných spolků a jejich vstupu do likvidace a o jmenování likvidátora - podání návrhu na zápis zrušení
pobočných spolků s likvidací do rejstříku - likvidátor sestaví soupis jmění jednotlivých pobočných spolků likvidátor zpeněží likvidační podstatu (pokud nějaká existuje) - likvidátor zpracuje zprávu likvidátora
o provedené likvidaci a projedná zprávu na VH, která schválí postup likvidace - ukončení likvidace - výmaz
pobočného spolku z rejstříku.
Navrhuje se, aby Valná hromada ČHS uložila Výkonnému výboru ČHS dále řešit výmaz pobočných spolků,
s tím, že zpráva o výsledku bude podána na Valné hromadě ČHS v roce 2019.
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Zpráva o hospodaření ČHS v roce 2017
PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST (Kč)
příjmy
17 559 704,20
4 226 426,00
17 640,00
15 550,00
73 280,87
388 975,00

PŘÍJMY běžná činnost celkem
Příjmy - příspěvky
Příjmy - prodej dr. mat.
Příjmy - prodej služeb
Příjmy - kl. úroky
Příjmy Partneři
Příjmy - přísp. na N
Příjmy vázané na komise
Příjmy - MŠMT dotace DP1,2,5
Příjmy - MŠMT dotace DP4
Příjmy - MŠMT dotace DP6
Příjmy - MŠMT dotace DP10
Příjmy - dotace Magistrát hl. m. Prahy

rozpočet
4 300 000,00
50 000,00
50 000,00
321 000,00

0,00
761 232,33

20 000,00
692 000,00

10 794 600,00
0,00

7 655 130,00
60 000,00

682 000,00
300 000,00
300 000,00

0,00
800 000,00
0,00

VÝDAJE BĚŽNÁ ČINNOST 2017 (Kč)

Výdaje (bez výdajů samostatných akcí)
ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS
SOUT. LEZENÍ - DOSPĚLÍ
SOUT. LEZENÍ - MLÁDEŽ
SOUTĚŽNÍ LEDOLEZENÍ
ALPINISMUS
METODIKA
HISTORIE
UIAA
ÚDRŽBA SKAL
MLÁDEŽ
ADMINISTRATIVA
MARKETING A MÉDIA
TRADIČNÍ SKIALPINISMUS
HORSKÁ MEDICÍNA
CHATY JAMES & PZS
INTERNÍ PROJEKTY
REZERVA
PROJEKTY MLÁDEŽNICKÝCH KLUBŮ

výdaje netto
-12 888 456,43
-199 412,31
-915 666,26
-2 550 445,18
-13 235,20
-205 322,00
-314 433,20
0,00
-154 827,72
-2 843 343,52
-238 700,00
-3 998 708,54
-285 117,00
0,00
0,00
-295 202,00
0,00
0,00
-874 043,50
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výdaje
-13 649 688,76
-199 418,16
-957 344,26
-2 586 214,66
-13 235,20
-219 322,00
-428 633,20
0,00
-154 827,72
-2 942 492,52
-238 700,00
-3 998 708,54
-717 547,00
0,00
0,00
-295 202,00
0,00
0,00
-898 043,50

ROZPOČET
200 000,00
918 000,00
2 562 000,00
75 000,00
273 000,00
437 000,00
0,00
155 000,00
1 781 000,00
250 000,00
4 186 130,00
611 000,00
0,00
40 000,00
300 000,00
100 000,00
100 000,00
1 100 000,00
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AKCE SAMOSTATNÉ mimo komise
akce jednoleté (2017)
výdaje - dotace P6
výdaje - MŠMT dotace DP10
výdaje - Magistrát hl.m. Prahy
celkem

-621 000,00
-255 412,00
-200 000,00
-1 076 412,00

akce víceleté - průběžné

ROZPOČET

ČOV
ČOV - projekty mládeže
bankovní poplatky
ČOV - úroky
čerpání v roce 2017
prostředky přijaté v roce 2017
prostředky přijaté v předchozích letech
DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY

-256 700,00
-10,00
358,55
-256 351,45
696 000,00
2 552 698,61
3 248 698,61

ERASMUS - grant EU
náklady 2017
příjmy 2017
čerpání přijatých prostředků
přijaté prostředky z EU
VÝSLEDEK V DANÉM ROCE

-1 209,40
16 600,00
-800 384,77
640 299,82
-144 694,35

jednorázový účetní odpis IM

-316 287,31

500 000,00

750 000,00
1 600 000,00
650 000,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
hospodářský výsledek běžné činnosti
hospodářský výsledek samostatných akcí
čerpání rezervy
Výsledek hospodaření CELKEM

3 910 015,44
-781 457,80
0,00
2 812 270,33

S cílem, aby účetnictví ČHS co nejvíce poskytlo věrný obraz skutečnosti, výkonný výbor na základě
doporučení revizní komise a návrhu 1. místopředsedy v prosinci jednorázově převedl amortizovaný hmotný
i nehmotný majetek mimo rozvahu. Tímto vznikl účetní náklad 316 287,31 Kč, který však nebyl hotovostním
výdajem. Předmětný majetek zůstává nadále ve vlastnictví ČHS a je řádně evidován v neúčetní evidenci.
ČHS ke konci roku 2017 nevlastnil takový majetek, který je povinen vykazovat v účetní evidenci.
Odborné komise řádně hospodařily s přidělenými prostředky. V oblasti údržby skal bylo rozhodnuto
předzásobit CVK materiálem na údržbu skal tak, aby byl k dispozici na začátku lezecké sezony 2018.
V souladu s usnesením VH 2017 využil ČHS k dofinancování CVK jako zdroj prostředky dotačního
programu MŠMT V., navýšené během roku oproti rozpočtem 2017 předpokládané výši.
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Rozvaha ČHS k 31.12. 2017 její vývoj oproti minulým obdobím

Aktiva celkem (Kč)
dlouhodobý majetek
peněžní prostředky
pohledávky
náklady příštích období
Pasiva celkem (Kč)
vlastní kapitál
závazky
zisk
výnosy příštích období

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
31.12.2017
5 300 896 7 502 751 8 364 156 9 965 825 18 077 526 14 823 013 14 237 176,69
324 283
358 643
327 736
316 283
316 287
316 287
0,00
4 859 261 7 029 457 7 972 363 9 072 482 17 543 569 14 355 640 13 700 739,24
77 902
272 582
22 982
573 304
120 039
93 183
461 433,45
39 450
-157 931
41 075
3 756
97 631
57 903
75 004,00
5 300 896
4 149 892
428 714
224 610
497 680

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

8 364 156
6 789 847
351 712
715 741
506 856
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9 965 825 18 077 526 14 823 013 14 237 176,69
7 505 587 8 823 649 9 450 615 8 765 401,59
370 318 8 201 006 5 764 133 1 940 793,77
1 422 558
684 760
-670 393 2 812 270,33
667 362
368 111
278 658
718 711,00
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Návrh rozpočtu ČHS na rok 2018
PLÁNOVANÉ PŘÍJMY BĚŽNÉ ČINNOSTI 2018 (Kč)
členské příspěvky
dotace MŠMT, z toho:

4 300 000
11 300 000

progr. Organizace sportu (dříve progr. V)

8 450 000

progr. REPRE (I)
progr. TALENT (II)

1 900 000
950 000

prodej drobného materiálu
úroky na účtu
vlastní příjmy (partneři)
čerpání rezervy
PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST

50 000
50 000
650 000
0
16 350 000

PŘÍJMY SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÉ
Erasmus +
ČOV - užití příjmů z minulých let
PŘÍJMY SAMOSTATNÝCH AKCÍ

850 000
1 600 000
2 450 000

PŘÍJMY 2018 CELKEM

18 800 000

PLÁNOVANÉ VÝDAJE 2018 (Kč)
z toho výdaje
podmíněné příjmy
komise

výdaje běžné činnost
Soutěžní lezení celkem, z toho:

4 800 000
Reprezentace

2 200 000

VSCM

1 950 000

KSL domácí soutěže

650 000

Závodní skialpinismus
Soutěžní ledolezení
Alpinismus
Údržba skal, OP
Metodika
Mládežnický projekt
Granty mládež
Medicína
Tradiční skialpinismus
Granty tradiční akce
Historie

220 000
120 000
340 000
2 520 000
420 000
2 080 000
500 000
40 000
20 000
80 000
70 000
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Administrativa
Marketing a média
UIAA
EUMA
Chaty JAMES a PZS
Akce pro sportovní veřejnost
Rezerva
běžné výdaje celkem

4 977 000
880 000
175 000
13 000
295 000
300 000
100 000
17 950 000

výdaje samostatně zúčtované
Erasmus +
samostatné výdaje celkem

320 000

850 000
850 000

plánované výdaje celkem

18 800 000

Navrhuje se, aby na základě usnesení VH 2018 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, popř. jiné prostředky. Tyto prostředky budou využity v souladu
s podmínkami dotačních programů a požadavky poskytovatelů.
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Návrh novely stanov ČHS
VV ČHS předkládá návrh novely stanov ČHS spočívající v úpravě či doplnění následujících bodů:
 možnosti členství fyzických osob v ČHS
 nakládání se seznamem členů
 práva členů mladších 18 let
 změně názvu funkce tajemník
Možnosti členství fyzických osob v ČHS
Je navrženo doplnit ustanovení, ve kterém bude jednoznačně vyjádřeno, že člen – fyzická osoba, může mít
v ČHS jen jedno členství. Nemožnost vícenásobného členství nebo souběhu různých druhů členství u jedné
fyzické osoby lze odvodit i ze současného znění stanov a ze způsobu evidence členů, explicitní vyjádření je
navrženo kvůli přesnosti a zamezení případným pochybnostem.
Čl. III, nový odst. 4 zní takto: „Fyzická osoba, která je členem ČHS, může mít pouze jeden druh členství (člen
A, nebo evidovaný člen, nebo člen B). Není možný souběh různých druhů členství ani několikanásobné
členství stejného druhu u jedné fyzické osoby.“
Nakládání se seznamem členů
Je navrženo doplnit ustanovení o vedení seznamu členů, kterým je ČHS zavázán upravit nakládání se
seznamem členů samostatným vnitřním předpisem. Doplnění se vztahuje k nařízení EU o ochraně osobních
dat (GDPR).
Čl. III, odst 7 se doplňuje takto: „Podrobné nakládání se seznamem členů upravuje vnitřní předpis ČHS.“
Práva členů mladších 18 let
Je navrženo stanovit, že právo hlasovat, činit návrhy a volit na valné hromadě mají pouze členové starší 18
let. Stanovení dolní věkové hranice pro „rozhodování“ je obvyklé i v jiných oblastech a v ostatních
sportovních svazech.
Čl. V, nový odst. 4 zní takto: „Právo hlasovat na valné hromadě, činit návrhy, volit a být volen mají členové
starší 18 let. Zástupce člena mladšího 18 let má pouze taková práva, jaká náleží členovi mladšímu 18 let.“
Změně názvu funkce tajemník
Je navrženo změnit pojmenování funkce osoby, která stojí v čele sekretariátu, z názvu „tajemník“ na
„generální sekretář“, jak je to obvyklé ve většině sportovních svazů.
Čl. VIII, odst. 5 se mění takto:
„Výkonný výbor si k řešení svých úkolů může zřídit sekretariát, v jehož čele stojí generální sekretář.“
V návaznosti na výše uvedené úpravy byla provedena formální úprava navazujících ustanovení (číslování
apod.). V následujícím textu jsou věcné změny barevně označeny.
Stanovy Českého horolezeckého svazu – návrh novely
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.
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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. Příjmy 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 rozlišují následující druhy členství:
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. 5.
4) Fyzická osoba, která je členem ČHS, může mít pouze jeden druh členství (člen A, nebo evidovaný člen,
nebo člen B). Není možný souběh různých druhů členství ani několikanásobné členství stejného druhu u
jedné fyzické osoby.
5) 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
rozhodnutí o vstupu do ČHS učinil k tomu kompetentní orgán spolku, a že jeho rozhodnutím je současně
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vyjádřena i vůle jeho členů stát se členem ČHS podle těchto stanov. Evidované členství vzniká
automaticky na základě členství fyzické osoby v členském spolku.
6) 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.
7) 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. Podrobné
nakládání se seznamem členů upravuje vnitřní předpis ČHS.
8) 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.
9) 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,
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b) obracet se s podněty a stížnostmi na orgány ČHS a žádat informace a vysvětlení týkající se činnosti
ČHS.
3) Další práva jsou tato:
a) 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.
b) Člen B může být volen do orgánů ČHS. Na valné hromadě jej zastupuje statutární orgán nebo jiná
pověřená osoba členského spolku.
c) 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.
4) Právo hlasovat na valné hromadě, činit návrhy, volit a být volen mají členové starší 18 let. Zástupce
člena mladšího 18 let má pouze taková práva, jaká náleží členovi mladšímu 18 let.
5) 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)

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

6) Na evidované členy se odst. 4 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
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v členském spolku členové B starší 18 let, započítávají se všichni tito členové jako by měli hlasovací
právo; nemá-li členský spolek členy B, započítává se jako jeden člen.
4) Člen A má při hlasování na valné hromadě 1 hlas. Členský spolek má počet hlasů rovnající se počtu
členů B registrovaných v tomto členském spolku navýšený o 1 hlas. Evidovaný člen a člen B nemá
žádný hlas.
5) 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.
6) 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).
7) Do výlučné působnosti valné hromady přísluší:
a) rozhodnutí o změně stanov a disciplinárního řádu,
b) volba a odvolání členů výkonného výboru, disciplinární a revizní komise,
c) schválení zprávy o hospodaření,
d) schválení zprávy revizní komise,
e) schválení rozpočtu na další účetní období,
f)

rozhodnutí o 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.

8) Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další záležitosti týkající se ČHS, které nenáleží
do výhradní kompetence ostatních orgánů ČHS.
9) V průběhu kalendářního roku se může konat mimořádná valná hromada, která musí být svolána
v případě, že:
a) počet volených členů výkonného výboru klesne pod tři, nebo
b) její svolání navrhnou alespoň tři členové výkonného výboru nebo alespoň jedna pětina všech členů
ČHS s hlasovacím právem dle odst. 3.
10) Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do tří měsíců ode dne splnění podmínek pro její
svolání a vztahují se na ni ustanovení uvedená v odst. 1 až 8.
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.
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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 generální sekretář.
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,
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.
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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.
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.
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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 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 24.3.2018 a je k tomuto datu účinná,
s výjimkou přechodných ustanovení.

