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Organizační informace 

 
Výkonný výbor ČHS zve na Valnou hromadu ČHS (VH), která se koná v sobotu 23. 3. 2019 
v Praze na Strahově.  
 
Termín a místo konání VH 
sobota 23. března 2019  
9:30 - 16:00 hodin  
budova sídla ČUS (aula v přízemí), Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 
 
Registrace účastníků VH 
Registrovat se lze od 8.30 hodin. Prosíme všechny účastníky o včasnou registraci.  
Při registraci delegáti předloží členský průkaz ČHS (2019 nebo 2018), doklad totožnosti (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 2019 
1. Zahájení 
2. Volba předsedajícího a pracovních komisí (mandátová, návrhová)  
3. Představení partnerů ČHS 
4. Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti VH 
5. Schválení Jednacího a volebního řádu VH 
6. Schválení programu VH 
7. Schválení P. Aksamita ve funkci člena VV ČHS 
8. Zpráva o plnění usnesení VH 2018 
9. Výroční zpráva ČHS za rok 2018 
10. Zpráva o hospodaření ČHS v roce 2018  
11. Zpráva revizní komise 
12. Návrh zvýšení odměny předsedy ČHS 
13. Návrh rozpočtu ČHS na rok 2019 
14. Návrh na zrušení pobočných spolků ČHS 
15. Návrh novely Disciplinárního řádu 
16. Členská databáze, Rejstřík sportu - informace 
17. Vystoupení předsedů odborných komisí ČHS 
18. Závěrečná diskuse 
19. Usnesení VH 
20. Zakončení VH  
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Informace k prezenci a hlasování na VH ČHS 2019 

 
Hlasování na VH 2019 bude probíhat stejně jako v předchozím roce prostřednictvím 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 15. března 2019 
ve 12 hod. v poledne - dočasně uzavřeno přijímání nových členů (fyzických i právnických osob) 
a vystavování průkazů na rok 2019, tak, aby bylo možno připravit členskou databázi na VH. 
Objednávky členství podané v období od 15. do 23. 3. budou vyřízeny po konání VH. 
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Návrh jednacího a volebního řádu Valné hromady ČHS 
VH ČHS 2019 

 
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 B vykonává zástupce členského spolku.  

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

6) 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 

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 
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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.  

7) Registrace delegátů probíhá v den jejího konání. Registrovat se je možné nejdříve 2 hodiny před 
zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho průběhu. 

8) 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.  

9) 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.  

10) 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. 

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. 
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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.  

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.  
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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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Schválení Pavla Aksamita ve funkci člena Výkonného výboru ČHS 

Člen Výkonného výboru ČHS Radan Keil odstoupil 6.4.2018 z funkce a na jeho místo byl výkonným 
výborem 21.5.2018 kooptován Pavel Aksamit, předseda oddílu TJ Lokomotiva Teplice. 
 
Kooptace byla provedena v souladu se Stanovami ČHS, kde je v čl. VIII, odst. 10 uvedeno:  
„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…“.   
 
Výkonný výbor tímto předkládá valné hromadě ke schválení členství Pavla Aksamita ve výkonném výboru, 
s funkčním obdobím do valné hromady v roce 2021, tj. jako v případě ostatních členů výboru.  
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Výroční zpráva ČHS za rok 2018 
Výroční zpráva je zpracována za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
 
Základní informace o ČHS 
IČ: 00460001 
sídlo: Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5 (do listopadu 2018 Donská 275/9, 101 00 Praha 10 Vršovice) 
zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1037 
 
Sídlo ČHS 
V listopadu 2018 došlo ke změně sídla ČHS. Novým sídlem je Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5. Na této 
adrese jsou umístěny i kanceláře sekretariátu.  
 
ČHS je jediným oficiálně uznaným zástupcem horolezectví a jeho disciplín včetně soutěžního lezení, 
závodního skialpinismu a závodního ledolezení / drytoolingu v ČR a zástupcem tohoto sportu v příslušných 
mezinárodních federacích.  
 
Členství v organizacích 
ČHS bylo v roce 2018 členem těchto organizací:  
Mezinárodní federace alpinismu – UIAA 
Mezinárodní federace sportovního lezení – IFSC 
Mezinárodní federace skialpinismu – ISMF 
Evropská unie horolezeckých asociací – EUMA 
Balkánská horolezecká unie – BMU (přidružené členství) 
Český olympijský výbor 
Česká unie sportu 
 
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 
administrativní a organizační činnost ČHS zajišťuje sekretariát v čele s generálním sekretářem 
 
Valná hromada ČHS 2018 
Valná hromada ČHS se konala 24. března 2018 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov a bylo na ní 
přítomno nebo zastoupeno 31,75 % členů.  
 
Valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:  

 „Valná hromada ČHS schválila: 

 Výroční zprávu ČHS za rok 2017 

 zprávu o hospodaření ČHS za rok 2017 

 zprávu revizní komise za období od předchozí valné hromady 

 rozpočet ČHS na rok 2018 

 změnu stanov ve všech bodech navržených výkonným výborem (viz podklady na valnou hromadu) 
s výjimkou bodu týkajícího se odebrání hlasů mládeži do osmnácti let, který byl schválen s platností 
pouze do valné hromady v roce 2020. 
 

 Valná hromada uložila výkonnému výboru předložit nejpozději na valnou hromadu v roce 2020 řešení 
zastupování členů mladších osmnácti let při hlasování na valné hromadě, a to nejpozději 6 měsíců před 
touto valnou hromadou. 

 

 Valná hromada vzala na vědomí, že nedošlo k vymazání fakticky neexistujících pobočných spolků ČHS 
ze spolkového rejstříku jak bylo možno předpokládat na základě přechodného ustanovení občanského 
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zákoníku (§ 3045), a proto bylo řešení situace předáno advokátní kanceláři, s tím, že návrh řešení bude 
předložen na jednání VH v roce 2019.“ 

 
Výkonný výbor ČHS 
Výkonný výbor ČHS pracoval o době od 1.1.2018 do 6.4.2018 ve složení zvoleném na valné hromadě v roce 
2017: 
Jan Bloudek předseda 
Martin Veselý 1. místopředseda 
Petr Resch 2. místopředseda 
Radan Keil člen 
David Urbášek člen 
R. Keil odstoupil z funkce 6.4.2018 a na jeho místo byl 21.5.2018 kooptován v souladu se Stanovami ČHS 
Pavel Aksamit.  
 
V průběhu roku 2018 se uskutečnilo 10 zasedání výkonného výboru, která se konala, s jedinou výjimkou, 
v Praze v prostorách sekretariátu ČHS. Jednání se zúčastňovali členové výboru, generální sekretář, ekonom 
a v několika případech také předseda revizní komise a pozvaní předsedové odborných komisí ČHS.  
 
Revizní komise 
Revizní komise pracovala ve složení zvoleném na valné hromadě 2017, tj. předseda Martin Mašát, členové 
Michal Všetečka a Jana Krtková. Revizní komise se zaměřila především na kontrolní činnost v oblasti 
ekonomiky. Informace jsou v samostatné zprávě revizní komise pro Valnou hromadu ČHS 2019. 
 
Disciplinární komise 
Disciplinární komise pracovala ve složení zvoleném na valné hromadě 2017, tj. předseda Vladislav Rezek, 
členové Jakub Filip a Miloslav Šramota. Disciplinární komisi řešila v roce 2018 stížnost týkající se nakládání 
se smlouvou, kterou uzavřel ČHS se společností Seznam.cz.  
 
Odborné komise 
V roce 2018 pracovalo v ČHS devět odborných komisí: 
Metodická komise předseda   Jiří Vogel 
Lékařská komise předsedkyně   Jana Kubalová 
Centrální vrcholová komise předseda  Karel Berndt 
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 
 
Sekretariát ČHS 
Sekretariát ČHS pracoval v následující sestavě: 
generální sekretář    Božena Valentová 
administrativní podpora závodního sportu Kateřina Zelenková 
administrativní podpora mládeže a vzdělávání Roman Šmíd, od září 2018 Kristýna Šmídová 
účetní      Dagmar Votrubová (externě) 
Cca od poloviny roku byl sekretariát posílen o dvě osoby: 
ekonomika     Jana Schlöglová (externě) 
marketing, média    Radana Plevková (částečný úvazek) 
 
Členství v ČHS 
K 31. 12. 2018 bylo v členské databázi ČHS evidováno 23 123 členů; v tomto počtu jsou zahrnuti členové A, 
B i evidovaní členové. V případě členů A a B se jedná, v souladu se stanovami, o ty, kteří měli členský 
průkaz na rok 2018, i ty, kteří byli v tzv. ochranné lhůtě. V ČHS bylo zaregistrováno 6 876 dětí a mládeže ve 
věku do 18 let včetně.  
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Ke stejnému datu bylo v ČHS evidováno 395 horolezeckých oddílů, přičemž 68 z nich byly členské spolky. 
V průběhu roku bylo do ČHS zaregistrováno několik nových spolků nebo oddílů. Několik oddílů změnilo své  
postavení na spolek a několik oddílů bylo na konci roku zrušeno kvůli neplnění podmínek stanov ČHS (méně 
než 5 členů).  
 
Všichni členové ČHS, fyzické osoby i členské spolky, byli na konci roku 2018 zapsáni do Rejstříku sportu 
vedeného MŠMT. Zadání údajů do rejstříku předcházela komplexní kontrola členské databáze ČHS 
a přechod na vyšší verzi systému včetně e-shopu a on-line modulu pro předsedy oddílů. 
 
Hospodaření ČHS 
Valná hromada ČHS schválila na rok 2018 vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji ve výši 18 800 tisíc Kč. 
Součástí rozpočtu byly i samostatně zúčtované příjmy ve výši 2 450 tisíc Kč (program Erasmus+ a finanční 
prostředky z „loterií“ poskytnuté prostřednictvím ČOV) a samostatně zúčtované náklady (program 
Erasmus+).   
 
Hlavním zdrojem příjmů ČHS v roce 2018 byly finanční prostředky z dotačních programů MŠMT, celkem 
12.087 tis. Kč. ČHS čerpal prostředky z programu REPRE, TALENT a ORGANIZACE SPORTU. Příjmy 
z dotací MŠMT byly v souhrnu o 787 tis. Kč vyšší a byly poskytnuty v trochu jiné struktuře, než bylo 
plánováno; ČHS získal o 139 tis. Kč více z programu REPRE, 975 tis. Kč více z programu TALENT a o 327 
tis. Kč méně z programu ORGANIZACE SPORTU. 
Druhým nejvýznamnějším zdrojem byly příjmy z členských příspěvků ve výši 4.471 tis. Kč, zde došlo k 
překročení plánu o 171 tis. Kč.   
Kromě dotací MŠMT byly využity také granty Magistrátu hl. m. Prahy v celkové výši 340 tisíc Kč. Prostředky 
ve výši 240 tisíc Kč z grantu Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže využily pražské oddíly 
pracující s mládeží, grant na podporu významné sportovní akce byl využit na uspořádání MČR v soutěžním 
lezení na obtížnost.  
Na financování mládežnických projektů byly využity prostředky z loterií převedené ČHS v minulých letech 
Českým olympijským výborem, a to ve výši 859 tis. Kč. 
Celkové příjmy roku 2018 byly oproti plánu překročeny o cca 6%.  
 
