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Výroční zpráva ČHS za rok 2016 
 
Výroční zpráva je zpracována za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a je určena pro jednání Valné 
hromady ČHS konané dne 25. 3. 2017.  
 
Základní informace o ČHS 
IČ: 00460001 
sídlo: Donská 275/9, 101 00 Praha 10 Vršovice 
zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1037 
 
Orgány ČHS 
nejvyšším orgánem ČHS je valná hromada 
statutárním orgánem ČHS je výkonný výbor v čele s předsedou 
kontrolní funkci plní revizní komise, disciplinární provinění členů řeší disciplinární komise 
k naplňování cílů ČHS jsou ustanoveny odborné komise 
 
Členství v ČHS 
Členy ČHS mohou být právnické osoby (spolky zaměřené na horolezectví) a fyzické osoby, které se 
mohou sdružovat do horolezeckých oddílů bez právní osobnosti.  
K 31. 12. 2016 měl ČHS více než 15 tisíc členů, kteří měli průkaz na rok 2016, nebo se v témže roce 
zaregistrovali jako členové E; K témuž datu bylo v ČHS zaregistrováno 51 spolků a 368 oddílů bez 
právní osobnosti. 
 
Činnost ČHS v roce 2016 
Valná hromada ČHS se konala 19. března 2016 v Praze na Strahově a bylo na ní přítomno nebo 
zastoupeno 27 % členů. Usnesením valné hromady bylo Výkonnému výboru ČHS uloženo, aby 
v průběhu roku provedl kontrolu zápisu ve spolkovém rejstříku, pokud jde o zápis pobočných spolků 
ČHS. 
 
Výkonný výbor ČHS pracoval v šestičlenném složení – předseda Jan Bloudek, 1. místopředseda Šimon 
Budský, 2. místopředseda Petr Resch, členové Karel Berndt, Radan Keil a Andrzej Kurowski. V průběhu 
roku se konalo osm jednání výkonného výboru.  
 
Revizní komise ČHS pracovala ve složení Martin Mašát, předseda, Jana Krtková, Michal Všetečka, 
členové. Podrobné informace o činnosti jsou v samostatné zprávě revizní komise pro Valnou hromadu 
ČHS 2017.  
 
Disciplinární komise pracovala ve složení Tomáš Frank, předseda, Tomáš Kublák, Marek Holeček, 
členové. Komise řešila jedno disciplinární řízení - na základě stížnosti Oblastní vrcholové komise 
Západní Čechy na organizátory akce Petrohradské padání.  
 
V roce 2016 pracovalo v ČHS devět odborných komisí: 
Metodická komise – předseda Jiří Vogel; vedení bezpečnostní sekce – Vladimír Těšitel 
Lékařská komise – předsedkyně Jana Kubalová 
Centrální vrcholová komise – předseda Karel Bernt 
Komise soutěžního lezení – předseda Tomáš Binter 
Komise závodního skialpinismu – předseda Pavel Jirsa 
Komise ledolezení – předseda Slávek Matuška, jmenován do funkce v lednu 2016 
Komise alpinismu – předseda Jan Zbranek 
Komise tradičního skialpinismu – Jan Pala 
Komise historie – Jiří Novák, z funkce odstoupil v listopadu 2016 
 
Sekretariát ČHS pracoval v roce 2016 v pětičlenné sestavě, která se v důsledku personálních změn 
průběžně měnila.   
 