28

Český horolezecký svaz

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů
25. května 2018 nabude účinnosti obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (General Data
Protection Regulation - GDPR), které z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Cílem nařízení je maximální ochrana osobních dat před jejich neoprávněným využitím a
zneužitím. Nařízení přináší řadu nových pravidel a povinností, které budou muset všichni správci a
zpracovatelé osobních dat respektovat a plnit. Implementace těchto pravidel a povinností je náročná, jejich
dodržování může být kontrolováno a případné porušení sankcionováno.
GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů. Týká se firem,
institucí i jednotlivců, kteří zacházejí s osobními údaji zaměstnanců, zákazníků, klientů, členů apod.
GDPR zavádí celou řadu nových pravidel. Jejich platnost a dodržování bude muset každý správce
i zpracovatel osobních údajů prokazatelně doložit po celou dobu zpracování. Součástí těchto pravidel je mj.
i povinnost hlásit narušení bezpečnosti údajů.
Nařízení zavádí princip tzv. zodpovědnosti, který spočívá v povinnosti správců a zpracovatelů údajů bez
ohledu na jejich velikost nebo počet zaměstnanců zavést technická, organizační a procesní opatření za
účelem prokázání souladu s principy GDPR. Správcům a zpracovatelům dat přibude velká administrativní
zátěž.
GDPR dává lidem, kterým údaje patří, do rukou nová práva. Budou moci vznést námitku proti zpracování
svých osobních dat, budou muset mít přístup k údajům, které jsou o nich shromažďovány, budou mít právo
na výmaz svých osobních dat, pokud nebude existovat právní důvod pro jejich zpracování atd.
Osobní údaje jsou definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné
fyzické osobě. Mezi obecné osobní údaje patří jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také
IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby,
řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo
či různé identifikační údaje vydané státem.
ČHS, stejně jako jiné sportovní svazy, je z hlediska GDPR správce a zpracovatelem dat, a proto se na něj
povinnost vyplývající z tohoto nařízení EU vztahují. ČHS bude muset provést všechna nezbytná
administrativní, organizační, technická a právní opatření, kterými zajistí bezpečnost osobních údajů svých
členů i dalších osob, se kterými spolupracuje. GDPR dopadne především na správu členské základny, avšak
také např. na vedení personální a mzdové agendy vlastních zaměstnanců.
V současnosti je prováděna analýza situace, na základě které bude vypracován vnitřní dokument ČHS
a provedena příslušná opatření (IT, smlouvy atd.). Postup ČHS se opírá o analýzu a opatření, která provádí
Česká unie sportu, a je konzultován s advokátní kanceláří.
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Zprávy o činnosti komisí ČHS
Komise soutěžního lezení
předseda Tomáš Binter
Komise soutěžního lezení zajišťovala v roce 2017 závodní lezení pro mládežnické i dospělé kategorie ve
všech třech oficiálních disciplínách soutěžního lezení a nově i v olympijské kombinaci. KSL v roce 2017
organizovala 24 tuzemských závodů, obsadila 27 mezinárodních soutěží, uspořádala 4 soustředění
reprezentace, spolupracovala na zajištění tréninkových center reprezentace (SmíchOFF a Boulder Bar),
podílela se na školení trenérů, ve spolupráci s vedením ČHS spolupracovala na mezinárodní diplomacii ve
vztahu k IFSC, zpracování podkladů pro MŠMT a na zajištění smluvního plnění partnerům reprezentace
mládeže a dospělých (Rock Point a Montura). Nově se v roce 2017 podařilo zařadit sportovce do Resortního
centra sportu Ministerstva vnitra Olymp Praha, v rámci ČHS pak realizovat projekt Vrcholového sportovního
centra mládeže a přiblížit se tak podmínkám obvyklým v olympijských sportech.
V oblasti soutěžního lezení dospělých KSL v roce 2017 pokračovala v práci na zvýšení úrovně domácích
závodů, na zlepšení podmínek pro reprezentaci ČR a zvýšení zájmu o reprezentaci zejména ze strany
mladých lezců.
Vrcholy mezinárodní sezóny dospělých byla mistrovství Evropy v lezení na obtížnost a rychlost v italském
Campitello di Fassa a v boulderingu v Mnichově (GER). Česká reprezentace získala zásluhou Adama Ondry
stříbrnou medaili v lezení na obtížnost, do rozšířeného finále v boulderingu postoupil Martin Stráník,
semifinále v lezení na obtížnost vybojovala Iva Vejmolová a do osmifinále v lezení na rychlost s nejlepším
časem postoupil Libor Hroza ml., jehož pak zastavil předčasný start. Celkově na evropských šampionátech
bodovalo 5 českých závodníků.
Ve Světovém poháru v lezení na obtížnost se Adam Ondra zúčastnil pouze jednoho závodu v italském Arcu,
kde obsadil výborné druhé místo. Vynikajících výsledků dosáhl věkem ještě junior Jakub Konečný, když ze
čtyř startů dokázal dvakrát postoupit do semifinále a jeho nejlepším výsledkem byla 13. pozice ze
švýcarského Villars. Těsně za hranicí semifinále skončila na SP v Arcu 27. Iva Vejmolová, kvalitních
výsledků v jednotlivých závodech dosáhli i další čeští reprezentanti v této disciplíně.
Ve Světovém poháru v lezení na rychlost měl smolnou sezonu Libor Hroza ml., který čtyřikrát postoupil do
osmifinále s vynikajícími časy, ale ve vyřazovacích bojích se mu nedařilo zejména vinou předčasných startů.
V závěru sezóny musel navíc vzhledem ke zranění ramene zrušit plánované asijské závody. Návrat po
zranění zvládl Jan Kříž, který ve skotském Edinburghu postoupil do osmifinále, kde vybojoval výborné
9. místo.
Ve Světovém poháru v boulderingu vybojoval jeden semifinálový postup a dvě další bodovaná umístění
Martin Stráník.
Světových her ve Wroclavi se jako jediný český zástupce zúčastnil Libor Hroza ml., který zde obsadil
8. pozici v lezení na rychlost.
Pozitivní vývoj se daří udržovat v zájmu o reprezentaci. Ve srovnání s rokem 2016, který byl nejúspěšnější
sezónou v historii českého soutěžního lezení, však došlo k v roce 2017 určitému výsledkovému poklesu.
Nejstabilnější byla situace v lezení na obtížnost, kde kromě vynikajících výsledků Adama Ondry, který však
startoval pouze ve dvou mezinárodních závodech, byla řada dalších závodníků schopných podat kvalitní
výkony v obou kategoriích. V lezení na rychlost byla reálná celková výkonnostní úroveň rovněž vysoká – ve
všech ČR obsazených mezinárodních závodech jsme měli zastoupení ve vyřazovacích kolech, ale
v zejména v důsledku výše uvedených problémů Libora Hrozy ml. a zranění dalších závodníků na rozdíl od
předchozích let česká reprezentace nedosáhla na medailovou pozici. Výrazný výsledkový pokles byl však
zaznamenán v boulderingu – medailista SP z minulých let Martin Stráník ani jednou nepostoupil do finále
a jeho nejlepším umístěním sezóny byla 15. příčka z ME a 17. pozice ze závodu SP, nikdo z dalších
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závodníků se pak v závodě SP neprobojoval do první šedesátky v závodech SP v kategorii mužů ani
v kategorii žen. KSL proto ve spolupráci s vedením reprezentace přijala opatření, umožňující zkvalitnění
přípravy českých reprezentantů v boulderingu v sezóně 2018.