Výdaje na běžnou činnost činily v roce 2018 17.472 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy jednak na provoz 
sekretariátu a zajištění základních funkcí svazu, jako je správa členské databáze, zajištění financování 
svazu, zajištění právního rámce činnosti a ekonomických služeb a podpora činností odborných komisí, 
jednak na vlastní činnost odborných komisí. Nejvýznamnější částku čerpala komise soutěžního lezení. Na 
základě rozhodnutí výkonného výboru, ke kterému byl valnou hromadou zmocněn, byl rozpočet komise 
v návaznosti na výši a strukturu přidělených prostředků z MŠMT navýšen. Celková částka čerpaná komisí 
sportovního lezení za rok 2018 činila 5 627 tis. Kč a byla vynaložena na organizaci Českého poháru 
v soutěžním lezení a MČR ve všech jeho disciplínách, dále na účast dospělé i mládežnické reprezentace na 
mezinárodních závodech, na činnost VSCM, soustředění, tréninková centra, trenérské zajištění a zdravotní 
služby pro reprezentaci a členy VSCM. Ostatní odborné komise čerpaly prostředky dle schváleného 
rozpočtu, přehled o výši čerpání a další podrobné informace naleznete v kapitole Zpráva o hospodaření. 

 

K 31.12.2018 dochází také k celkovému vyúčtování tříletého projektu Erasmus+ Climbing for Everybody. 
Do výsledku hospodaření se promítla spoluúčast na financování projektu ve výši cca 284 tis. Kč. Vyúčtování 
zatím nebylo schváleno odpovědným orgánem EU. 

 

Hospodaření ČHS v roce 2018 skončilo přebytkem ve výši 624 tisíc Kč. 

 

Účetní výsledek hospodaření po úpravě o nepeněžní operace, jako jsou odpisy dlouhodobého majetku, 
zúčtování stavu zásob na skladě apod., činí 1 510 tis. Kč.  

 

Na základě inventury majetku a zásob, která byla provedena k 31.12.2018, byl navržen k vyřazení z důvodu 
opotřebení, morálního zastarání či ztráty majetek v hodnotě 144 tis. Kč (v pořizovacích cenách). V roce 2018 
byl pořízen majetek v hodnotě 1 104 tis. Kč. Z toho 424 dis. Kč bylo vynaloženo na pořízení mobilní aplikace 
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Skály ČR, další významnou položkou v hodnotě 320 tisíc Kč bylo dopadiště pro bouldering včetně překrývací 
plachty, dále bylo dokoupeno nářadí pro správce skal, obnovena výpočetní technika a provedeny nákupy 
spojené se změnou sídla sekretariátu. 

 
Mezinárodní aktivity  
Zástupci ČHS se aktivně účastnili dění v organizacích, kde je ČHS členem. Předseda J. Bloudek se podílel 
na úpravě strategie UIAA a zúčastnil se plenárního zasedání UIAA v Mongolsku, kde byly návrhy 
prezentovány a diskutovány. ČHS se podílel na činnosti UIAA také prostřednictvím svých zástupců 
v odborných komisích této mezinárodní organizace. Řádnými členy komisí byli v roce 2018 Jiří Vogel 
(Mountaineering Commission) a Magdalena Jančíková (Youth Commission), korespenčními členy Ivan 
Rotman (Medical Commission) a Jan Holec (Safety Commission).  
 
Předseda J. Bloudek se velmi aktivně podílel na činnosti European Union of Mountaineering Associations 
(EUMA), která byla založena na podzim 2017, a v níž zastává funkci zastupujícího předsedy. V asociaci, 
jejímž cílem je hájit zájmy horolezců zejména ve vztahu k EU je nyní sdruženo 23 horolezeckých svazů a 
zastupuje zájmy více než 2,5 mil. evropských horolezců. 
 
Zástupci ČHS J. Bloudek a M. Veselý se zúčastnili plenárního zasedání Balkánské horolezecké unie (BMU) 
v Turecku, kde je ČHS přidruženým členem.  
 
V roce 2018 pokračovala tradiční spolupráce se Spolkem horolezců Slovenska (SHS JAMES). Díky 
příspěvku ČHS na provoz tatranských chat vlastněných SHS James mohli členové využít stejných slev na 
ubytování, které platí pro členy domovského svazu. Zhruba v polovině roku došlo k rozšíření spolupráce i na 
oblast soutěžního lezení. ČHS pomáhá školit trenéry, stavěče a další činovníky soutěžního lezení SHS 
James, v plánu je i pořádání společných závodů. 
 
Dále pokračovala spolupráce se Slovinským horolezeckým svazem (PZS) spočívající v propojení členství 
(balíček Trio zahrnující členství v ČHS, v PZS se slevami na všech alpských chatách zapojených do 
reciprocity a cestovní pojištění UNIQA) a podpoře provozu chat ve vlastnictví PZS, díky níž mají členové 
ČHS na těchto chatách nárok na stejné slevy jako členové PZS. Kromě toho se podařilo společně uspořádat 
tábor pro mládež, který se konal ve Slovinsku, a 2 česko – slovinské akce pro horolezce – seniory.   
 
V roce 2019 se uskutečnila dvě poslední setkání v rámci tříletého projektu Climbing for Everybody 
financovaného z programu Erasmus+, do kterého byly pod vedením ČHS zapojeny horolezecké svazy ze 
Slovenska, Slovinska, Maďarska, Chorvatska a Itálie. Hostitelem jarního setkání byl Slovinský horolezecký 
svaz (PZS) v Planici, podzimní akci uspořádal Italský horolezecký klub (CAI) v oblasti Aosta. Součástí aktivit 
projektu byly i dny lezení pro veřejnost, které se uskutečnily v souvislosti s MČR v lezení na obtížnost 
v Praze a s MČR v boulderingu v Lanškrouně. Výstupy projektu Erasmus+ směřovaly do oblastí práce 
s mládeží a se seniory, do oblasti údržby skal a jednání s orgány ochrany přírody, metodiky, mediální 
komunikace a mezinárodní spolupráce na úrovni klubů. Zúčastněné horolezecké svazy se na závěrečném 
pracovním jednání v Bratislavě shodly, že mají zájem dále spolupracovat, s tím, že se zaměří na 
organizování mezinárodních táborů pro mládež, spolupráci při výcviku mladých alpinistů, při vzdělávacích 
akcích a v oblasti ochrany přírody a údržby skal. 
 
Partneři ČHS 
Činnost ČHS podpořili, finančně i materiálně, tito partneři:  
Rock Point  partner mládežnické reprezentace v soutěžním lezení a MMČR v boulderingu 
Montura  partner reprezentace v soutěžním lezení 
Singing Rock  podpora údržby skal 
HUDY sport  partner ČP v závodním skialpinismu 
TENDON  podpora týmu mladých alpinistů – Sokolíků 
Mountain Equipment podpora týmu mladých alpinistů – Sokolíků 
Rock Empire  podpora týmu mladých alpinistů – Sokolíků 
UNIQA   partner ČHS 
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Hlavními mediálními partnery byli: Lezec.cz, Montana, Lidé a hory.  
Mediálními partnery byli: Horyinfo.cz, Everest, Lidé a hory, Svět outdooru a Pohora.cz. 
 
Plnění základních cílů ČHS 
Plnění vize a cílů, které byly představeny na valné hromadě v roce 2015, probíhalo v roce 2018 následovně:  
 
Cíl - spokojenost členů 
Spokojenost členů lze hodnotit pouze nepřímo, např. na základě vývoje počtu členů, zájmu členů o nabízené 
služby apod. 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 postupně zvyšuje, na konci roku 2018 měl ČHS zhruba 23 tisíc členů, z toho téměř 7 tisíc 
z nich bylo ve věku do 18 let.  
 
Cíl - spolkovost 
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. Současně však 
došlo k zaregistrování nových oddílů a k přijetí nových členských spolků, kterých bylo na konci roku 2018 
v ČHS sdruženo již 68.  
K posílení spolkovosti přispělo setkání oddílů ČHS, které se uskutečnilo na začátku roku 2018 na Vysočině, 
a setkání klubů mládeže, které se konalo na podzim v Jihlavě. Dále metodické dny ČHS určené všem 
zájemcům o horolezectví, kterých se v průběhu roku uskutečnilo opět šest, granty na podporu tradičních 
horolezeckých akcí (rozděleno téměř 79 tisíc Kč jedna dvaceti žadatelům) a granty na podporu mládeže 
(rozděleno 497 tisíc Kč čtyřiceti žadatelům), akce zaměřené na propagaci sportovního lezení podpořené 
z prostředků Erasmus+ apod.   
 
Servis pro členy ČHS 
Členové ČHS si opět mohli pořídit cestovní pojištění UNIQA kryjící jak běžný pobyt v zahraničí, tak 
horolezectví a další outdoorové aktivity; pojištění využilo cca 3500 členů.  
 
Členové ČHS byli na organizovaných akcích automaticky kryti úrazovým pojištěním, instruktoři a trenéři 
pojištěním odpovědnosti trenérů a cvičitelů, členové reprezentačních družstev využívali cestovní pojištění 
pro reprezentanty a doprovod, vše na základě rámcových smluv uzavřených mezi ČOV/ČUS a pojišťovnami. 
 
K dispozici byl již druhým rokem balíček ČHS Trio zahrnující členství v ČHS, členství ve Slovinském 
horolezeckém svazu a cestovní pojištění UNIQA, díky kterému měli členové k dispozici slevy na alpských 
chatách vlastněných řadou zahraničních horolezeckých svazů i velmi kvalitní pojistné krytí. Balíček využilo 
cca 1300 členů. 
 
Díky spolupráci s SHS James a s PZS mohli členové využít výše již zmíněné slevy na chatách ve Vysokých 
Tatrách, slevy na chatách vlastněných PZS a členskými zeměmi PZS. ČHS přispěl na provoz tatranských 
chat částkou 100 tisíc Kč, na provoz slovinských chat částkou 185 tisíc Kč.  
 
Činnost oddílů a členů ČHS byla i v roce 2018 podpořena prostřednictvím grantů.  
Na tradiční horolezecké akce byly přiděleny granty ve výši 79 tisíc Kč a využilo je 21 oddílů či členů ČHS. 
Mezi podpořenými akcemi byl např. 64. ročník závodu na běžkách Zlatý cepín, 15. ročník filmového 
Sherpafestu, 34. ročník horolezeckého Krosmaratonu i řada lezeckých závodů pro dospělé i mládež.  
Na podporu mládeže bylo vyčleněno půl milionu korun, čtyřicet úspěšných žadatelů – oddílů ČHS vyčerpalo 
částku 497 tisíc Kč, přičemž oddíly zařazené do sítě klubů mládeže mohly čerpat až 20 tisíc Kč. Díky 
grantům byla podpořena řada táborů, soustředění a výjezdů do skal, které se uskutečnily např. na 
Rabštejně, v Tisé, v Nečtinách, v Arcu či Polské Juře. Řada oddílů využila peníze také na celoroční činnost, 
tj. vstupy na lezecké stěny, nákup lezeckého materiálu.  
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Na údržbu skal byly rozděleny granty ve výši 94 tisíc Kč, peníze využilo patnáct zájemců. Díky grantům byla 
provedena údržba několika oblastí v Českém ráji, na Ostaši, na Rabštejně a v dalších oblastech. Současně 
bylo podpořeno vydání průvodců na skály na Moravě.  
 
Členové měli jako vždy možnost zapůjčit si průvodce a další publikace z knihovny ČHS. Informovanost byla 
podpořena prostřednictvím webu a Facebooku ČHS i prostřednictvím čtvrtletních elektronických Zpravodajů 
a Ročenky ČHS 2017, která byla vydána v počtu 10 tisíc kusů a distribuována horolezeckým oddílům, 
členům i zájemcům o horolezectví např. prostřednictvím lezeckých stěn, na horolezeckých festivalech, 
závodech apod.  