ČHS hospodařil v roce 2016 s rozpočtem 11 046 000 Kč, který schválila Valná hromada ČHS v březnu 
2016. Součástí rozpočtu byly i finanční prostředky z  programu Erasmus+ na mezinárodní projekt 
Climbing for Everybody. Činnost ČHS byla financována hlavně z členských příspěvků a ze státních 
dotací MŠMT, projekt mládeže pak z výnosů loterií, které jsou poskytovány prostřednictvím Českého 
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olympijského výboru; v roce 2016 byly využity i dotace od Magistrátu hl. m. Prahy. Do rozpočtu ČHS 
přispěli také sponzoři. Největším objem peněz byl využit na údržbu skal a na oblast soutěžního lezení.   
Výsledky hospodaření po jednotlivých čtvrtletích byly pravidelně zveřejňovány na webu ČHS. Celkově 
hospodaření roku 2016 skončilo účetně se ztrátou 670 tis., která vznikla především započtením 
plánovaného čerpání rezervy jako jednoho ze zdrojů rozpočtu a využitím peněz z ČOV, které jsme přijali 
a zaúčtovali v předchozích letech jako výnos. Z hlediska čerpání peněz skončilo hospodaření jako 
vyrovnané. Aktiva ČHS poklesla z 18,1 mil. na 14,8 mil. především vlivem vyplácení peněz partnerům 
z programu Erasmus+, které jsou součástí naší rozvahy jako cizí zdroje. Tomu odpovídá i snížení Cash 
ze 17,5 mil. na 14,4 mil. 
 
ČHS získal evropský grant na tříletý projekt Erasmus+ Climbing for Everybody - v celkové výši 498 tisíc 
EUR. Do projektu jsou zapojeny pod vedením ČHS horolezecké svazy ze Slovenska, Slovinska, 
Maďarska, Chorvatska a Itálie. První mezinárodní setkání věnované lezení a předávání zkušeností se 
uskutečnilo na konci září v Adršpachu.  
 
V průběhu roku se podařilo zintenzivnit spolupráci s horolezeckým svazem Slovinska (PZS), díky které 
mohou členové ČHS snadno získat členství v PZS a tím i slevy na horských chatách v Alpách (nabídka 
ČHS Trio). Navíc mají na základě bilaterální smlouvy mezi ČHS a PZS všichni členové ČHS (i bez 
zakoupení členství v PZS) slevy na všech 179 slovinských horských chatách vlastněných PZS ve stejné 
výši jako členové PZS, podobně jako nám poskytuje slevy JAMES na svých chatách ve Vysokých 
Tatrách. V rámci mezinárodních aktivit se ČHS angažuje, prostřednictvím předsedy J. Bloudka, 
v pracovní skupině připravující založení Evropské horolezecké asociace.  
 
Členům ČHS byly v průběhu roku poskytovány především tyto služby a výhody:  
Významně vylepšené cestovní pojištění pojišťovny UNIQA, které kryje i horolezectví apod. aktivity a 
zahrnuje i pojištění záchranných prací; využilo je více než 1,5 tisíce členů.  
Výhodné cestovní pojištění pro reprezentanty a jejich doprovod, úrazové pojištění členů při 
organizovaných akcích, pojištění odpovědnosti instruktorů, trenérů a cvičitelů.   
Možnost lézt na skalách, kde je souhlas s provozováním horolezectví omezen jen na členy ČHS. 
Výrazné slevy na chatách ve Vysokých Tatrách, na některých horolezeckých akcích (např. Mezinárodní 
horolezecký filmový festival), na vstupném v lezeckých arénách, v obchodech našich partnerů.  
Nižší startovné na závodech organizovaných ČHS. 
Možnost zapůjčení horolezeckých průvodců z knihovny ČHS.  
Možnost využít granty ČHS na údržbu skal, na mládež a na tradiční akce.  
 
Informovanost členů byla zajišťována především prostřednictvím webu ČHS, jehož grafika byla 
modernizována a k němuž byl doplněn responsivní design pro tablety a mobilní telefony, dále 
prostřednictvím Facebooku, čtvrtletního elektronického Zpravodaje a prostřednictvím Ročenky ČHS 
2015, která byla vydána v nákladu 10 tisíc výtisků.  
 
Na konci roku byl spuštěn e-shop umožňující objednávání průkazů, pojištění a ČHS Trio, s cílem 
usnadnit a urychlit registraci v ČHS a koupi dalších produktů.  
 