V oblasti domácích závodů dospělých pokračovala v roce 2017 KSL v rozvoji stabilního systému,
vytvořeného v předchozích letech. V boulderingu byl Český pohár organizován na základě smlouvy, která
pořádání celého seriálu svěřila týmu pořadatelů nově sdružených pod značkou ČSL. Titulárním partnerem
seriálu byla opět společnost Rock Point. Všechny závody Rock Point ČP v boulderingu se konaly ve
veřejném prostoru, bohužel však úroveň těchto závodů byla ve srovnání s předchozí sezónou velmi
nevyrovnaná a u některých závodů výrazně poklesla. Soutěžní činovníci ČHS navíc museli řešit přetrvávající
organizační problémy a potíže s výsledkovým servisem pořadatelského týmu, přičemž došlo i ke zpětnému
ovlivnění již vyhlášených výsledků závodu v Pardubicích. ČSL navíc nevyhlásil celkové výsledky Českého
poháru mládeže, takže situaci nakonec musel řešit ČHS korespondenčním rozesláním pohárů a omluvou.
Do budoucna je opakování podobných problémů nepřijatelné a KSL v tomto smyslu přijala příslušná
opatření. MČR v lezení na obtížnost se konalo stejně jako v předchozí sezóně ve veřejném prostoru, jímž
bylo OC Zličín, vysokou úroveň i návštěvnost měly i další závody Českého poháru v lezení na obtížnost. Ve
spolupráci s vedením ČHS se opět podařilo zajistit samostatné pořady v České televizi z ČP a MČR v lezení
na obtížnost a v boulderingu. Podařilo se využít i reklamní prostor navázaný na tyto pořady a tím vytvořit
podmínky pro marketingové využití českého soutěžního lezení.
Hlavní činností KSL v oblasti mládeže bylo organizování tuzemských závodů dětí a mládeže v soutěžním
lezení (ČPM a ČP U14, MČRM) a zajišťování reprezentace mládeže. Domácí závody kategorií B, A a Junioři
se podařilo ve všech disciplínách vhodně propojit se závody dospělých, MČR mládeže pro kategorii B bylo
opět spojeno s MČR U14.
Celková výkonnostní úroveň mládežnické reprezentace se opět zvýšila, i když individuální výsledky většiny
nejlepších závodníků starších kategorií byly negativně ovlivněny náročným programem daným částečně
starty v závodech mládeže i dospělých a částečně i přípravou na závody v kombinaci. V lezení na obtížnost
získala ČR v závodech Evropského poháru mládeže v roce 2017 šest finálových umístění (Slezák 2,
Konečný 2, Adamovská, Smetanová), výrazně se zvýšil počet závodníků schopných dosahovat umístění do
15. místa v závodech EYC a MEJ (kromě uvedených finalistů Slezáková, Bulenová, Jeliga, Potůček)
a bodovaných pozic. Na mládežnickém MS v Innsbrucku, které bylo historicky nejobsazenějším
mládežnickým šampionátem v historii, získala česká reprezentace v lezení na obtížnost jedno finálové
(Slezák), dvě semifinálová (Slezák, Adamovská) a jedno další bodované umístění (Konečný).
Výrazného výkonnostního vzestupu se podařilo dosáhnout v roce 2017 v mládežnickém boulderingu. Na
domácím Mistrovství Evropy mládeže vybojovala vynikající 8. příčku v juniorské kategorii Veronika Šimková,
výborného umístění dosáhly i 10. Michaela Smetanová a 13. Eliška Bulenová v kategorii B, bodovaných
pozic pak dosáhla česká reprezentace na MEJ ve všech kategoriích. V závodech EYC dosáhli nejlepších
výsledků v kategorii A Eliška Adamovská (12. a 21. místo), mezi juniory Jakub Rázek (15. a 23. místo)
a v kategorii B Klára Hašková (17. místo). Na mládežnickém MS bodovaly v kategorii A Lenka Slezáková na
27. pozici, kterou od postupu do semifinále dělil jediný pokus, a v kategorii B Eliška Bulenová rovněž na
27. příčce.
V lezení na rychlost bylo pro českou reprezentaci výraznou ztrátou dlouhodobé zranění Matěje Buriana,
které mu neumožnilo nastoupit k žádnému mezinárodnímu závodu. Přesto se české barvy objevily ve
vyřazovacích kolech jak v závodech EYC, kde skvělé 6. místo ve své první reprezentační sezóně v kategorii
B vybojovala Tereza Cibulková, tak na MSJ, kde tato závodnice obsadila 16. příčku. Hodnotná jsou
i umístění Hanky Křížové v kategorii A na vrcholných závodech sezóny – 15. místo na MEJ v Permu
a 22. pozice na MSJ v Innsbrucku.
Mládežnické MSJ v Innsbrucku bylo historicky prvním závodem, kde byl zařazen olympijský formát soutěže
v kombinaci. Je nutno říci, že závod v kombinaci přinesl řadu organizačních problémů a neúměrné
prodloužení šampionátu a je otázkou, zda bude možné do budoucna mládežnické závody v tomto formátu
vůbec pořádat. Vzhledem k tomu, že do OH v Tokiu budou závody v kombinaci v olympijském formátu ve
všech kategoriích mládeže i dospělých IFSC organizovány, připravila KSL model přípravy na tuto
v současnosti čtvrtou oficiální disciplínu soutěžního lezení včetně nominačních pravidel.
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Z hlediska mezinárodní sezóny 2018 bude jednoznačným vrcholem zářijové MS dospělých ve všech
disciplínách rakouském Innsbrucku. Čeští reprezentanti se dále budou snažit získávat body v rámci SP
v jednotlivých disciplínách. Vzhledem k odstoupení kanadského pořadatele mládežnického MS není dosud
nové místo konání MSJ 2018 známo. MEJ v lezení na obtížnost a rychlost se koná na konci května
v rakouském Imstu, MEJ v boulderingu pak na přelomu srpna a září v belgickém Bruselu. Čeští mládežničtí
reprezentanti se dále budou účastnit závodů Evropského poháru mládeže v jednotlivých disciplínách.
V roce 2017 se jako výsledek mezinárodní diplomacie ČHS konal po více než sedmi letech v ČR oficiální
mezinárodní závod IFSC, jímž bylo Mistrovství Evropy mládeže v boulderingu. Závod byl uspořádán ve
spolupráci s týmem Lezení do škol ve Slaném a měl být poslední prověrkou před pořádáním SP
v boulderingu 2018, o jehož spolupořadatelství projevilo zájem právě Lezení do škol ve spolupráci s ČSL.
Situaci zhodnotil VV ČHS v zápisu z jednání po MEJ takto: “MEJ v boulderingu ve Slaném bylo ze strany
IFSC hodnoceno velmi dobře, nicméně podařilo se jej zvládnout jen za cenu enormního nasazení ze strany
ČHS, neboť spolupořadatel nebyl na mezinárodní akci dostatečně připraven. VV konstatoval, že při pořádání
případného dalšího mezinárodního závodu je nutno použít jiný organizační model. Na základě zkušenosti s
pořádáním MEJ ve Slaném a na základě toho, že potenciální pořadatelé SP v boulderingu 2018 v Ostravě
nebyli schopni zajistit potřebné finanční garance a upustili od pořádání závodů, VV rozhodl o stažení
přihlášky a odstoupil od pořádání závodu.“
Vzhledem k zařazení kombinace jako čtvrté oficiální disciplíny soutěžního lezení IFSC a dalším zásadním
úpravám mezinárodních pravidel provedla KSL ve spolupráci s pravidlovou sekcí celkovou revizi českých
pravidel soutěžního lezení a vytvořila nové znění pravidel pro rok 2018, jehož součástí jsou i pravidla
olympijské kombinace odpovídající mezinárodním pravidlům.
Péče o přípravu reprezentantů v mládežnických i dospělých kategoriích pokračovala v roce 2017 spoluprací
s Laboratoří sportovní motoriky FTVS UK na systému opakovaného standardizovaného testování
reprezentantů, testování je realizováno i v roce 2018 nově jako součást nominačních kritérií.
.
ČHS má v tuto chvíli vytvořen funkční systém trenérských, rozhodcovských i stavěčských licencí
odpovídající české i mezinárodní legislativě, což přispívá ke zvýšení kvality přípravy českých závodníků