 
Oblast sportu 
Ocenění nejlepších výkonů v oblasti nesoutěžního horolezectví 
Marek Holeček a Zdeněk Hák obdrželi nejvyšší mezinárodní horolezecké ocenění – Zlatý cepín – za 
prvovýstup Satisfaction na Gasherbrum I. Adam Ondra získal další ocenění pro nejlepšího skalního lezce – 
Wild Country Award, hlavně za Silence, nejtěžší cestu na světě za 9c z roku 2017, a za tentýž výkon i cenu 
Jiřího Gutha - Jarkovského. Oba výkony získaly od ČHS za rok 2017 ocenění Výstup roku s hvězdičkou 
náležející výkonům světové úrovně.  
 
Soutěžní lezení 
Komise soutěžního lezení zajišťovala v roce 2018 závodní lezení pro mládežnické i dospělé kategorie ve 
všech čtyřech oficiálních disciplínách soutěžního lezení včetně olympijské kombinace. KSL v roce 2018 
organizovala více než 20 tuzemských závodů, obsadila 25 mezinárodních soutěží, uspořádala čtyři 
tuzemská a dvě zahraniční soustředění reprezentace.  
 
Tuzemské závody: 
Český pohár v lezení na obtížnost dospělých, Český pohár v lezení na obtížnost mládeže, Český pohár U14 
v lezení na obtížnost, MČR dospělých a MČR mládeže v lezení na obtížnost. 
Rock Point Český pohár v boulderingu dospělých, Rock Point Český pohár v boulderingu mládeže, Rock 
Point MČR dospělých a Rock Point MČR mládeže v boulderingu. 
Závody dospělých a mládeže v lezení na rychlost, MČR dospělých a MČR mládeže v lezení na rychlost. 

Mistry ČR v jednotlivých disciplínách v kat. dospělých se v roce 2018 stali:  
MČR lezení na obtížnost - Adam Ondra, Iva Vejmolová  
MČR bouldering - Vojtěch Trojan, Eliška Adamovská 
MČR lezení na rychlost - Jan Kříž, Hana Křížová 
 
Mezinárodní sezóna 2018 byla z hlediska celkové výkonnosti absolutně nejúspěšnější v historii české 
mládežnické reprezentace, která získala mj. titul juniorského mistra Evropy, titul juniorského vicemistra 
světa, historicky první českou medaili z oficiálních mezinárodních závodů mládeže v boulderingu, 7 medailí z 
mezinárodních mládežnických závodů IFSC, 30 postupů do finále v mezinárodních závodech IFSC, 4. místo 
v pořadí národů na mládežnickém mistrovství Evropy a 7. místo v pořadí národů na mládežnickém 
mistrovství světa v lezení na obtížnost. Junior Jakub Konečný získal stříbrnou medaili z MS mládeže v lezení 
na obtížnost a zlato z téže disciplíny na ME.  
 
Česká seniorská reprezentace si odvezla z MS ve sportovním lezení v Innsbrucku dvě medaile a šest 
bodovaných míst ve všech soutěžních disciplínách. Nejúspěšnějším z českých reprezentantů byl Adam 
Ondra, který obsadil 2. místo v lezení na obtížnost a 2. místo v olympijské kombinaci. Ve světovém poháru 
bodovali čeští reprezentanti ve všech disciplínách a kategoriích s výjimkou ženského boulderingu.  

Akademická reprezentace letos získala titul Akademického mistra světa v lezení na rychlost, dále na MS 5. 
místo v boulderingu a 9. místo v lezení na obtížnost. 
 
Podařilo se zvýšit počet reprezentantů v soutěžním lezení, které podporuje Sportovní centrum Olymp, Adam 
Ondra byl opět členem TOP Teamu ČOV.  
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Pokračovala práce s talenty ve Vrcholovém sportovním centru mládeže, do něhož bylo zařazeno 24 
závodníků. 
 
Péče o přípravu reprezentantů pokračovala spoluprací s Laboratoří sportovní motoriky FTVS UK na systému 
opakovaného standardizovaného testování reprezentantů. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům soutěžního 
lezení na pohybový aparát byl připraven ve spolupráci s Fyzio Gym Cooper projekt fyzioterapeutické péče 
a pohybové terapie.  
 
Proběhla další školení, takže 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. 
 
Závodní skialpinismus  
Komise závodního skialpinismu zorganizovala seriál závodů HUDY Český pohár ve skialpinismu 
a spolupořádala Středoevropský pohár ve skialpinismu.  
Mistrovské tituly v kat. dospělých získali Michal Štantejský a Karolína Grohová. 
Malé, čtyřčlenné reprezentační družstvo se zúčastnilo dvou mezinárodních závodů ISMF.  
 
Závodní ledolezení a drytooling 
Komise soutěžního ledolezení zorganizovala na ledové stěně Vír MČR v ledolezení, mistrovské tituly 
vybojoval Milan Dvořáček a Karolína Matušková. Na sklonku roku se v Brně konalo MČR v drytoolingu, 
mistry ČR se stali Mirek Matějec a Aneta Loužecká.  
Mezinárodních závodů se zúčastnili A. Loužecká a Tomáš Indra.  
 
Alpinismus včetně všech nesoutěžních disciplín 
Nejlepší horolezecké výkony, které získaly ocenění v anketě Výstupy roku 2018, jsou tyto:  
Výstup roku s hvězdičkou (výkon posouvající hranice lezení na světové úrovni): 
Adam Ondra - Super Crackinette, obtížnost 9a+, styl flash, historicky první přelez stupně 9a+ na první 
pokus, kat. sportovní lezení (únor 2018, Francie, St Leger du Ventoux) 
 
Výstupy roku (výkony na světové úrovni): 
o Marek Holeček, Mirek Dub – Bloody Nose, provovýstup JZ stěnou Monte Pižďuch (1000 m n.m.), 

obtížnost ED+ M4/WI5+, kat. hory pod 6000 m n.m. mixy, ledy, Palmer Archipelago, Winkle Island 

o Ondřej Beneš, Christian Fascendini – El Niňo na El Capitan, obtížnost 5.13c A0, 30 délek, 800 m, 

pravděpodobně 11. opakování cesty, kat. big wall, USA, Yosemity 

o Jakub Konečný - Catxasa, obtížnost 9a+, kat. sportovní lezení, Španělsko, Santa Linya 

o Adam Ondra – Disbelief, obtížnost 5.14c (8c+), kat. sportovní lezení, USA, Smith Rock 

o Martin Stráník - Tekuté štěstí, obtížnost 8C, kat. bouldering (Moravský kras) 

o Adam Ondra - Tekuté štěstí, obtížnost 8C, kat. bouldering (Moravský kras) 

o Rosťa Tomanec – extrémní sjezd Zadné Bašty, obtížnost S4+ E3+ 55°, Vysoké Tatry 

Čestná uznání (vynikající výkony v rámci ČR): 
o Zdeněk Hák, Marek Holeček - Lapse of Reason, prvovýstup na Kyazo Ri (6120 m n.m.), obtížnost M6, 

WI 4+, 3+ UIAA, ED+, kat. hory nad 6000 m n.m., alpský styl, Nepál, Himálaj 

o Adam Ondra – Just do it, obtížnost 5.15b (9b), první OS přelez historické, dlouho nejtěžší cesty 

v Americe, kat. sportovní lezení, Acephale, Kanada 

o Gabriela Vráblíková – THC, obtížnost XIb, první ženský přelez cesty této obtížnosti, kat. sportovní 

lezení, pravý břeh Labského údolí 

o Edita Vopatová - Klondike Cat , obtížnost 8c,kat. sportovní lezení, Německo, Frankenjura 

o Ivana Řezníková – Star Gate, obtížnost 8A+, kat. bouldering, Polsko, Sklarska Poreba 

o Petr Vejvoda, Jan Zahula – Ultimo Minuto, prvovýstup, obtížnost M8-, WI5, 110m, kat. ledy a mixy, Itálie, 

Vallunga 

o Rosťa Tomanec, Karel Svoboda, Radovan Horecký – Tatranská trilogie, 3 extrémní sjezdy ve Vysokých 

Tatrách ve třech dnech, Slovensko, Vysoké Tatry 
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o Libor Dušek, Zdeněk Jirouš – prvosjezd štítu Karla Marxe (6723 m n.m.), Pamír 

Talent roku (pro lezce do 18, resp. do 25 let v případě alpinismu) 
o Markéta Janošová - Hipnofotofilia, obtížnost 8b+, kat. sportovní lezení, Polsko, Góra Birów 

o Matěj Bernát (spolulezec Radek Zavadil) - kompletní traverz Brouillard ridge, obtížnost D, M4, WI3, 

3500m, kat. hory pod 6000 m n.m., Francie, Val Veney – Mont Blanc.  

Na jaře byl sestaven nový osmičlenný tým mladých alpinistů – Sokolíků, pro které se rozběhl tříletý výcvik 
s cílem vychovat nové osobnosti českého horolezectví.  
 
Vzdělávání, metodika 
V oblasti vzdělávání se uskutečnily instruktorské kurzy – Instruktor sportovního lezení (SCI), instruktor lezení 
na skalách (RCI) a Instruktor horolezectví (HAL), které úspěšně absolvovalo 21 členů ČHS, další absolvovali 
doškolení nezbytné k prodloužení či obnovení licence.  
 
Řady instruktorů a trenérů rozšířila i dvacítka těch, kdo úspěšně absolvovali kurz Instruktor lezení na umělé 
stěně a v rámci něj získali i licenci Trenér C; jednalo se především o členy ze sítě klubů mládeže.  
 
Během roku se uskutečnilo 6 metodických akcí pro veřejnost zaměřených na základy lezení a jištění, na 
lavinovou problematiku a na ledolezení. Dvě akce byly součástí horolezeckých festivalů. Členům ČHS byl 
určen vícedenní kurz lezení v horách, který se konal ve Vysokých Tatrách.  
 
Lékařská komise ve spolupráci s Medicínskou komisiou SHS JAMES a se Společností horské medicíny 
uspořádala na podzim již 29. ročník Pelikánova semináře věnovaný především horské medicíně, první 
pomoci apod.; na akci se sjela šedesátka zájemců o tuto problematiku. 
 
Systém Garantovaných horoškol se zatím nepodařilo příliš rozšířit, držitelem certifikátu jsou čtyři horoškoly. 
Byly zahájeny práce na vytvoření metodických karet sloužících pro výuku.  
 
Mládež 
Do sítě klubů mládeže přibyli další zájemci, na konci roku 2018 bylo zapojeno již 45 oddílů. Oddílům 
zapojeným v síti klubů mládeže byly poskytnuty finanční příspěvky na činnost v celkové výši cca 835 tisíc Kč, 
s tím, že výše příspěvku pro klub se odvíjela od počtu aktivních dětí zapojených do soutěžních aktivit. Zájem 
o spolupráci a výměnu zkušeností mezi těmito oddíly potvrdilo další setkání, které se uskutečnilo na podzim 
v Jihlavě.  
 
Členové klubů mládeže byli přednostně přijímáni do kurzu Instruktor lezení na umělé stěně, který zahrnuje 
i školení pro získání licence trenér C v soutěžním lezení. Jejich tréninkové možnosti byly podpořeny 
prostřednictvím regionální sítě trenérů.  
 
Novinkou byla soutěž Mladý horal v přírodním víceboji, jejíž první ročník uspořádala komise mládeže ve 
spolupráci s oddílem Lezci.com v září v Českém ráji. Akce byla hodnocena jako velmi úspěšná a bude 
pokračovat i v následujících letech.  
 
Práce s mládeží byla podpořena i prostřednictvím grantů mládeže ČHS (viz výše). 
 