Na valné hromadě v roce 2015 byla představena nová vize ČHS, a ve vztahu k ní byly definovány hlavní 
cíle a nově vymezeny hlavní oblasti činnosti ČHS. Realizace v roce 2016 byla následující:  
 
Cíl - spokojenost členů 
O spokojenosti členů máme k dispozici pouze nepřímé indikátory jako např. vývoj členské základny, 
zájem o servis ČHS (pojištění, granty, kurzy apod.). Počet členů ČHS se postupně zvyšuje, zvyšuje se 
počet zájemců o granty ČHS, o pojištění, o instruktorské a trenérské kurzy apod.    
 
Cíl - nárůst členské základny 
Počet členů ČHS postupně narůstá, na konci roku 2016 bylo v ČHS registrováno více než 15 tisíc členů 
(fyzických osob), kteří měli průkaz na rok 2016, nebo se v témže roce zaregistrovali jako členové E; 
přibývá dětí a mládeže do osmnácti let.  
 
Cíl - spolkovost 
Počet horolezeckých oddílů bez právní osobnosti zůstal zhruba stejný jako v předchozích letech. 
Několik malých oddílů, které zanikly, bylo nahrazeno zhruba stejným počtem oddílů nově 
registrovaných. K velké změně došlo v oblasti spolků – na konci roku jich bylo do ČHS zapojeno 
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padesát. Podařilo se realizovat sedm metodických akcí pro veřejnost, tradiční horolezecké akce byly 
podpořeny granty ve výši 47 tisíc Kč.  
 
Oblast údržby skal 
Během roku prováděli správci skal a členové oblastních vrcholových komisí standardní údržbu skal.  
Na základě výběrového řízení byly uzavřeny smlouvy s dodavateli materiálu a nářadí na údržbu skal. 
Materiál poskytla v rámci partnerského plnění opět firma Singing Rock. 
Na Kamýku a v Prachově se uskutečnila školení správců skal, kterých se mohli zúčastnit i prvovýstupci.  
Na jaře se podařilo dokončit další etapu rozvoje databáze Skály ČR, do které je nyní možno zapisovat 
údržbu, vkládat prvovýstupy, obrázky apod.  
Údržba skal byla podpořena granty, které byly přiděleny ve výši cca 95 tisíc Kč.   
V průběhu roku proběhla řada jednání s orgány ochrany přírody. Na základě žádostí ČHS byla získána 
nová povolení pro Josefovské údolí a Žleby v Moravském krasu, pro oblasti Českého krasu a všechny 
oblasti na území CHKO Český ráj atd.   
 
Oblast sportu 
V oblasti závodního sportu se uskutečnily seriály závodů a mistrovské soutěže pro dospělé i mládež ve 
sportovním lezení (lezení na obtížnost, bouldering, lezení na rychlost) a v závodním skialpinismu; 
konalo se MČR v ledolezení  na rychlost.  
Reprezentanti ve sportovním lezení se zúčastnili řady mezinárodních závodů pořádaných IFSC. 
Nejúspěšnější byl A. Ondra, který se stal na MS v Paříži mistrem světa v lezení na obtížnost a 
vicemistrem v boulderingu; medaile z pohárových závodů přivezli i L. Hroza (lezení na rychlost) a M. 
Stráník (bouldering). Významnou událostí roku se stalo zařazení sportovního lezení na letní olympijské 
hry v Tokiu v roce 2020.   
Pod vedením komise závodního skialpinismu se uskutečnilo pět závodů Českého poháru ve 
skialpinismu, malé reprezentační družstvo se zúčastnilo dvou mezinárodních závodů ISMF. Komise 
ledolezení uspořádala MČR v ledolezení na rychlost.  
V oblasti alpinismu se podařilo uskutečnit další soustředění talentovaných mladých lezců v Alpách. Byly 
vyhlášeny a oceněny další Výstupy roku - za celý rok 2015.  
Sportovní událostí roku byl přelez legendární cesty Dawn Wall ve stěně El Capitana, který se podařil 
Adamu Ondrovi v rekordně krátkém čase.  
 