i úrovně tuzemských závodů. V roce 2017 byly KSL realizovány dva kurzy pro získání trenérské licence C,
jeden kurz pro získání licence hlavního rozhodčího a ve spolupráci s FTVS dva doškolovací semináře pro
trenéry. V rámci tohoto systému budou pokračovat školení a kurzy, aby se zvýšil počet kvalifikovaných
odborníků působících v českém lezeckém sportu – pro rok 2018 je připraven kurz pro trenéry licence B,
kurzy pro trenéry licence C a již byl realizován kurz pro získání národní stavěčské licence.
V roce 2017 se podařilo ČHS zahájit na základě podmínek MŠMT projekt Vrcholového sportovního centra
mládeže, které zajišťuje odbornou, materiální a ekonomickou podporu nejlepších mladých závodníků. V roce
2017 bylo do VSCM zařazeno 18 závodníků, projekt pokračuje i v roce 2018, kdy se jej podařilo rozšířit na
24 sportovců. Trenéry VSCM jsou trenéři reprezentace ČR, smluvním stavěčem je jediný český držitel
nejvyšší mezinárodní stavěčské licence IFSC Jan Zbranek.
Další oblastí, jejímž prostřednictvím se daří snižovat rozdíl mezi ekonomickým zajištěním českých
reprezentantů ve srovnání s mezinárodní konkurencí, je zařazování soutěžních lezců do resortních center
sportu. Zařazení Adama Ondry a Martina Stráníka do Olymp centra sportu Ministerstva vnitra v roce 2017 se
v rámci oponentur CSMV zástupcům KSL podařilo obhájit i pro rok 2018 a díky vstřícnému přístupu vedení
CSMV se KSL podařilo vyjednat pro rok 2018 zařazení dalších čtyř sportovců, jimiž jsou Libor Hroza ml.,
Eliška Adamovská, Iva Vejmolová a Lenka Slezáková. Kromě těchto lezců zařazených do CSMV Olymp je
členem ASC Dukla (resortní středisko vrcholového sportu Ministerstva obrany) Jan Kříž. Soutěžní lezení má
tak v tuto chvíli 7 sportovců zařazených do resortních center, přičemž v roce 2013 nebyl takový sportovec
ani jeden. To by mělo být motivací pro všechny závodníky, protože díky možnosti zařazení do resortních
center mají šanci při odpovídající výkonnosti věnovat se soutěžnímu lezení profesionálně.
Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům soutěžního lezení na pohybový aparát připravila KSL ve spolupráci
s Fyzio Gym Cooper projekt fyzioterapeutické péče a pohybové terapie pro závodníky v roce 2018. Péče
fyzioterapeutů a pohybových terapeutů je včetně pohybové diagnostiky celoročně poskytována
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reprezentantům v soutěžním lezení, členům VSCM a nejlepším závodníkům kategorií U14, aby byl zajištěn
zdravý vývoj lezců od nejmladšího věku i při vysokém zatížení.
Pro rok 2018 je záměrem KSL ČHS pokračovat v systému domácích závodů i zajištění reprezentace a ve
spolupráci s dalšími subjekty zlepšovat péči o perspektivní závodníky. Klíčovou byla v roce 2017 podpora
partnerů reprezentace společností Montura (dospělí) a Rock Point (mládež), která by měla pokračovat
i v roce 2018.
V rámci ČAUS pokračuje od roku 2017 ve spolupráci s ČHS činnost samostatné Komise soutěžního lezení
zajišťující koordinaci soutěží ČAUS a ČHS a možnost sportovců využívat podpory ČAUS v rámci
akademických soutěží.
Oceňujeme všechny závodníky, kteří v roce 2017 reprezentovali Českou republiku a jménem ČHS jim
chceme poděkovat.
ČHS by zároveň tímto chtěl opět poděkovat těm pořadatelům, oddílům, trenérům i partnerům, kteří se snaží
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 2017 pracovala komise závodního skialpinismu ve tříčlenném složení. V zimní sezoně v roce 2017
zajišťovala komise jako svoji prioritu konání seriálu závodů Českého poháru ve skialpinismu a Mistrovství
ČR, dále účast reprezentantů na vybraných závodech Světového poháru a především účast reprezentantů
na závodech Mistrovství světa v italském Transcavallo a zároveň spolupráci na uskutečnění závodů
Středoevropského poháru (SEP).
Český pohár v roce 2017 se skládal ze šesti závodů. Všechny vyhlášené závody se uskutečnily jako závody
jednotlivců. V této sezoně sněhové podmínky přály a bylo možné uspořádat všechny naplánované závody.
V rámci účasti na seriálu SEP byly do seriálu závodů Českého poháru zařazeny dva zahraniční závody.
Jeden závod se konal začátkem zimy na Slovensku, kde byl zařazen závod Rally Červenec. Další zahraniční
závod se konal naopak koncem sezony v Polsku – Memoriál Oppenheima. Pořádání dalších čtyř závodů
zajistili tradiční organizátoři a závody se konaly systémem start – cíl jednotlivců na Dolní Moravě, na
Bouřňáku, v Rokytnici nad Jizerou a ve Špindlerově Mlýně. Špindlerovský závod byl pořádaný také jako
Mistrovství České republiky pro rok 2017. Do celkového hodnocení se započítávalo pět nejlepších výsledků,
přičemž závody zařazené do série SEP byly v Českém poháru bodovány 1,5 násobkem ostatních závodů.
Na všech závodech byly vyhlášeny kategorie OPEN pro muže i pro ženy. Tyto kategorie slouží pro
vyzkoušení si soutěžního skialpinismu i pro širokou veřejnost a potencionální zájemce o závodní
skialpinismus. Obě kategorie byly i v roce 2017 hojně obsazeny. Vyvrcholením závodní sezony a finále
Českého poháru bylo tentokrát na závodech v Polsku, kde byly také předány ceny vítězům Českého poháru
2017. Celkové výsledky ČP v jednotlivých kategoriích je možno shlédnout na stránkách svazu. Z některých
závodů se podařilo zajistit TV záznam do zpravodajství i zpráv z regionů.
Do Středoevropského poháru byly zařazeny závody jednotlivců. Za Českou republiku byl zařazen závod ve
Špindlerově Mlýně. Další závody se uskutečnily na Slovensku - Rally Červenec. Finále Středoevropského
poháru proběhlo v Polsku při Memoriálu Oppenheima.
Nominace do reprezentačního družstva byla provedena na základě výsledků z předešlé zimní sezony. Do
reprezentačního družstva byl nominován v kategorii mužů závodník Tomáš Lichý. V kategorii žen Lucie
Luštincová a v kategorii juniorů David Novák jako osvědčený reprezentant z kategorií kadetských i následně
juniorských. Ostatní kategorie nebyly obsazeny. Komise si ponechala možnost na závody MS nominovat
dalšího závodníka na základě dobrých výsledků při prvních závodech ČP. Tuto možnost však nevyužila.
V průběhu sezony se z reprezentace omluvila Lucie Luštincová pro přetrvávající zdravotní důvody. Na MS
v italském Transcavallo podali reprezentanti stabilní výkony v rámci našich tréninkových možností.
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Pravidelné zprávy a výsledky z jednotlivých závodů Mistrovsví světa byly pravidelně aktualizovány na
stránkách svazu.
I do dalších let si komise jako hlavní úkol ukládá získání nových zájemců o závodní skialpinismus
v mládežnických kategoriích, kterých je i ve světě málo.
Komise ledolezení
předseda Slávek Matuška
Komise soutěžního ledolezení se v roce 2017 potýkala s řešením několika úkolů. V prvním čtvrtletí se
jednalo o činnost v podstatě příjemnou, a sice o pořádání závodů v rychlosti. Velmi vydařená zima umožnila
zaledovat skály ve Víru i horolezeckou arénu v Liberci v lomu Na Bídě. Jako první se konal 11. února 2017
Vírský cepín, který byl prvním kolem českého poháru. Putovní trofeje zůstaly v držení současných majitelů
Milana Dvořáčka a Karolíny Matuškové. O týden později se konal závod Adrex Ice run v Liberci. Zde se