Údržba skal, jednání s orgány ochrany přírody 
Komplexní péči o skalní oblasti zajišťovala Centrální vrcholová komise a oblastní vrcholové komise, kterých 
je nyní v ČHS osmnáct. Členové oblastních vrcholových komisí a správci skal se věnovali údržbě skal, 
kontrole a výměně jištění, dohledu nad dodržováním pravidel lezení a jednání s orgány ochrany přírody, 
které koordinuje generální sekretář.  
 
V roce 2018 byl pořízen materiál na údržbu skal v hodnotě téměř 1,5 mil. Do nepískovcových oblastí bylo 
vydáno 3 241 borháků, do pískovcových oblastí 1 315 kruhů a borháků a 1 091 slaňovacích kruhů a borháků 
a dalšího pomocného materiálu na údržbu a prvovýstupy.  



 
Český horolezecký svaz 

17 
 

Údržba skal a okolí, vydávání průvodců a instalace informačních tabulí byly podpořeny prostřednictvím 
grantů ve výši cca 94 tisíc Kč (viz výše).  
 
V průběhu roku probíhala jednání s orgány ochrany přírody, díky kterým byla získána povolení lezení pro 
následující oblasti:  
- NPR Kaňon Labe – výjimka formou OOP, platnost do 31.12.2020 
- PP Tiské stěny – souhlas formou OOP, platnost do 31.12.2022 
- NPR Pulčín – Hradisko - Pět kostelů, výjimka, platnost do 31.10.2022 
- PR Křížová cesta (Křížový vrch) – souhlas formou OOP, platnost do 31.12.2028 
- NPR Broumovské stěny – výjimka formou OOP, platnost do 31.12.2028  
- NPP Polické stěny – výjimka formou OOP, platnost do 31.12.2028 
- PP Tisůvka + PP Rozštípená skála, souhlas, platnost do 31.12.2027 
- PR Tetínské skály – souhlas, platnost do 30.6.2023 
- PP Radotínské údolí – souhlas, platnost do 31.12.2028 
- PR Údolí Jizery – souhlas, platnost do 31.12.2023 
 
Nedořešeno zůstalo povolení lezení na území PR Kobyla, NPR Karlštejn a Bor v CHKO Broumovsko.  Bylo 
zahájeno jednání týkající se NPR Adršpašsko - Teplické skály a NPR Děvín Kotel Soutěska.  
V listopadu se konal v Českém ráji seminář věnovaný vztahu horolezectví a ochrany přírody, který uspořádal 
ČHS ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko a s Agenturou ochrany přírody a krajiny. 
 
Průběžně byla doplňována a aktualizována databáze Skály ČR umístěná na webu ČHS a na podzim byla 
dokončena a vydána mobilní aplikace Databáze Skály ČR pro Android i pro iOS, jejichž počet stažení se 
blíží 2 tis. Geografická data z této databáze jsou využívána na Mapy.cz ze které vedou přímé odkazy do 
naší aplikace s podrobnějšími údaji a nově jsou k dispozici i data pro Integrovaný záchranný systém ČR.  
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Zpráva Revizní komise ČHS 
Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání Valné hromady  ČHS 2018 předkládaná 
pro Valnou hromadu ČHS konanou dne 23. 3. 2019 
 
Revizní komise ČHS pracovala v roce 2018 ve složení Martin Mašát (předseda), Jana Krtková, Michal 
Všetečka.  
 
Ke svému jednání se komise scházela v prostorách sekretariátu svazu v Praze 10, ul. Donská a v Praze 5, 
Nádražní 29/21.  
 
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. K 31. 12. 2018 byla provedena inventarizace majetku a zásob. V rámci inventury nebyly 

shledány závažné závady, některé nepotřebné a zastaralé předměty byly vyřazeny 

z evidence.  

3. V oblasti hospodaření s majetkem došlo k navýšení dlouhodobého majetku v souvislosti se 

stěhováním do nových kanceláří (technické zhodnocení 90 tis. Kč, klimatizace 79 tis. Kč) a 

k navýšení software (mobilní aplikace Skály ČR pro Android a iOS, 424 tis. Kč).  

4. Vzhledem k nedokončenému účetnictví ČSAS (Česko - slovinský alpský spolek, spolek 

ovládaný Českým horolezeckým svazem), nebyla dokončena kontrolní činnost tohoto 

spolku. Revizní komise dokončí kontrolní činnost týkající se tohoto spolku za rok 2018 

během následujícího roku, přičemž zpráva o výsledku bude součástí zprávy o činnosti RK 

za následující období.  

 

b) Vyjádření k závěrce 2018 

1. Celkový Hospodářský výsledek byl kladný ve výši 1 510 tis. Kč.  

2. Celkové příjmy dosáhly částky 19 848 tis. Kč a přesáhly tak celkové výdaje (19 224 tis. Kč) 

o částku 624 tis. Kč.  

3. RK doporučuje schválení zprávy o hospodaření.  

 

c) Vyjádření k rozpočtu na rok 2019 

1. Pro rok 2019 je navrhován vyrovnaný rozpočet.  

2. Rozpočet předpokládá vyšší inkaso členských příspěvků v porovnání s rozpočtem na rok 

2018 o cca 7% v souladu s pozorovaným trendem skutečnosti roku 2018. 

3. Změna struktury přidělovaných prostředků od MŠMT se v rozpočtu odráží zejména 

navýšením rozpočtu KSL o cca 48% oproti rozpočtu na rok 2018 v návaznosti na podmínky 

předpokládaného navýšení dotace v programech TALENT a REPRE.  

4. Takto postavený rozpočet je dle názoru RK reálný.  

5. RK doporučuje schválení rozpočtu.  

d) Ostatní revizní a prověrková činnost:  

Komise v průběhu roku 2018 neřešila žádné podněty. 
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Plnění usnesení VH ČHS 2018 

Valná hromada uložila výkonnému výboru předložit nejpozději na valnou hromadu v roce 2020 řešení 
zastupování členů mladších osmnácti let při hlasování na valné hromadě, a to nejpozději 6 měsíců před 
touto valnou hromadou.  
Na plnění úkolu se pracuje, bude předložen ve stanoveném termínu.  
 

Návrh novely Disciplinárního řádu ČHS 
Výkonný výbor na základě podnětu Antidopingového výboru ČR navrhuje doplnit do Disciplinárního řádu 
ČHS nové ustanovení upravující problematiku boje proti dopingu, tj. postup při řešení takové situace a výši 
trestů. Navrhuje se řešit problematiku prostřednictvím odkazu na Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve 
sportu v České republice, tak jak je níže uvedeno.  

§ 1a 
Působnost v oblasti antidopingových pravidel 

Postup a výše trestů v případech porušení antidopingových pravidel, se řeší podle Směrnice pro kontrolu 
a postih dopingu ve sportu v České republice, vydanou Antidopingovým výborem ČR. 
 
 

Návrh na úpravu odměny předsedy ČHS 
Výkonný výbor předkládá v souladu se svým rozhodnutím ze dne 4.2.2019 návrh na úpravu odměny 
předsedy ČHS tak, aby odměna odpovídala vývoji průměrné mzdy od roku 2015, kdy byla současná výše 
měsíční odměny předsedy stanovena usnesením VH.  
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Zpráva o hospodaření ČHS v roce 2018 

 

 

 

PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST (Kč)   

  příjmy rozpočet 

PŘÍJMY běžná činnost celkem 18 702 001 16 350 000 

Příjmy - příspěvky 4 468 122 4 300 000 

Příjmy - prodej dr. mat. 24 452 
50 000 

Příjmy - prodej služeb 2 817 

Příjmy - kl. úroky 64 543 50 000 

Příjmy Partneři 534 759 650 000 

  0   

Příjmy - MŠMT dotace REPRE 2 039 000 1 900 000 

Příjmy - MŠMT dotace TALENT 1 925 000 950 000 

Příjmy - MŠMT dotace ORGANIZACE SPORTU 8 123 000 8 450 000 

 0  

Příjmy vázané na činnost komisí 1 180 308  

 0  

Příjmy - dotace Magistrát hl. m. Prahy 340 000 
  

 

VÝDAJE BĚŽNÁ ČINNOST (Kč)    

 
výdaje netto výdaje ROZPOČET 

Výdaje (bez výdajů samostatných akcí) -17 232 268 -18 412 576 -17 950 000 

ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS -202 828 -297 828 -220 000 

SOUTĚŽNÍ LEZENÍ -5 627 395 -5 914 863 -4 800 000 

SOUTĚŽNÍ LEDOLEZENÍ -68 929 -68 929 -120 000 

ALPINISMUS -268 594 -474 782 -340 000 

METODIKA -340 057 -458 057 -420 000 

HISTORIE -14 037 -14 037 -70 000 

UIAA+EUMA -184 512 -184 512 -188 000 

ÚDRŽBA SKAL -2 365 861 -2 531 766 -2 520 000 

MLÁDEŽ -2 037 472 -2 056 072 -2 580 000 

ADMINISTRATIVA -4 844 997 -4 845 866 -4 977 000 

MARKETING A MÉDIA -505 271 -749 509 -880 000 

TRADIČNÍ SKIALPINISMUS -13 880 -13 880 -20 000 

HORSKÁ MEDICÍNA -2 974 -47 014 -40 000 

CHATY JAMES & PZS -285 011 -285 011 -295 000 

TRADIČNÍ AKCE -70 450 -70 450 -80 000 

REZERVA -100 000 -100 000 -100 000 

AKCE PRO SPORTOVNÍ VEŘEJNOST -300 000 -300 000 -300 000 
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AKCE SAMOSTATNÉ mimo komise 
   

akce jednoleté (2018)  

výdaje - Magistrát hl.m. Prahy -240 000,00 

celkem -240 000,00 

   

akce víceleté - průběžné 
 

ROZPOČET 

   

ČOV   1 600 000 

ČOV - projekty mládeže 858 500 
 bankovní poplatky -80   

ČOV  - úroky 324   

čerpání v roce 2018 -858 256   

prostředky přijaté v roce 2018 0 
 prostředky přijaté v předchozích letech 3 271 750   

DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY 
 

2 413 494 
  

ERASMUS - grant EU   850 000 

náklady 2018 -1 752 300   

příjmy 2017 0   

čerpání přijatých prostředků 1 468 300   

Příjmy z EU 0   

CELKEM -284 000   

 

 

ČERPÁNÍ ROZPOČTU CELKEM 
 výsledek běžné činnosti 289 425 

výsledek samostatných akcí 334 500 

čerpání rezervy 0,00 

Výsledek CELKEM 623 925 

 
 
 
Výdaje komise soutěžního lezení byly komentovány již v části Výroční zpráva. 
Centrální vrcholová komise čerpala celkem 2 366 tis. Kč, z toho na údržbu skal 1 718 tis. Kč, rozvoj webu 
Skály ČR a mobilní aplikaci Skály ČR částku 549 tis. Kč. 
Na mládežnické projekty vynaložil ČHS v roce 2018 celkovou částku 2.038 tis. Kč, a to jednak formou grantů 
ČHS na podporu činnosti oddílů mládeže (497 tis. Kč), na finanční podporu oddílů v síti klubů mládeže (859 
tis. Kč), na vzdělávání trenérů a instruktorů lezení, organizaci soutěže Mladý horal a další podporu činnosti 
mládežnických oddílů (681 tis.). 
Metodická komise čerpala z rozpočtu 2018 částku 340 tis. Kč, a to jednak na náklady na pořádání kurzů a 
metodických akcí, jednak na přípravu metodických materiálů. 
Komise Alpinismu vynaložila celkem 269 tis. Kč, na této částce se podílí zejména vyhlášení výstupů roku 
(139 tis. Kč) a činnost skupiny Mladých alpinistů. 
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Závodní skialpinismus byl podpořen částkou 203 tis. Kč vynaloženou na pořádání Českého poháru a MČR a 
na účast reprezentace na MS v Itálii. 
Na zajištění podmínek na chatách JAMESu a PZS bylo vynaloženo 285 tis. Kč, částkou 71 tis. Kč byly 
podpořeny tradiční horolezecké akce. Administrativní podpora nezbytná pro fungování svazu a podporu 
činností odborných komisí představovala v roce 2018 náklady 4 845 tis. Kč, na publicitu a propagaci ČHS 
bylo vynaloženo 550 tis. Kč. Rozpočtovaná částka na Akce pro veřejnost ve výši 300 tis. Kč byla použita na 
nákup dopadiště pro bouldering tak, aby odpovídala podmínkám dotačního programu MŠMT. Akce pro 
veřejnost proběhly oproti původnímu plánu v rámci projektu Erasmus+. 
 