Oblast vzdělávání 
V roce 2016 se uskutečnily další instruktorské kurzy a doškolení. Kvalifikaci instruktora získalo jedenáct 
členů ČHS. Kurzy i doškolení byly letos poprvé částečně zpoplatněny.  
Konaly se první dva turnusy akreditovaného kurzu Instruktor lezení na umělé stěně spojeného 
s kvalifikací trenér C; zájem o kurz překračoval jeho kapacitní možnosti. Rozběhl se také další kurz 
trenérů sportovního lezení – licence B.  
Nabídka vzdělávání byla rozšířena o systém Garantovaných horoškol. Certifikát ČHS dokladující kvalitu 
oddílové horoškoly získaly dva subjekty.  
Veřejnosti bylo určeno sedm metodických akcí zaměřených na ledolezení, základy lezení a jištění, 
chytání pádů a nově i na ferraty. Na podzim uspořádala lékařská komise Pelikánův seminář věnovaný 
horské medicíně, a spolu s ním i kurz první pomoci.  
ČHS  podal žádost o zařazení tří trenérů s licencí A do Unie profesionálních trenérů.  
 
Oblast mládeže 
Do projektu na podporu mládeže se zapojilo 33 klubů, které se starají o téměř tři tisícovky dětí. Všechny 
kluby získaly v průběhu roku finanční podporu z loterií, která je poskytována prostřednictvím ČOV; 
rozděleno bylo zhruba 350 tisíc Kč. 
Práce s mládeží byla podpořena také prostřednictvím grantů, které byly přiděleny v celkové výši 176 
tisíc Kč.  
Setkání mládežnických klubů, jehož cílem bylo předat informace o projektu i sdílet zkušenosti 
s výcvikem mládeže, se uskutečnilo v říjnu ve Velkém Meziříčí.  
Zájemcům z mládežnických klubů byla přednostně nabídnuta možnost absolvovat akreditovaný kurz 
Instruktor lezení na umělé stěně, doplněný trenérskou kvalifikací třídy C.  
S cílem rozšířit tréninkové možnosti dětí a mládeže začal ČHS pod vedením T. Bintera vytvářet síť 
regionálních trenérů s licencí B a vyšší, kteří budou pomáhat klubům s trénováním dětí. První setkání 
regionálních trenérů se uskutečnilo na podzim. 
 

Plnění usnesení VH ČHS 2016 
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Valná hromada uložila Výkonnému výboru ČHS zkontrolovat v průběhu roku 2017 zánik právní 
osobnosti pobočných spolků.  
Kontrola bude provedena ve 2. pololetí roku 2017, neboť lze předpokládat, že rejstříkové soudy budou 
potřebovat na provedení kontrol (soulad s občanským zákoníkem) a případné opravy více času.  

 

Hospodaření ČHS v roce 2016 

VÝDAJE BĚŽNÁ ČINNOST  I. - IV.Q.2016 

Položka Čerpání ROZPOČET 

ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS -184 686,66 200 000,00 

SOUT. LEZENÍ -DOSPĚLÍ -878 558,06 880 000,00 

SOUT. LEZENÍ - MLÁDEŽ -751 986,88 752 000,00 

SOUTĚŽNÍ LEDOLEZENÍ -18 562,05 53 000,00 

ALPINISMUS -165 038,00 256 000,00 

METODIKA -304 992,46 456 000,00 

HISTORIE 0,00 10 000,00 

UIAA -140 274,87 155 000,00 

ÚDRŽBA SKAL, OP -1 665 241,65 1 680 000,00 

MLÁDEŽ 0,00 200 000,00 

ADMINISTRATIVA -2 871 645,95 2 980 000,00 

MARKETING A MÉDIA -154 192,27 170 000,00 

TRADIČNÍ SKIALPINISMUS 0,00   

LÉKAŘI -2 019,21 24 000,00 

CHATY JAMES -100 000,00 100 000,00 

INTERNÍ PROJEKTY -86 000,00 155 000,00 

REZERVA -30 000,00 99 000,00 

Výdaje (bez ČOV, E+, PZS) -7 353 198,06  

   

PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST     
    ROZPOČET 

PŘÍJMY 6 815 666,86 8 831 000,00 

Příjmy - příspěvky 3 919 601,21 4 000 000,00 

Příjmy - prodej dr. mat. 17 407,00 
50 000,00 

Příjmy - prodej služeb 8 550,00 

Příjmy - kl. úroky 63 238,81 100 000,00 

Příjmy Partneři 84 069,84 90 000,00 

Příjmy - MŠMT dotace DP1,2,5 2 722 800,00 2 780 000,00 

Příjmy - MŠMT dotace DP4 0,00 136 000,00 

Příjmy - MŠMT dotace DP10 0,00 1 100 000,00 

Příjmy vázané na komise 0,00 555 000,00 

      

Příjmy běžná činnost CELKEM 6 815 666,86  

   
Hospodářský výsledek běžná činnost -537 531,20 

600 000,00 
Čerpání rezervy 537 531,20 

Výsledek hospodaření CELKEM 0,00   

   

SAMOSTATNĚ ZÚČTOVÁVANÉ AKCE 
   
Dotace MŠMT   1 236 000,00 

Příjmy - MŠMT dotace DP4 kluby 145 200,00 136 000,00 

výdaje - MŠMT dotace DP4 145 200,00   

VÝSLEDEK DP4 0,00   

Příjmy - MŠMT dotace ČUS 300 000,00   

výdaje - MŠMT dotace ČUS 300 000,00   

VÝSLEDEK ČUS 0,00   

Příjmy - MŠMT dotace DP10 akce 89 400,00 1 100 000,00 

výdaje - MŠMT dotace DP10 84 000,00   

VÝSLEDEK DP10 5 400,00   

Příjmy - Magistrát hl.m. Prahy 300 000,00   

výdaje - Magistrát hl.m. Prahy 300 000,00   
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VÝSLEDEK MHMP 0,00   

   
ČOV   700 000,00 

Akce -434 922,00 500 000,00 

Režie -438 338,00   

Ostatní -107 259,00   

ČOV - projekty mládeže -159 060,00 200 000,00 

čerpání přijatých prostředků 1 139 579,00   

VÝSLEDEK V DANÉM ROCE 0,00   

Příjmy - 2016 1 962 305,00   

zbývající již přijaté prostředky -822 726,00   

ZBÝVAJÍCÍ DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY 1 139 579,00   

   
ERASMUS - grant EU   915 000,00 

Náklady 2016 -886 932,34   

čerpání přijatých prostředků 709 529,19   

Příjmy - kl. Úroky 44 881,00   

VÝSLEDEK V DANÉM ROCE -132 522,15   

   
PZS -340,00 *) 

 

Rozvaha k 31. 12. 2016 a její vývoj od roku 2010 

Aktiva (Kč) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

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

cash a ekvivalenty 4 978 382 4 859 261 7 029 457 7 972 363 9 072 482 17 543 569 14 355 640 

pohledávky 19 516 77 902 272 582 22 982 573 304 120 039 93 183 

náklady příštích období 43 957 39 450 -157 931 41 075 3 756 97 631 57 903 

  
5 374 138 5 300 896 7 502 751 8 364 156 9 965 825 

    18 077 
526 

14 823 013 

Pasiva (Kč)           
  

vlastní jmění 
4 537 134 4 149 892 4 365 192 6 789 847 7 505 587 

8 823 
649 

9 450 615 

závazky 
518 786 428 714 392 984 351 712 370 318 

8 201 
006 

5 764 133 

zisk -379 242 224 610 2 447 055 715 741 1 422 558 684 760 -670 393 

výnosy příštích období 697 460 497 680 297 520 506 856 667 362 368 111 278 658 

  
5 374 138 5 300 896 7 502 751 8 364 156 9 965 825 

    18 077 
526 

14 823 013 

 

 