soutěžilo o titul mistrů republiky, a také o celkové vítězství v českém poháru. Ani v tomto případě se žádné
překvapení nekonalo a oba rychlostníci potvrdili svoji převahu nad konkurencí, i když v kategorii mužů byl
důstojným soupeřem Dvořáčkovi Mirek Matějec. Nutno připomenout, že Dvořáček i Matušková dosáhnuli
slušných výsledků také na reprezentační úrovni při světovém poháru v Saas Fee. Oba se ve Švýcarsku
probojovali do finále, kde nakonec skončila Matušková na 10. místě a Dvořáček na 12.
Dalším tématem loňského roku, s přesahem do letošního, se stala propagace disciplíny v rámci
Olympijského festivalu v Brně a Ostravě. Nabídka ze strany ČOV přišla již v půli léta a bylo třeba řešit formu
provedení, rozpočet, personální zajištění a podobné provozní záležitosti projektu. Z důvodu omezených
finančních možností komise byla příprava drytoolového lezení stažena pouze na Brno, kde byly využity
profily používané při tradičním veletrhu Sport Life. Vše se nakonec podařilo připravit a ledolezení mělo své
zastoupení na hojně navštěvované akci v rámci letošních ZOH.
Podzim a závěr roku přinesl přirozeně nejvíce práce s organizací další závodní sezóny. Opět byla předsedou
komise podána veřejná výzva, nebo spíše pobídka, k uspořádání domácích závodů v obtížnosti. Ta se
bohužel opět nesetkala s úspěchem, ovšem snad již s nadějným výhledem pro rok 2018. Zmiňovaný veletrh
Sport Life na BVV opět posloužil k propagaci ledolezení a zároveň znovu nabídl možnost uspořádat
workshop pro mladé závodníky. Účast na těchto školeních byla bohužel velmi slabá. Na konci listopadu byl
zveřejněn kalendář závodů pro sezónu 2017/2018. Z něho pak vyplynuly také nominační pravidla do
reprezentace ČR. Nominačním závodem pro obtížnost byl vyhlášen evropský pohár v Bratislavě konaný
9.12.2017. Z něho pak vzešla čtveřice drytoolových reprezentantů: za juniory Aneta Loužecká a Pavel Krůtil
a v dospělých Martina Kratochvílová a Tomáš Indra.
Po Novém roce se rozjely závody světového poháru a MS. Reprezentovat se nakonec vydali pouze Tomáš
Indra a Aneta Loužecká. Oba soutěžili v obtížnosti v Saas Fee a v Rabensteinu, Aneta navíc i v rychlosti.
Také se zúčastnila mládežnického mistrovství světa. Bohužel ani jeden z našich závodníků nepostoupil
v žádném závodě z kvalifikace do finálových bojů. Zklamáním závodní sezóny byla neúčast rychlostních
reprezentantů ve SP, kteří ji zdůvodňovali nevytrénovaností. Přesto by asi měli větší šance na finále než
obtížnostíci.
V době psaní této zprávy bohužel neproběhl ani jeden domácí rychlostní závod, se kterými jsme po loňské
zimě tak trochu počítali. 3.2.2018 byl zrušen závod v Liberci pro absenci ledu, a ze stejného důvodu pak
17.2. také Vírský cepín, který měl být letos mistrovstvím republiky.
Na začátku roku 2018 prezentoval předseda komise Slávek Matuška členům VV ČHS koncepci další
činnosti s pracovním názvem Vize 2018, jejíž hlavní úkoly směřují k vytvoření sportovního prostředí se vším,
co k němu patří. K naplnění takové vize bude především nutné zapojit nadšence z jednotlivých regionů
a motivovat je k práci s mládeží. Také ke snaze uspořádat závody a jejich prostřednictvím propojit komunitu
ledolezců účastí na takových akcích.
Komise tradičního skialpinismu
předseda Jan Pala
Tradiční skialpinismus v roce 2017 a výhled do roku 2018
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Velký rozvoj aktivit v oblasti tradičního skialpinismu měl za následek řadu organizovaných „hromadných“
skialpinistických akcí, stejně jako výjezdů menších skupin skialpinistů do různých evropských
a mimoevropských pohoří.
Rok 2017 začal výjezdem Karla Svobody (Beton Ski Team), Simona Kolaji (Letka karpatských netopierov)
a skialpinistického uskupení Proti větru z Přerova do gruzínské oblasti Tetnuldi. V Gruzii se jim podařila řada
pěkných sjezdů v oblasti, která teprve čeká na „objevení“ pro strmé sjezdy. Kvůli nepřízni počasí se
nepodařilo uskutečnit skialpinistický přechod celých Alp bratrů Jiřího a Ondry Švihálkových, kdy se po
úvodní části důkladně rozpršelo na další části trasy. Jiří a Ondřej Švihálkovi následně vyjeli do jihoamerické
Bolívie, kde vystoupili na řadu vrcholů a následně z nich sjeli obtížnými trasami dolů. Stále větší množství
českých skialpinistů a splitboardistů vyjíždí do různých netradičních zahraničních horských oblastí, kde plně
naplňují ideu tradičního skialpinismu – odlehlé nebo málo navštěvované hory, sjezdy od lehkých až po velmi
strmé, čímž zároveň motivují i další zájemce. Jedno z dosud téměř neznámých oblastí jsou různé místa na
Sibiři, kde je možné se přiblížit pouze vlakem a následně se pohybovat ve zcela liduprázdných oblastech.
Takto se pohybovala smíšená česko–ruská skupina na přelomu listopadu a prosince v oblasti na sever od
Luzhby.
Velké množství strmých sjezdů absolvovali dvojice či jednotlivci v Alpách a Vysokých Tatrách. Mezi nimi
vynikl Západní kuloár Auiguille du Chardonnet v Chamonix dvojice Karel Svoboda a Simon Kolaja (150 m
50°, 600 m 45°; West; TD; 5.2/ E4) – Čestné uznání ČHS za rok 2017. Vynikající výkon se podařil dvojici
Karel Svoboda a Rosťa Tomanec, kterým se v květnu 2017 podařilo narovnání jihozápadní stěny
Kežmarského štítu do Cmitera (55 stupňů, 700 m), což bylo v rámci ČHS oceněno Výstupem roku 2017.
Skialpinistický přechod po stopách Vlado Tatarky
Karel Svoboda se Simonem Kolajou trávili v zimní sezóně 2017-2018 spoustu času ve Vysokých Tatrách,
kde bylo jedním z jejich cílů zopakování legendárního přechodu Vláda Tatarky. Vlado si vymyslel, a ve
dnech 26.-28.4.1986 sólově přešel tzv. Tatarkův skialpinistický přechod od východu na západ přes jižní
doliny a sedla, a nazpět přes severní doliny a sedla celkem přes patnáct sedel. Při prvním pokusu Karla
Svobody (Beton Ski Team) a Simona Kolaji (Letka karpatských netopierov) byly podmínky výborné, ale po
třináctém z patnácti sedel malá lavinka, v níž byla ztracena jedna lyže, způsobila, že přechod museli
předčasně ukončit. Při druhém pokusu o pár dnů později se už neobjevily žádné problémy a celou trasu
přešli během dvou březnových kalendářních dnů. Za rekordní zopakování Tatarkova přechodu dostali Česné
uznání ČHS za rok 2017.
Skialpinistický přechod New Age Jiřího a Ondry Švihálkových
Během tří dnů od 27. do 29. března 2017 se bratská dvojice pohybovala v terénu celkem 35 hodin, během
nichž nastoupali 7000 výškových metrů. Od Chaty pri Zelenom plese stoupali Medenou kotlinou a výše
Jordánkou na Lomnický štít. Z něj sjeli do Lomnického sedla a Filmárským žlabem do Male Studené doliny.
Pokračovali přes Stredohrot, ze sedla za Prostredným sjezd do Velké Studené doliny. Touto dolinou do
Sedla pod Kupolou a přes Westerov štít na Bradavici, a první den zakončili sjezdem Kvetnicovým žlabem ke
Sliezskému domu. Druhý den nastoupali Krčmárovým žlabom a dále na vrchol Gerlachu. Batizovskou
próbou sjeli po kramle a po nich sestoupili do Batizovské doliny. Od Batizovského plesa vystoupli na vrchol
Končisté a z ní sjeli západním žlabem do Lúčného sedla a Zlomiskovou dolinou na Popradské pleso.
Závěrečný den přechodu začali výstupem Červeným žlabem a na vrchol Satana. Z ponad Červeného žlabu