 
 
 
Rozvaha ČHS k 31.12. 2018 její vývoj oproti minulým obdobím 
 

  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Aktiva celkem (Kč) 7 502 751 8 364 156 9 965 825 18 077 526 14 823 013 14 237 176 15 550 669 

dlouhodobý majetek 358 643 327 736 316 283 316 287 316 287 0 575 625 

zásoby       351 281 

peněžní prostředky 7 029 457 7 972 363 9 072 482 17 543 569 14 355 640 13 700 739 11 922 727 

pohledávky 272 582 22 982 573 304 120 039 93 183 461 433 2 623 032 

náklady příštích období -157 931 41 075 3 756 97 631 57 903 75 004 78 004 

               

Pasiva celkem (Kč) 7 502 751 8 364 156 9 965 825 18 077 526 14 823 013 14 237 176 15 550 669 

vlastní kapitál 4 365 192 6 789 847 7 505 587 8 823 649 9 450 615 8 765 401 8 956 833 

závazky 392 984 351 712 370 318 8 201 006 5 764 133 1 940 793 4 454 595 

zisk 2 447 055 715 741 1 422 558 684 760 -670 393 2 812 270 1 510 190 

výnosy příštích období 297 520 506 856 667 362 368 111 278 658 718 711 629 051 
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Návrh rozpočtu ČHS na rok 2019 

 

PŘÍJMY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 2019 (Kč) Plán 

   členské příspěvky 4 620 600 

   dotace MŠMT, z toho: 12 225 000 

   progr.   Organizace sportu (dříve progr. V) 7 481 000 

   progr.    REPRE (I) 2 242 000 

   progr.   TALENT (II) 2 502 000 

   dotace z rozpočtů krajů a obcí   

   úroky na účtu 44 000 

   příjmy z pojistného 600 000 

   CELKEM PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST 17 489 600 

       

   PŘÍJMY SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÉ Plán 

   20% spoluúčast investice - použití 
uspořených prostředků 

1 284 600 

   ČOV - užití příjmů z minulých let 1 000 000 

   CELKEM UŽITÍ PROSTŘEDKŮ MIN. LET 2 284 600 

       

   PŘÍJMY CELKEM 19 774 200 

   

     

     

     PLÁNOVANÉ VÝDAJE 2019 (Kč)  

Komise / středisko 
plánované 

výdaje 
plánované 

příjmy 
výdaje-
příjmy 

z toho 
výdaje 

podmíněné 
vlastními 

příjmy 
střediska 

Soutěžní lezení celkem 7 392 000 1 026 800 6 365 200 1 026 800 

Reprezentace (příprava a závody) 2 700 000 226 800 2 473 200 226 800 

VSCM (příprava a závody) 2 258 000   2 258 000   

SpS*) 242 000   242 000   

Organizace domácích soutěží 1 895 000 800 000 1 095 000 800 000 

poplatky IFSC 142 000   142 000   

Ostatní 155 000   155 000   
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Závodní skialpinismus 378 000 95 000 283 000 65 000 

Český pohár 134 000 95 000 39 000 65 000 

Reprezentace 239 000   239 000   

Ostatní 5 000   5 000   

Soutěžní ledolezení 88 000   88 000   

Reprezentace 28 000   28 000   

Domácí soutěže 40 000   40 000   

Ostatní 20 000   20 000   

Alpinismus 368 700 0 368 700 0 

Sokolíci 197 000 0 197 000 0 

Výstupy roku 145 000   145 000   

Ostatní 26 700   26 700   

Údržba skal, OP 2 132 600 110 000 2 022 600 110 000 

Nářadí a jistící materiál vč. Oprav a 
rozvozu, sklad Strahov 

1 278 000 100 000 1 178 000 100 000 

Odměny a školení správci skal 144 000   144 000   

Granty údržba skal 100 000   100 000   

Ochrana přírody 160 000   160 000   

Rozvoj db Skály ČR 280 000 10 000 270 000 10 000 

Ostatní 170 600   170 600   

Metodika 754 000 162 800 591 200 0 

Školení noví instruktoři 252 000 113 000 139 000   

Doškolování instruktorů 92 000 28 800 63 200   

Metodické dny 65 000 21 000 44 000   

Garantované horoškoly 70 000   70 000   

Publikační činnost**) 170 000   170 000   

Ostatní 105 000   105 000   

Mládež 2 037 000 0 2 037 000 0 

Granty mládež 500 000   500 000   

Podpora klubů mládeže 860 000   860 000   

Akreditované kurzy 85 000   85 000   

Soutěž "Mladí horalové" 212 000   212 000   

Open závody - pořadatelé 140 000   140 000   

Mezinárodní kemp 100 000   100 000   

Síť regionálních trenérů 50 000   50 000   

Setkání klubů 30 000   30 000   

Režie komise 60 000   60 000   

Medicína 19000   19 000   

Tradiční skialpinismus 29500   29 500   

Historie 20000   20 000   

"Basecamp" 4 090 000 0 4 090 000 0 
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Mzdy, odměny VF a cestovní náhrady 2 201 000   2 201 000   

Nájem, telekomunikace, pošta  402 000   402 000   

služby právní, účetní, ekonomické 1 020 000   1 020 000   

Náklady na valnou hromadu 30 000   30 000   

Rozvoj webu, IT služby 147 000   147 000   

kancelářské a úklidové potřeby, technika 140 000   140 000   

Pojištění majetku a odpovědnosti 70 000   70 000   

Ostatní 80 000   80 000   

Služby členům 1 797 900   1 797 900   

Mzdy administrace členských poplatků 628 000   628 000   

Provoz a rozvoj databáze členů a e-shop, 
náklady na členské průkazy 

313 000   313 000   

Nájem, telekomunikace, pošta (podíl) 208 000   208 000   

chaty JAMES a PZS 297 000   297 000   

příspěvky na festivaly a tradiční akce 130 000   130 000   

doplnění knihovny 20 000   20 000   

příspěvky UIAA, EUMA, PTU 136 900   136 900   

majetek do půjčovny / půjčovné     0   

drobné zboží nákup / prodej     0   

dofinancování ČSAS 50 000   50 000   

Ostatní 15 000   15 000   

Marketing a média 812 000 184500 627 500 246000 

Investice - sportovní vybavení KSL 
spoluúčast 20% ***) 

904 600   904 600   

Investice - vozidla - spoluúčast 20% ***) 380 000   380 000   

Tvorba rezervy 150 000   150 000   

Celkem 21 353 300   
19 774 

200 
  

 
*) Částku na finanční podporu činnosti SpS lze čerpat pouze za předpokladu přidělení dotace MŠMT 
z programu TALENT v plánované výši, jinak pouze alikvotní část podle skutečně přidělené dotace. 
**) Čerpání částky 150 000 Kč na publikační činnost je podmíněno vydáním publikace UIAA 
***) Položky lze v plné výši čerpat pouze za předpokladu přidělení investiční dotace z rozpočtu MŠMT 
v celkové výši  5 138 400 Kč, jinak v alikvotní výši v poměru přidělených prostředků. 

 
Navrhuje se dále, aby na základě usnesení VH 2019 mohl ČHS využít k financování činnosti i finanční 
prostředky, které získá navíc oproti schválenému rozpočtu. Jedná se zejména 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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Pobočné spolky ČHS 

Ve spolkovém rejstříku je u ČHS zapsáno 36 pobočných spolků – horolezeckých oddílů ČHS - o jejichž 
existenci ČHS do vzniku spolkového rejstříku 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, dle předchozí právní úpravy 
„základních organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“, byla možná do roku 2007 na základě 
tehdejšího znění stanov. Tyto oddíly 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 
do 22.11.2007. Povinnost transformovat se některé oddíly nedodržely, a proto přetrvaly do současnosti 
v podobě pobočných spolků, bez ohledu na to, že stanovy ČHS jejich existenci neumožňují.  
 
Zápis pobočných spolků je problematický i proto, že dle znění občanského zákoníku ČHS ručí 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 (§ 229 OZ). 
 
Opakovaná žádost ČHS o vymazání pobočných spolků ze spolkového rejstříku s poukazem na to, že se 
jedná o chybný zápis odporující reálnému stavu věcí, nebyl rejstříkovým soudem akceptována.  
Původně plánovaný postup podle § 3045 OZ nebylo možno 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 povinnost podle 
§ 3045 odst. 2 splněna, tj. hlavní spolek už návrh na zápis pobočného spolku nepodává. 
 
Záležitost byla předána advokátní kanceláři, která po důkladném prověření situace včetně další komunikace 
s rejstříkovým soudem zkonstatovala, že jediným možným způsobem odstranění zápisu pobočných spolků 
ze spolkového rejstříku je jejich zrušení postupem dle OZ. Je tomu tak zejména proto, že ČHS nemá 
k dispozici žádný dokument, který by prokazoval, že tehdejší základní organizační složky s odvozenou 
právní subjektivitou, tj. dnešní pobočné spolky ČHS, byly opravdu zrušeny. 
 
Postup zrušení pobočných spolků dle § 168 OZ a následujících, který začíná rozhodnutím příslušného 
orgánu o zrušení, pokračuje likvidací a končí výmazem z rejstříku, je časově, odborně i finančně náročný, 
a neobejde se bez pomoci advokátní kanceláře.  
 
Výkonný výbor ČHS předkládá účastníkům Valné hromady ČHS návrh na zrušení pobočných spolků 
ČHS a žádá o jeho schválení.  
 
Prosíme všechny předsedy či jiné zástupce pobočných spolků, o které se jedná, aby nám po zahájení 
procesu rušení poskytli maximální součinnost. 
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Zprávy o činnosti komisí ČHS 

 
Komise soutěžního lezení  
předseda Tomáš Binter 
 
Komise soutěžního lezení zajišťovala v roce 2018 závodní lezení pro mládežnické i dospělé kategorie ve 
všech čtyřech oficiálních disciplínách soutěžního lezení včetně olympijské kombinace. KSL v roce 2018 
organizovala více než 20 tuzemských závodů, obsadila 25 mezinárodních soutěží, uspořádala čtyři 
tuzemská a dvě zahraniční soustředění reprezentace a několik desítek společných tréninků v jednotlivých 
disciplínách, vedených reprezentačními trenéry přímo v regionech, tréninkových centrech i v zahraničí. KSL 
dále spolupracovala na zajištění tréninkových center reprezentace (SmíchOFF a Boulder Bar), podílela se 
na školení trenérů, stavěčů a rozhodčích, ve spolupráci s vedením ČHS pracovala 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). V roce 2018 se podařilo zařadit další sportovce 
do Resortního centra sportu Ministerstva vnitra Olymp Praha, v rámci ČHS pak pokračovat v projektu 
Vrcholového sportovního centra mládeže a přiblížit se tak podmínkám obvyklým v olympijských sportech. 

Mezinárodní sezóna 2018 byla z hlediska celkové výkonnosti absolutně nejúspěšnější v historii české 
mládežnické reprezentace, která získala mj. titul juniorského mistra Evropy, titul juniorského vicemistra 
světa, historicky první českou medaili z oficiálních mezinárodních závodů mládeže v boulderingu, 7 medailí 
z mezinárodních mládežnických závodů IFSC, 30 postupů do finále v mezinárodních závodech IFSC, 4. 
místo v pořadí národů na mládežnickém mistrovství Evropy a 7. místo v pořadí národů na mládežnickém 
mistrovství světa v lezení na obtížnost. 

Česká výprava dosáhla na mistrovství světa mládeže v Moskvě historického úspěchu -  v konkurenci více 
než 1 100 závodníků ze 43 zemí vybojovala 19 bodovaných míst, z toho 11 postupů do semifinále resp. 
osmifinále. Výborně si vedl hlavně Jakub Konečný, který vybojoval stříbrnou medaili v lezení na obtížnost 
a stal se tak juniorským vicemistrem světa. Eliška Adamovská závodící v kat. A, se probojovala v téže 
disciplíně na 4. místo, v lezení na rychlost byla naší nejúspěšnější závodnicí Tereza Cibulková na 10. místě 
v kategorii B, do semifinále v boulderingu se probojoval rovněž v kategorii B Marek Jeliga. 

Také na mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost a rychlost dosáhla česká mládežnická 
reprezentace historicky nejlepšího výsledku – Jakub Konečný zde získal titul juniorského mistra Evropy 
a český tým ziskem pěti finálových a třinácti semifinálových účastí v lezení na obtížnost dosáhl na čtvrté 
místo v pořadí národů – za Rakouskem, Francií a Slovinskem. 

Česká seniorská reprezentace si odvezla z MS ve sportovním lezení v Innsbrucku dvě medaile a šest 
bodovaných míst ve všech soutěžních disciplínách. Nejúspěšnějším z českých reprezentantů byl Adam 
Ondra, který obsadil 2. místo v lezení na obtížnost a 2. místo v olympijské kombinaci. Vynikajících výsledků 
dosáhli junior Jakub Konečný a Jan Kříž - Jakub Konečný se v lezení na obtížnost probojoval do finále, kde 
obsadil 6. místo; Jan Kříž v lezení na rychlost postoupil do čtvrtfinále a obsadil celkové 8. místo. Hana 
Křížová, věkem patřící ještě do kategorie A (16 - 17 let), vytvořila nový ženský rekord v lezení na rychlost 
časem 10,477 s. V medailovém žebříčku patří  ČR sedmá pozice. V hodnocení národů nás žádný ze 
zúčastněných států neporazil ve všech třech disciplínách. Pouze domácí Rakousko se s námi dělí o 9. 
příčku v lezení na rychlost a je lepší v lezení na obtížnost i v boulderingu. Poprvé v historii měla česká 
reprezentace dva závodníky ve finále MS (Adam Ondra, Jakub Konečný) a v hodnocení národů v lezení na 
obtížnost dosáhla historického maxima v podobě 4. místa za Rakouskem, Japonskem a Slovinskem. 

Ve světovém poháru bodovali čeští reprezentanti ve všech disciplínách a kategoriích s výjimkou ženského 
boulderingu.  

Akademická reprezentace letos získala titul Akademického mistra světa v lezení na rychlost, dále na MS 
5. místo v boulderingu a 9. místo v lezení na obtížnost. 
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V oblasti domácích závodů dospělých pokračovala v roce 2018 KSL v rozvoji stabilního systému, 
vytvořeného v předchozích letech. V boulderingu byl seriál Rock Point Českého poháru v první části sezóny 
stejně jako v minulém roce organizován na základě smlouvy, která pořádání celého seriálu svěřila týmu 
pořadatelů sdružených pod značkou ČSL. První dva nominační závody se z rozhodnutí pořadatelského týmu 
neuskutečnily ve veřejném prostoru, ale na bouldrovkách, kde zejména Boulder Bar byl jednoznačně 
nevyhovující lokací pro závod tohoto rozsahu a úrovně. ČSL navíc opakovaně porušovalo ustanovení 
smlouvy, kterou mu bylo pořádání seriálu svěřeno, proto vedení ČHS tuto smlouvu vypovědělo s tím, že 
ČHS nabídl ČSL uzavření smlouvy nové za stejných ekonomicko-organizačních podmínek (s nabídkou 
možností využití i jiných variant), ale s pojistkami proti jejímu porušování. Takovou smlouvu však ČSL 
odmítlo uzavřít, naopak si kladlo neakceptovatelné podmínky a přes dlouhou snahu o jednání ze strany ČHS 
se nepodařilo dosáhnout dohody. Proto musel zbytek sezóny zajistit přímo ČHS, což se nakonec ukázalo 
jako optimální řešení, protože Rock Point MMČR v boulderingu v Lanškrouně, které se ČHS podařilo 
uspořádat díky podpoře generálního partnera a vynikající práci lanškrounského oddílu, bylo závodem 
vynikající úrovně – a to jak po stránce sportovní a organizační, tak po stránce mediálního pokrytí.  ING MČR 
v lezení na obtížnost se konalo společně s MČR mládeže B, A, J a Akademickým MČR stejně jako 
v předchozí sezóně ve veřejném prostoru, jímž bylo OC Zličín, vysokou úroveň i návštěvnost měly také 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, přičemž zkrácený 
záznam z Rock Point MMČR v boulderingu dosáhl historicky nejvyšší sledovanosti v oblasti soutěžního 
lezení – celková sledovanost (rating) dosáhla 128 000 diváků, celkový zásah (reach) dokonce 216 000 
diváků. 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 (výsledky viz výše). 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. KSL také spolupracovala s Komisí mládeže ČHS na 
vytvoření systému závodů pro začínající a mírně pokročilé lezce, které budou organizovány Komisí mládeže 
v roce 2019. 
 
Z hlediska mezinárodní sezóny 2019 bude jednoznačným vrcholem srpnové MS dospělých ve všech 
disciplínách v Japonsku, které bude zároveň nominačním závodem pro OH 2020. Součástí letošní sezóny 
jsou i ME dospělých v jednotlivých disciplínách. Čeští reprezentanti se dále budou snažit získávat body 
v rámci SP. MS mládeže se koná rovněž v srpnu v italském Arcu, čeští mládežničtí reprezentanti se dále 
zúčastní závodů MEJ a Evropského poháru mládeže v jednotlivých disciplínách. 
 
Pravidlová sekce KSL připravila pro sezónu 2019 aktualizované znění soutěžních pravidel ČHS vycházející 
z pravidel IFSC včetně seznamu změn a výjimek pro závody ČP U14. 
 
Péče o přípravu reprezentantů v mládežnických i dospělých kategoriích pokračovala v roce 2018 spoluprací 
s Laboratoří sportovní motoriky FTVS UK na systému opakovaného standardizovaného testování 
reprezentantů, testování je realizováno i v roce 2019 opět 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 2018 byly KSL realizovány dva kurzy pro získání trenérské licence C a 
dlouhodobé školení trenérů licence B, jeden kurz pro získání licence hlavního rozhodčího a ve spolupráci 
s FTVS doškolovací semináře pro trenéry. V rámci tohoto systému budou pokračovat školení a kurzy, aby se 
zvýšil počet kvalifikovaných odborníků působících v českém lezeckém sportu. Na základě mezinárodní 
dohody mezi ČHS a SHS JAMES zajišťuje KSL vzdělávání slovenských odborníků v oblasti soutěžního 
lezení – v roce 2018 bylo realizováno jedno školení trenérů a jedno školení rozhodčích SHS JAMES, na 
začátku roku 2019 pak další školení trenérů a kurz stavěčů. 
 
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. 
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Projekt pokračuje i v letech 2018 a 2019, 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. Cituji ze zprávy předsedy ČHS Jana Bloudka: „Celkové výsledky sportovců ČHS v soutěžním lezení 
měly oproti předchozímu roku výrazně vzestupnou tendenci, bodově jsme oproti roku 2017 dosáhli více než 
trojnásobného zlepšení. Vedení Olympu konstatovalo, že za sportovně i mediálně velice úspěšným Adamem 
Ondrou máme zejména v nastupující generaci řadu dalších vynikajících reprezentantů, schopných podávat 
kvalitní výkony v mezinárodní konkurenci. Na sezónu 2019 se podařilo vyjednat další navýšení počtu 
podporovaných reprezentantů ve sportovním lezení z letošních šesti na sedm a podařilo se i zvýšit počet 
našich závodníků, kterým Olymp kromě příspěvku na náklady spojené s přípravou poskytuje také pravidelný 
měsíční příjem – a to ze tří na pět. Plně profesionálním sportovcem zůstává Adam Ondra, k němu se na 
poloviční úvazek přidají Kuba Konečný a Honza Kříž, částečnou měsíční podporu získají Martin Stráník a 
Eliška Adamovská.  Iva Vejmolová a Lenka Slezáková pak mají nárok na významný příspěvek na náklady 
spojené s přípravou. Kromě finanční podpory poskytuje Olymp svým sportovcům i odborné zázemí – 
lékařské, rehabilitační, psychologické atd. včetně možnosti ubytování a dalších výhod.“ 
 
Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům soutěžního lezení na pohybový aparát připravila KSL v roce 2018 ve 
spolupráci s Fyzio Gym Cooper projekt fyzioterapeutické péče a pohybové terapie pro závodníky. Péče 
fyzioterapeutů a pohybových terapeutů byla včetně pohybové diagnostiky celoročně poskytována 
reprezentantům v soutěžním lezení, členům VSCM a nejlepším závodníkům kategorií U14, aby byl zajištěn 
zdravý vývoj lezců od nejmladšího věku i při vysokém zatížení. Projekt pokračuje i v roce 2019 
 
Pro rok 2019 je záměrem KSL ČHS pokračovat v systému domácích závodů i zajištění reprezentace a ve 
spolupráci s dalšími subjekty zlepšovat péči o talentovanou mládež i další perspektivní závodníky. Záměrem 
je zřídit další tréninková centra reprezentace v jednotlivých regionech mimo Prahu.  
 
Klíčovou byla v roce 2018 podpora partnerů reprezentace společností Montura (dospělí) a Rock Point 
(mládež), která by měla pokračovat i v roce 2019.  
 
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 2018 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 ledolezení 
předseda Slávek Matuška 
 
Na soutěžích světové úrovně reprezentovali Českou republiku pouze Tomáš Indra z Olomouce a  mladá 
závodnice Aneta Loužecká. Oba se nominovali v prosinci 2017 na kole EP v Bratislavě. Aneta vyrazila na 
zkušenou do Lichenštejnského Malbunu na juniorské MS, a poté na světový pohár do Saas Fee a 
Rabensteinu. Tomáš Indra závodil rovněž v Saas Fee a Rabensteinu, a pak také na EP ve finském Oulu. 
Našim reprezentantům se bohužel ve špičkové konkurenci příliš nedařilo.  Z rychlostních specialistů bohužel 
na SP v roce 2018 nestartoval nikdo.  
 