sjeli západním žlabem do Mlynické doliny a jí nastoupali do Bystrého sedla, z něhož přes Furkotský štít došli
na Hrubý vrch. Po sjezdu k Vyšnému Terianskému plesu a přes Nefcerské sedlo pokračovali na Kriváň se
závěrečným sjezdem na Tri studničky. Bratři Švihálkové dostali za novou přechodovou trasu ve Vysokých
Tatrách Čestné uznání ČHS za rok 2017.
Skialpově přechodovou sezónu 2017-2018 zakončili Jiří Kočara a Pavel Kokeš, když se jim při třetím
letošním pokusu podařilo přejít větší část naplánované trasy jižní stranou Vysokých Tater od Chaty pri
Zelenom plese přes Baranie, Priečné, Studené a Litvorové sedlo do Východnej Železnej brány. Dalšími
sedly bylo Strážné sedlo, Dračie sedlo a Dračia bránka, odkud už po 23,7 km, nastoupaných 2714 metrech
a naklesaných 3013 metrech sjeli na Popradské pleso zastávka.
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Hromadné skialpinistické akce
V dubnu 2017 proběhla každoroční akce Komise tradičního skialpinismu ve Vysokých Tatrách. Tentokrát
byla jako základna zvolena oblast Popradského plesa, kde proběhly túry v závislosti na aktuálních počasí
a lavinovém nebezpečí.
Květnového třetího ročníku norského československého firnového memoriálu pod záštitou Komise tradičního
skialpinismu ČHS se zúčastnila kromě místních Čechů a Slováků také řada členů ČHS, kteří na skialpový
memoriál přiletěli z České republiky. Celkový počet účastníků dosáhl čísla 35. Během několika květnových
dnů zúčastnění skialpinisti a skialpinistky absolvovali řadu ledovcových a neledovcových túr v několika
norských pohořích.
Největší skialpinistickou akcí v roce 2017 bylo prosincové Setkání skialpinistů na Brádlerových boudách
v Krkonoších. Sněhové podmínky byly po mnoha letech vynikající, takže bylo možné po celý víkend lyžovat
v hlubokém prašanu. Součástí Setkání skialpinistů byl také první ročník závodu ve Skialptlonu, což je
kombinace pohybu na skialpinistických lyžích a střílení ze vzduchovky ve stoje a vleže. Závod byl zpestřen
o strmý úsek v lese. Hlavní program Setkání skialpinistů se uskutečníl v sobotu od odpoledních do nočních
hodin a zúčastnili se ho přednášející z České republiky a Slovenska. Na programu byl přehled novinek ve
skialpinistické výstroji a výzbroji, rozbor řady lavinových nehod a promítání z různých skialpinistických
a splitboardových akcí z celého světa. Celkově se Setkání skialpinistů zúčastnilo 140 lidí!
Přehled předpokládaných aktivit v oblasti tradičního skialpinismu v roce 2018
V roce 2018 je očekávána řada výjezdů do mimoevropských horských oblastí, kdy už v únoru působí
skialpinisté a splitboardisté například v Turecku. Z hromadných akcí tradičního skialipinismu to bude opět
prodloužený víkend ve Vysokých Tatrách a čtvrtý ročník norského československého firnového memoriálu
v polovině května. Největší akcí Komise tradičního skialpinismu bude Setkání skialpinistů, které se tentokrát
uskuteční v Beskydech.
Komise alpinismu
předseda Jan Zbranek
Komisi Alpinismu v roce 2017 tvořili čtyři členové: Standa Mitáč, Pavel Bača Vrtík, Dušan Stoupa Janák
a předseda komise Honza Zbranek.
Její činnost v uplynulém roce navázala na vizi let minulých. Důraz byl kladen převážně podporu mladých
alpinistů a šíření hodnot alpinismu mezi lezci i širokou veřejnost.
Program na podporu mladých alpinistů (Sokolíci): V roce 2017 jsme úspěšně zakončili tříletý cyklus pro
mladé alpinisty. Tento program je cílený na mladé talentované lezce a podporu jejich cesty z umělých stěn
a cvičných skal do bigwallového terénu. Celý tříletý program, během kterého se lezci postupně stávali
samostatnými v lezení v horském terénu, vyvrcholil výpravou do Jordánska. Tato výprava se uskutečnila na
přelomu února a března 2017 a zúčastnili se jí tito lezci: Terka Svobodová, Jáchym Srb, Matěj Svojtka, Peťa
Růžičková a dále Standa Mitáč a Honza Zbranek. Terce a Peťou se zde povedl volný přelez cesty Rock
Empire 8a (14 délek) a Matějovi s Jáchymem první volný přelez cesty Sultan al-Mujahidin 8b. Za oba tyto
výkony bylo družstvům uděleno ocenění Výstup roku za rok 2017. Jáchym Srb poté ještě v červenci vylezl
spolu s Honzou Zbrankem cestu Divine Providence na Mont Blanc, za kterou obdržel Čestné uznání.
Akce podporující šíření hodnot alpinismu: V únoru se Komisi Alpinismu podařilo sestavit štafetu ve složení:
Václav Šatava, Jan Zahula, Stanislav Mayer a Honza Zbranek, která vybojovala šesté místo na závodě
Jizerská firemní Raul. Cílem bylo podpoření horolezeckého ducha svou přítomností na závodě Jizerské 50.
V březnu byly také vyhodnoceny a uděleny Výstupy roku za kalendářní rok 2016. Vyhlášení proběhlo v Brně
jako součást největšího závodu v lezení na obtížnost, pořádaného ČHS.
Centrální vrcholová komise + ochrana přírody
předseda Karel Berndt, ochrana přírody Božena Valentová
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Údržba skalních oblastí, činnost CVK, OVK a správců skal
V roce 2017 byl i díky mimořádnému navýšení rozpočtu pořízen materiál na údržbu skal v hodnotě
2 335 062 Kč. Do nepískovcových oblastí bylo vydáno 4 963 borháků, do pískovcových oblastí 2 717 kruhů
a borháků a 1 053 slaňovacích kruhů a borháků a dalšího pomocného materiálu na údržbu a prvovýstupy.
Na granty bylo vyčerpáno 74 420 Kč z plánovaného rozpočtu 80 000 Kč (včetně dodatečně schválené
sanace Panteonu).
Na odměnách za vedení a činnost v OVK bylo vyplaceno 132 500 Kč, na údržbu skal pro správce bylo
vyplaceno 184 411 Kč.
Na rozvoj a údržbu webu Skály ČR jsme vyplatili částku 164 544 Kč, pro spolupracovníky¨webu ČHS – Skály
ČR bylo na mimořádných odměnách vyplaceno 9 000 Kč.
V roce 2017 jako jediný sponzor Singing Rock přispěl stejnou částkou jako v předchozích letech.
Sponzorovaný materiál byl nasměrován do oblastí pod správou OVK Hruboskalsko, Jizerské a Lužické hory,
Skály na Mužském a Broumovsko.
Ve spolupráci s metodickou komisí zastoupenou V. Těšitelem proběhla dvě školení správců skal
a prvovýstupců, a to v Teplicích nad Metují dne 26.8.2017 a v Jirkově u Chomutova dne 28.10.2017.
Proškoleno bylo celkem 29 účastníků. Pro rok 2018 plánujeme opět minimálně dva termíny proškolení.
Dne 17.6.2017 proběhlo v Teplicích nad Metují setkání předsedů OVK se zástupci boulderistů ze všech
významnějších oblastí s provozováním této činnosti. Jednání vedl Marek Rottenborn z OVK Západní Čechy.
Cílem tohoto setkání bylo vytvoření tzv. „Bouldrového kodexu“, který je v současnosti již prezentován této
komunitě.
Dne 26.8.2017 se uskutečnilo setkání správců oblastí ležících mimo OVK Broumovsko ve východních
Čechách. Účastníci se dohodli na ustavení OVK Východní Čechy, a jejím předsedou odsouhlasili Miroslava
Vaníčka, bývalého předsedu OVK Orlické hory, která zanikla ustavením této nové komise. Dne 19.10.2017
na jednání OVK Praha a střední Čechy byl odsouhlasen novým předsedou Martin Tučka. Obě tyto změny
vzala na vědomí a schválila CVK na svém jednání 11.11.2017.
Oblast ochrany přírody
V roce 2017 se podařilo vyjednat povolení pro tyto oblasti:
PR Štamberk a kamenné moře – výjimka do 31. 12. 2021, jen pro členy ČHS
Mrtnická skála v CHKO Brdy – souhlas do 31. 12. 2017 (jiné lokality na území CHKO nepovolil správce