Naštěstí se přeci jen podařila udržet tradice závodů na rychlost ve Víru, 9. ročník proběhl až 10. března(!), 
poté co se přeci jen povedlo vírskou stěnu „naledovat“. Obhájili opět Dvořáček a Matušková zcela 
bezkonkurenčními časy vůči ostatním.  
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Zlomová událost přišla v druhé polovině sezóny.  Díky spolupráci Radka Lienertha s předsedou komise 
ledolezení a mnoha hodinám dobrovolné práce členů HO Lokálka Brno bylo vytvořeno na starém dálničním 
pilíři pod brněnskou přehradou velmi důstojné závodiště. Tam se také v sobotu 24.11.2018 po letech 
konečně odehrál závod v drytoolingu, a rovnou s titulem Mistrovství republiky. Díky dobře vybranému 
termínu byla velmi hojná účast z domácí, ale také ze slovenské strany. Celá akce se nesla ve velmi 
přátelské atmosféře a snad jen počasí trochu kazilo pohodu na místě. Závod byl také nominační pro sezónu 
2019 v obtížnosti a jako reprezentanti z něj vzešli Mirek Matějec a Aneta Loužecká. Celkovými vítězi se stali 
právě Míra Matějec v mužích a Maria Šoltesová v ženské kategorii. Po akci kvalitní závodiště i tréninkový 
profil na pilíři zůstávají a jsou dobrým příslibem pro pořádání dalších soutěží.  
Snad nová závodiště a na nich nové závody přitáhnou také nové, mladé závodníky a závodnice. Uvidíme 
v roce 2019.   
 
 
Komise tradičního skialpinismu 
předseda Jan Pala 

 
V roce 2018 pokračoval trend rostoucího počtu skialpinistických výjezdů mimo alpské oblasti. Zvětšuje se tak 
počet skialpinistů a skialpinistek, kteří se ze slovenských Vysokých Tater přes Alpy vydávají dále do světa. 
V současné době podle dostupných informací chybí Čechům mezi skialpinistickými výstupy a sjezdy pouze 
vrcholy v Antarktidě. 
 
Od ledna 2018 vyjela řada českých skupin do různých zajímavých oblastí od Gruzie přes Turecko a Írán. 
V Gruzii se čeký zájem soustřeďuje především na oblast Svanetie, kde se pohybují v zimním období desítky 
až stovky českých skialpinistů a skialpinistek. V případě špatného počasí brázdí freeridové terény střediska 
Tetnuldi a za lepších podmínek se zabývají prvosjezdy a jejich opakováními v okolních vysokých horách 
nabízejících řadu strmých sjezdů. V aktuální sezóně 2018-2019 se v Gruzii střídá jedna česká skupina za 
druhou. 
 
V Íránu se zájem soustřeďuje především na pohoří Alborz mezi Teheránem a Kaspickým mořem, kde kromě 
nejvyšší sopky Damavánd (5671 m) je velké množství možných sjezdů na čtyřtisícových vrcholech. 
Podstatně menší pozornost je dosud věnována např. odlehlým oblastem Turecka a vyšším pohořím dále na 
východ. Jednou z mála výjimek byla zářijová krkonošská skialpinistická expedice do Tádžikistánu, které se 
po krásném lezeckém výstupu na 6721 metrů vysoký vrchol Karla Marxe podařil světový prvosjezd 
oprávněně ohodnocený Českým horolezeckým svazem Čestným uznáním za rok 2018 – Libor Dušek 
a Zdeněk Jirouš. 
 
Ve Vysokých Tatrách byla velmi aktivní řada lidí, z nichž se nejobtížnějším sjezdů věnovali hlavně Rosťa 
Tomanec a Karel Svoboda, za což byli ohodnoceni Českým horolezeckým svazem v rámci výstupů 2018. 
 
Hromadné skialpinistické akce 
Květnového čtvrtého ročníku norského československého firnového memoriálu pod záštitou Komise 
tradičního skialpinismu ČHS se zúčastnila řada členů ČHS působících jak přímo v Norsku, stejně jako těch, 
kteří do Norska přiletěli jenom kvůli tomuto memoriálu. Celkový počet účastníků dosáhl čisla 35. Během pěti 
až deseti květnových dnů (někteří přiletěli o pět dnů dříve z důvodu aklimatizace při skalpu v norských 
fjordech) účastníci absolvovali řadu ledovcových a neledovcových túr v Sunmore, Jotunheimenu 
a Hurrungane. 
 
Největší skialpinistickou akcí v roce 2018 bylo prosincové Setkání skialpinistů v hotelu Bauer v lyžařském 
středisku Bílá v Beskydech. Třídenní skialpinistické setkání začalo pátečním večerním blokem přednášek 
a večírkem. Od sobotního rána byla na programu řada praktických workshopů od lavinové prevence, první 
pomoci v zimních horách až po zlepšování sjezdových technik ve volném terénu. Součástí odpoledního 
venkovního programu byl i Skialp sprint Bílá, pro který byly využity dvě sjezdovky. V odpoledních, večerních 
a nočních hodinách se hlavního programu zúčastnilo přes 140 lidí, kteří vydrželi u fotek, videí, 
a skialpinistické tomboly až do druhé hodiny ranní. Nedělní program si každý uzpůsobil podle sebe, 
mnozí vyrazili na nedalekou Lysou horu – bez lyží, protože malá vrstva sněhu byla jenom v oblasti vrcholu. 
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Přehled předpokládaných aktivit v oblasti tradičního skialpinismu v roce 2019 
V aktuálním roce se předpokládá, že opět vzroste počet tradičních skialpinistů, kteří zamíří do různých 
horských oblastí mimo hlavní „skialpinistické hřiště“ v Alpách. V březnu se uskuteční obnovená alpská 
skialpin rallye následovaná dubnovými Vysokými Tatrami se závěrem na pátém ročníku československého 
firnového memoriálu v Norsku. Největší akcí Komise tradičního skialpinismu bude prosincové Setkání 
skialpinistů, kde budou opět zařazeny praktické workshopy. 
 
 
Centrální vrcholová komise + ochrana přírody 
předseda Karel Berndt, ochrana přírody Božena Valentová 
 
V roce 2018 byl pořízen materiál na údržbu skal v hodnotě 1 487 684 Kč. Do nepískovcových oblastí bylo 
vydáno 3 241 borháků, do pískovcových oblastí 1 315 kruhů a borháků a 1091 slaňovacích kruhů a borháků 
a dalšího pomocného materiálu na údržbu a prvovýstupy.  
 
Na granty bylo vyčerpáno 93 881 Kč, z čehož téměř 1/3 byla určena na mimořádnou akci budování 
protierozní zábrany na Pantheonu. 
 
Na odměnách za údržbu skal pro správce bylo vyplaceno 88 536 Kč. Pro 12 nejaktivnějších spolupracovníků 
databáze Skály ČR bylo na odměnách vyplaceno 18 000 Kč. 
 
V roce 2018 jako jediný sponzor Singing Rock přispěl stejnou částkou jako v předchozích letech. 
Sponzorovaný materiál byl nasměrován do pískovcových oblastí pod správou OVK Hruboskalsko, Jizerské 
a Lužické hory, Skály na Mužském, Dubské skály a Broumovsko.  
 
Ve spolupráci s  V. Těšitelem proběhla dvě školení správců skal a prvovýstupců, a to v Písku dne 2.6.2018 
a v Kacanovech  dne 28.10.2018. Proškoleno bylo celkem 23 účastníků. Musíme konstatovat, že přestože 
školení je směrováno do jednotlivých OVK, účast místních správců skal není dostatečná. Pro rok 2019 
plánujeme opět minimálně dva termíny proškolení na jaře na Jižní Moravě a na podzim v Labských 
pískovcích.  
 
Po sedmi letech proběhl dne 23.11.2018 v Sedmihorkách seminář organizovaný ČHS, AOPK ČR a Správou 
NP České Švýcarsko, kterého se zúčastnili zástupci orgánů ochrany přírody, předsedové a členové OVK. 
Seminář přispěl především k poznání problematiky v jednotlivých OVK v jednání s orgány ochrany přírody. 
 
V roce 2018 byla uvedena do provozu mobilní aplikace Skály ČR, která zpřístupňuje celou databázi skal. 
Kromě toho usnadňuje vyhledání skal v terénu a dávají možnost uživatelům doplňovat informace a fotografie 
o skalách a cestách. Také díky tomu má ČHS možnost operativně upozorňovat na omezení pohybu ve 
skalách zvláště s přihlédnutím na hnízdění ptáků. 
 
V roce 2018 byla vyjednána tato povolení lezení:  
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce 
- NPR Kaňon Labe – výjimka formou OOP, platnost do 31.12.2020 (zmenšení oblasti s celoročním lezením) 
 
- PP Tiské stěny – souhlas formou OOP, platnost do 31.12.2022 (zákaz prvovýstupů, rozšíření počtu 
zakázaných cest) 
 
CHKO Beskydy 
- NPR Pulčín – Hradisko, Pět kostelů – výjimka, platnost do 31.10.2022 (podmínky beze změn, jen pro 
organizované horolezce, nutná registrace na webu) 
 
CHKO Broumovsko 
- PR Křížová cesta, Křížový vrch – souhlas formou OOP, platnost do 31.12.2028 (podmínky beze změn) 
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- NPR Broumovské stěny – výjimka formou OOP, platnost do 31.12.2028 (podmínky beze změn) 
 
- NPP Polické stěny – výjimka formou OOP, platnost do 31.12.2028 (podmínky beze změn) 
 
CHKO Žďárské vrchy 
- PP Tisůvka + PP Rozštípená skála – souhlas, platnost do 31.12.2027 (nové) 
 
CHKO Český kras 
- PR Tetínské skály – souhlas, platnost do 30.6.2023 (nové) 
 
- PP Radotínské údolí – souhlas, platnost do 31.12.2028 (nové) 
 
Liberecký kraj 
- PR Údolí Jizery – souhlas, platnost do 31.12.2023 (podmínky beze změn) 
 
Dořešit se nepodařilo povolení pro NPR Karlštejn a PR Kobyla v Českém krasu a pro boulderovou lokalitu 
Bor na Broumovsku, byly řešeny problémy ohledně Borové skály v Praze.  
Byla podána žádost o vydání nového povolení pro NPR Adršpašsko - teplické skály.   
 
 
Komise mládeže 
předsedkyně Magda Jančíková 
 
V průběhu roku proběhlo pod KM několik akcí: 

1) soutěž Mladí horalové – v září proběhl 1. ročník soutěže zaměřený svými disciplínami nejen na 

lezení, ale celkově na pohyb v horách a přírodě. Soutěže se zúčastnilo 16 klubů ve dvou kolech. 

První kolo organizovali kluby pod společnými pravidly nezávisle na sobě, ze kterých se nominovaly 

jejich nejlepší 4členné týmy do finálového kola na Malé skále. Finálové kolo bylo organizováno 

klubem Lezci.com a ČHS (Komise mládeže, Lékařská komise, Metodická komise) a celkem 

startovalo 22 týmů z 16 klubů ve dvou věkových kategoriích. 

2) Slovinsko-český kemp – v červenci v Bavšici ve Slovinsku se uskutečnil společný kemp pro děti ze 

Slovinska a České republiky. Celkem byl kemp naplněn 34 dětmi a 13 instruktory. Na programu bylo 

především lezení a turistika. 

3) Setkání spolků – tradiční setkání zástupců mládežnických spolků bylo zorganizováno v listopadu 

v Jihlavě. Kromě zhodnocení roku 2018 se diskutovaly plány na rok 2019 a především pak koncept 

podpory závodů pro děti a mládež 

Podpora klubů a celoroční práce Komise spočívala především ve vyhlášení grantových okruhů, zhodnocení 
a schvalování žádostí a následné vyúčtování, poté podpora klubů zapojených v Síti mládežnických klubů, 
kde kromě finanční podpory ČHS nabízí podporu kvalifikovaných trenérů – v rámci Sítě regionálních trenérů, 
vzdělávání a další.  
V listopadu byla jmenována nová členka Komise – Jana Cinková a začala příprava systému oficiálních 
závodů ČHS pro děti a mládež do 19 let. 
V roce 2019 plánujeme pokračovat v podpoře klubů pracujících s dětmi a mládeží, zorganizovat 
2. ročník soutěže Mladí horalové, uspořádat ke konci roku setkání zástupců spolků, budou vyhlášeny granty 
v tradičních okruzích, proběhnou oficiální závody ČHS ve dvou kategoriích podpořené KM zaměřené na 
začínající a mírně pokročilé lezce. V červenci proběhne ve spolupráci s Youth Commission UIAA 
mezinárodní kemp pro děti, na kterém se organizačně podílí zástupci Českého, Slovenského, Slovinského, 
Maďarského a Chorvatského národního svazu.  
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Metodická komise 
předseda Jiří Vogel 
 
Metodické dny 
Metodické dny slouží zejména k propagaci činnosti Českého horolezeckého svazu a v průběhu roku 2018 
byly organizovány Metodické dny na následující témata: 

 Ledy 

 Laviny 

 Bezpečnost na skalách pořádaná v několika lokalitách, na některých místech i za podpory 
garantované horoškoly 

 

Instruktoři 

 Doškolení – seznam seminářů na WWW – několik druhů seminářů, instruktor si může vybrat dle 
zájmu 

 Akreditovaný kurz – lezení na umělých stěnách 

 SCI – sportovní lezení na fixně zajištěných skalách a lezení na stěnách 

 RCI – vícedélkové lezení na horách 

 HAL – lezení v zimních horách 
 
Od roku 2019 je systém vzdělání blokový. Uchazeč o vzdělání bude postupovat od nejjednodušší 
k nejnáročnějšímu vzdělání postupně. Návaznost s akreditovaným kurzem a předchozími kurzy instruktorů je 
zajištěna. Systém doškolení zůstává zachovaný, jak jej známe mnoho let. 
 
Garantované horoškoly 
V současném okamžiku má Český horolezecký svaz 4 garantované horoškoly, kterým přispívá na 
vzdělávání nováčků a bude se snažit býti s nimi v úzkém kontaktu. Několik dalších subjektů požádalo 
o validaci v roce 2018 a v roce 2019 bude probíhat validace jejich vzdělávacích programů.   
 
Vzdělávací materiály 
V roce 2018 MK zahájila práci na vzdělávacích metodických kartách. Práce má pokračovat i v následujících 
několika letech a má zahrnout komplexní vzdělávací materiál pro výuku nováčků. Metodické karty jsou 
vydávány pro potřeby instruktorů a karta zahrnuje výukovou dílčí problematiku, doporučený postup, jak 
postupovat při výuce ve skupině a jak přezkoušet. Témata karet jsou zvoleny Metodickou komisí na základě 
priorit, statistik a možnosti vzniku rizika při používání v praxi a ve vzdělávacích procesech.  

 
Novinky na rok 2019 
Jakákoliv horoškola může požádat Metodickou komisi o pomoc při výuce v rozsahu pomoci při výukových 
hodinách. Rozsah pomoci je stanoven MK a vychází z předpokladu, že instruktoři provedou výuku za účasti 
lektora MK a ten analyzuje na místě výukový blok a doporučí na co se zaměřit a případně přizpůsobit ve 
výuce.  
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Ukázka vzhledu karet: 
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Lékařská komise 
předsedkyně Jana Kubalová 
 
LK ČHS pracovala v nezměněném složení. Lékařská komise se sešla na 29. Pelikánově semináři 26. – 28. 
10. 2018. Lékařská komise úzce spolupracuje se Společností horské medicíny ČR, více informací na 
www.horska-medicina.cz.  
Lékařská komise ČHS – lektorská a školící činnost: 
24. – 25. 3. 2018  - První pomoc pro instruktory na umělé stěně, jarní běh – Kubalová  
13. – 15. 4. 2018 – První pomoc a záchrana – doškolení instruktorů ČHS – Honzík, Neumann 
31. 5. – 3. 6. 2018 – Kurz první pomoci a záchrany v horách pro nové instruktory ČHS - Honzík 
15. 9. 2018 – soutěž Mladí horalové (finálové kolo) – příprava a vyhodnocení zdravotnického úkolu 
(Kubalová) 
Listopad 2018 - První pomoc pro instruktory na umělé stěně, podzimní běh – Kubalová 
2. – 4. 11. 2018 - První pomoc a záchrana – doškolení instruktorů ČHS v horolezectví – Honzík, Neumann 

 
Účast na kongresech se horskou problematikou 
11. – 13. 6. 2018 HEMS Meeting – ČR Vysočina – MUDr. Jana Kubalová, Martin Honzík 
7. – 12. 10. 2018 ISSW 2018, International Snow Science Workshop, Innsbruck; MUDr. Lenka Horáková; 
RNDr. Jan Pala, PhD. 
16. - 21. 10. 2018 ICAR Convention Chamonix 2018; MUDr. Hana Kubinová, Martin Honzík, DiS., MUDr. 
Jana Kubalová  
21. – 24. 11. 2018, Káthmándu, Nepál, XII. World Congress on Mountain Medicine – Kubalová – aktivní 
účast:  
 
THE EMS MOBILE APP 
Maleňák F. 1, Kubalová J. 2 
1 Aplikace Záchranka, z.ú., Czech Republic 
2 Emergency Medical Service of the South Moravian Region, Czech Republic 
 
- účast na kongresech nebyla hrazena z prostředků ČHS 
 

http://www.horska-medicina.cz/
https://www.facebook.com/icarchamonix2018/?__tn__=kCH-R&eid=ARBtDvfnJeFzGABSi7NFsP4OE14RSKDLx8UFrGnPWTy-4fawp8KcQuCSqFK0IeHU58pzARhFNreWXLAy&hc_ref=ARQIBnYNqnpJSTFFryjD6vzvvvYU6G2oMw8NscWb-ijZLoC_95zoBe9IMIaIH2JvN1s&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDck7VNsVHJPlnvV_pMOqLZitlyMl5t2a_0RaMKk4dZ8T_0v1LmSbu7HxtEquEVcA3Vjib7yxCfqRiiACIMuATW3Q_mzIbwbZqEoJtHCJy7M1V9ViB8X9ZkhzqW74OvMk8Wodd48JnDv3jLVI463nNxgiap8XV1RI0lOTtRHUjU2Mr8d6gN4SBbSTnnSoIBadKm05w-EkmChgASIGmTYXg3jPdFO4-q7DcOWb51ompSclJgUi1Uml90_A
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Kurz horské medicíny (Diplom horské medicíny, DiMM) 
V září 2018 byl zahájen první Kurz horské medicíny pro horolezce, organizátory expedic a všechny, kdo se 
pohybují v horském prostředí, bez podmínky zdravotnického vzdělání. Kurz je tvořen modulovým systémem 
dle potřeb účastníka. Lékařská komise ČHS spolupracuje na výuce i na tomto mezinárodně certifikovaném 
kurzu. Hlavní přednesená témata byla: výšková nemoc, výživa v horách, přenosná přetlaková komora. 
Přenosná přetlaková komora byla zapůjčena z majetku ČHS. Více na www.kurzhorskemediciny.cz.  
 
Pelikánův seminář 
Nejvýznamnější akcí Lékařské komise ČHS, ve spolupráci se Společností horské medicíny byl 29. Pelikánův 
seminář, který se konal 26. – 28. 10. 2018 na Chatě Pláně pod Ještědem. Program byl opět koncipován jako 
dvoudenní. Hlavní přednesená témata byla: hypotermie, omrzliny, úrazy v horách, vč. doporučení pro řešení, 
lavinová problematika, vzdělávání v horské medicíně. Sobotní program byl zakončen praktickými workshopy: 
záchrana v lezeckém terénu, první pomoc při traumata – improvizované prostředky. V neděli pak program 
pokračoval Právní problematikou, místní HS představila spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou 
Libereckého kraje, podrobně jsme se věnovali rozboru úrazů českých horolezců v terénu i na umělé stěně. 
Podrobná zpráva je dostupná na: https://www.horosvaz.cz/res/archive/239/033593.pdf?seek=1542108972. 
Již 30. ročník kongresu se bude konat 26. – 27. 10. 2019. 
 
Plánované aktivity na rok 2019: 
- Školení první pomoci pro nové i stávající instruktory horolezectví, instruktory na umělé stěně (2 x 2 denní 

školení, 2x 3 denní školení, 1x 4 denní školení) 

- Pelikánův seminář 26. – 27. 10. 2019 

- Výroba náplně do lékárniček horolezce – vstoupili jsme v jednání s firmou Hartmann, se kterou jsme 

vytvořili návrh obvazového materiálu. Dodání v průběhu roku 2019. 

 
 
Komise závodního skialpinismu 
předseda Pavel Jirsa 
 
V roce 2018 pracovala komise závodního skialpinismu ve tříčlenném složení. V zimní sezoně 2018 
organizovala komise seriál závodů HUDY Českého poháru ve skialpinismu a Mistrovství ČR, účast 
reprezentantů na mezinárodních závodech a zároveň spolupracovala na organizaci závodů 
Středoevropského poháru (SEP). 
 
HUDY Český pohár v roce 2018 se skládal ze šesti závodů, vrcholným závodem bylo MČR v Rokytnici nad 
Jizerou, s tradičním názvem O dřevěného Krakonoše. Pořádání dalších závodů zajistili tradiční organizátoři, 
závody se uskutečnily na Dolní Moravě, na Bouřňáku a ve Špindlerově mlýně, kde byli vyhlášeni celkoví 
vítězové HUDY ČP ve skialpinismu 2018. V rámci účasti na seriálu SEP byly do seriálu závodů Českého 
poháru zařazeny dva zahraniční závody, v Tatrách a v polském Pilsku, za ČR byl zařazen závod 
O dřevěného Krakonoše. 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 2018 hojně obsazeny. 
 
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 juniorů Matyáš 
Urban a David Novák, v kategorii kadetů Stanislav Heczko. Tři reprezentanti se zúčastnili ISMF European 
Series do rakouského Bischofshofenu, celé reprezentační družstvo se pak v únoru zúčastnilo ME na Sicílii; 
nejvíce se dařilo Davidu Novákovi, který vybojoval 8. místo ve vertikalu.  
 
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. 
 

http://kurzhorskemediciny.cz/
http://www.kurzhorskemediciny.cz/
https://www.horosvaz.cz/res/archive/239/033593.pdf?seek=1542108972
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Komise alpinismu 
předseda Jan Zbranek 
 
Marek Holeček a Zdeněk Hák obdrželi nejvyšší mezinárodní horolezecké ocenění – Zlatý cepín – za 
prvovýstup Satisfaction na Gasherbrum I.  
 
Adam Ondra získal další ocenění pro nejlepšího skalního lezce – Wild Country Award, hlavně za Silence, 
nejtěžší cestu na světě za 9c z roku 2017, a za tentýž výkon i cenu Jiřího Gutha – Jarkovského. Oba výkony 
získaly již od ČHS za rok 2017 ocenění Výstup roku s hvězdičkou náležející výkonům světové úrovně. 
 
Komise alpinismu vyhodnotila a ocenila v anketě Výstupy roku nejlepší horolezecké výkony (včetně 
skialpinistických sjezdů) uplynulého roku. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v 8.2.2018 jako 
součást doprovodného programu Jizerské padesátky.  
 
Na jaře byl sestaven nový osmičlenný tým mladých talentovaných alpinistů – Sokolíků, jehož členové budou 
absolvovat tříletý výcvik pod vedením zkušených alpinistů a instruktorů zaměřený na lezení v horách a na 
big wally. V průběhu roku absolvovali členové týmu jarní pětidenní výjezd do saských pískovců a v létě 
týdenní soustředění v Bergellu.  
 
 