státních pozemků – Vojenské lesy a statky ČR)
PR Ostaš – souhlas do 31. 12. 2026, vztahuje se jen na lezení s lanem, ne na bouldering
NPR Zlatník – výjimka platí do 31. 12. 2022, jen pro členy ČHS.
Bor v CHKO Broumovsko – povolení do 31. 12. 2022; povolení je nyní pozastaveno kvůli řešení formálních
nedostatků rozhodnutí na straně Správy CHKO Broumovsko.
Povolení nebylo uděleno pro PR Mrhatina a PP Míchova skála (KÚ Vysočina).
Stále, přes opakované žádosti, nebylo vydáno opatření obecné povahy pro Srbsko, Sv. Jan v NPR Karlštejn,
CHKO Český kras; v lokalitách je lezení možné na základě neformálního souhlasu správy CHKO.
V průběhu roku byly podány tyto žádosti o povolení lezení:
NPR Broumovské stěny – žádost podána v srpnu 2017, správní řízení dosud nebylo zahájeno
NPP Polické stěny – žádost podána v srpnu 2017, správní řízení nebylo dosud zahájeno
NPR Adršpašsko - Teplické skály – žádost podána v srpnu 2017, správní řízení nebylo dosud zahájeno
PR Křížový vrch – žádost podána v srpnu 2017, probíhají jednání o obsahu připravovaného opatření obecné
povahy
NPR Kaňon Labe – opatření obecné povahy umožňující výjimku ze zákazu horolezectví bylo vydáno v lednu
2018, platnost 3 roky
NPR Pět kostelů – výjimka byla vydána v lednu 2018, platnost do 31.10.2022, jen pro členy ČHS.
PP Tiské stěny – žádost podána v listopadu 2017, v únoru byl zveřejněn návrh opatření obecné povahy,
kterým bude vydán souhlas
V květnu 2017 nabyla právní moci novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která nově
umožňuje vydávat výjimky, souhlasy i vyhrazovat území formou opatření obecné povahy. Takto vydaná
„povolení lezení“ se vztahují na všechny lezce, nejen na členy ČHS. Rozhodnutí, zda bude „povolení“
vydáno formou OOP, nebo formou rozhodnutí jen pro členy ČHS, je věcí orgánů OP.
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ČHS získal zastoupení v Radě Krkonošského národního parku.
Komise mládeže
předsedkyně Magda Jančíková
Pod komisi spadá Projekt mládeže, který má na starost Roman Šmíd, Síť regionálních trenérů a granty na
podporu mládeže.
Do Projektu mládeže se zapojilo k 31.12.2017 40 spolků ČHS. Tyto kluby mládeže nahlásily na II. pol. 2018
téměř 4 tis. dětí. V rámci Projektu bylo vyplaceno za rok 2017 820 tis. Kč.
V roce 2017 se uskutečnili dva instruktorské kurzy lezení na umělé stěně. Z klubů mládeže se zúčastnilo
těchto kurzů 15 zájemců, kterým byla vrácena část z kurzovného.
Kluby mládeže měli možnost využít služeb trenérů sportovního lezení třídy B a vyšší v rámci Sítě
regionálních trenérů. Tuto možnost využilo v roce 2017 patnáct oddílů, ne všechny oddíly se věnují
sportovnímu lezení mládeže.
V říjnu proběhlo setkání klubů mládeže, kterého se zúčastnili zástupci 10 oddílů.
V říjnu byla zvolena nová předsedkyně komise – Magdaléna Jančíková a v následujícím měsíci byli zvoleni
dva členové komise – Roman Šmíd a Jiří Faflák.
Na konci roku byly vyhodnoceny Granty mládeže 2017. Granty byly přiděleny 31 oddílům pracujícím
s mládeží a rozděleno bylo na akce s dětmi (horotábory, celoroční práce s mládeží, výjezdy do skal) celkem
237 061 Kč.
Ke konci roku byly připraveny podklady pro vyhlášení grantů na podporu mládeže na rok 2018, navržen
rozpočet komise na rok 2018 a začala příprava nové soutěže pro děti a mládež, kterou bude zaštiťovat ČHS
– Mladí horalové.
V roce 2018 bude komise pokračovat v Projektu mládeže – finanční podpora spolků, školení instruktorů,
trenérské licence C. Bude se také pokračovat v podpoře Sítě regionálních trenérů, vyhodnotí se žádosti
o granty na podporu mládeže a proběhne nultý ročník soutěže Mladí horalové, která se bude skládat ze
dvou kol. První bude oblastní, každý zapojený klub si jej zorganizuje pro svou mládež, dle vyhlášených
pravidel, a druhé kolo bude celorepublikové, které uspořádá jeden vybraný klub za podpory ČHS.
Metodická komise
předseda Jiří Vogel
Složení MK: Jarmila Sücková, Radan Keil, Karel Kříž, Lukáš Tkáč, Martin Honzík, Ondřej Nádvorník, Emil
Ponikelský, Michal Buřil, Marek Beláň a Jiří Vogel
Kurzy pro nové instruktory: Přihlásilo se několik uchazečů na kurz instruktora sportovního lezení – SCI, kteří
úspěšně absolvovali zkoušky a stali se tak instruktory.
Tak jako v uplynulých letech proběhlo plánované školení nových instruktorů skalního lezení RCI,které se
skládalo celkem ze 4 kurzů, úvodní kurz, kurz první pomoci a závěrečný kurz, na které všichni účastníci
splnili závěrečné zkoušky a stali se novými instruktory.
V červenci byl uskutečněn seminář pro budoucí instruktory HAL, kteří mají plánován závěrečný kurz „Lyže
a laviny“ v březnu 2018.
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 stále platnost kvalifikace stanovena na dobu 5 let s ochrannou lhůtou 3 roky.
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Semináře pro akreditované instruktory: Na jaře a na podzim se lektoři MK zapojili do vzdělávání
akreditovaných instruktorů lezení na umělé stěně, na několikadenním semináři jim předávali informace nejen
o novinkách, ale zejména jak předávat a vyučovat další zájemce o lezení na umělé stěně nejen ze strany
nováčků.
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 zájemcům základní informace o pohybu, jištění a bezpečnosti.
Seminář vedli instruktoři a lektoři MK, převaha účastníků byly osoby se základními znalostmi.
V dubnu byl pořádán metodický seminář pro širokou veřejnost na Škrovádě, kterého se zúčastnilo několik
desítek zájemců z řad veřejnosti, i členů ČHS.
Před prázdninami se cca 20 účastníků sešlo na Vysočině u přehrady Vír na semináři na téma Ferraty
a pohyb po nich.
Na podzim proběhl ve skalní oblasti Srbsko, lom Alkazar, metodický seminář na téma „Základní
bezpečnostní pravidla při lezení“.
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, vytváření jistících stanovišť,
bezpečný pohyb po skále a další, a uvést je do praxe.
Propagace horolezectví na dalších akcích: Zástupci MK z řad lektorů a instruktorů se účastnili na několika
dalších akcích jako je třeba Mezinárodní filmový festival v Teplicích nad Metují a v Českém ráji, kde
prezentovali základy bezpečnosti provozování lezeckých aktivit.
Horoškoly garantované Českým horolezeckým svazem: MK pokračovala v projektu garantovaných horoškol
a na jaře 2017 proběhla certifikace další garantované horoškoly. Ke konci roku se přihlásilo několik horoškol
ke spolupráci. 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 matriálech. Současně je těmto
horoškolám vyplácen i příspěvek na výuku nováčků.
Schůze MK: V roce 2017 se sešla několikrát metodická komise v plném nebo užším složení a schůze byly
zaměřeny na projednávání organizačních záležitostí.
Ostatní: Na počátku roku 2017 se podařilo dokončit standard pro „Instruktor lezení na umělé stěně“, který byl
připravován ve spolupráci s několika dalšími organizacemi, a ke konci roku se podařilo dokončit standart
„Instruktor lezení na skále“, který má sloužit pro Národní systém kvalifikací. V současném okamžiku jsou
standardy ve schvalovacím procesu na MŠMT a měly by sloužit pro ověřování a uznávání ve vzdělávacích
procesech v ČR.
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