Český horolezecký svaz

Výroční zpráva ČHS za rok 2017
Výroční zpráva je zpracována za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a je určena pro jednání
Valné hromady ČHS konané dne 24. 3. 2018.
Základní informace o ČHS
IČ: 00460001
sídlo: Donská 275/9, 101 00 Praha 10 Vršovice
zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1037
Orgány ČHS
nejvyšším orgánem ČHS je valná hromada
statutárním orgánem ČHS je výkonný výbor v čele s předsedou
kontrolní funkci plní revizní komise, disciplinární provinění členů řeší disciplinární komise
k naplňování cílů ČHS jsou ustanoveny odborné komise
Valná hromada ČHS 2017
Valná hromada ČHS se konala 25. března 2017 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov a bylo
na ní přítomno nebo zastoupeno 29 % členů.
Valná hromada zvolila nový Výkonný výbor ČHS, členy Revizní komise ČHS a členy Disciplinární
komise ČHS, všechny na čtyřleté období.
Valná hromada přijala usnesení, že „Napříště musí být rodinné členství na sekretariátu ČHS
objednáváno najednou; průkazy ČHS tedy budou dětem zdarma vydávány v případě, že alespoň
jeden z rodičů bude s dětmi zúřadován zároveň.“
Valná hromada ve svém usnesení uložila Výkonnému výboru ČHS „zajistit aktualizaci zápisu ČHS
ve spolkovém rejstříku.“ Oba body usnesení byly splněny.
Splněno bylo také usnesení valné hromady konané v roce 2016, která uložila Výkonnému výboru
ČHS zkontrolovat v průběhu roku 2017 zánik právní osobnosti pobočných spolků. Kontrola zápisu
ve spolkovém rejstříku na konci roku 2017 ukázala, že pobočné spolky nebyly z rejstříku
vymazány, odstraněny, tak, jak bylo možno předpokládat na základě přechodného ustanovení
občanského zákoníku (§ 3045), a proto bylo řešení situace předáno advokátní kanceláři.
Výkonný výbor ČHS
Období od 1.1.2017 do 25.3.2017
předseda Jan Bloudek, 1. místopředseda Šimon Budský, 2. místopředseda Petr Resch, členové Karel
Berndt, Radan Keil, Andrzej Kurowski.
Období po 25.3.2017
předseda Jan Bloudek; členové výkonného výboru Radan Keil, Petr Resch, Martin Veselý, David
Urbášek. Členové výkonného výboru následně, na svém prvním jednání, zvolili 1. místopředsedou
odpovědným za ekonomiku Martina Veselého, a 2. místopředsedou Petra Resche.
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V průběhu roku 2017 se uskutečnilo 11 zasedání výkonného výboru, přičemž 3 z těchto jednání
proběhla před Valnou hromadou 2017, v původním složení Výkonného výboru, a dalších 8 po
Valné hromadě, v novém složení.
Revizní komise
Období od 1.1.2017 do 25.3.2017
předseda Michal Všetečka, členové Martin Mašát, Jana Krtková
Období po 25.3.2017
Jana Krtková, Martin Mašát, Michal Všetečka; předsedou byl na prvním jednání komise zvolen
M. Mašát.
Revizní komise řešila v průběhu roku několik podání:
Podnět L. Hrozy st. týkající se vyřazení opotřebených a poškozených chytů na drytooling,
Stížnost L. Hrozy st. na údajnou šikanu své osoby na facebooku ČHS,
Stížnost L. Hrozy st. na údajnou šikanu pokud jde o neuznání jeho trenérské licence.
Revizní komise neshledala podnět a stížnosti jako opodstatněné. Stanoviska revizní komise jsou
zveřejněna na webu ČHS.
Revizní komisi byl dále předložen podnět Jiřího Babači týkající se činnosti mandátové komise na
valné hromadě v roce 2017 s požadavkem na prošetření, zda nedošlo k manipulaci při prezenci
a hlasování. Podnět byl po vysvětlení situace stažen.
Revizní komise se zaměřila především na kontrolní činnost v oblasti ekonomiky. Podrobné
informace o činnosti revizní komise jsou v samostatné zprávě revizní komise pro Valnou hromadu
ČHS 2018.
Disciplinární komise
Období od 1.1.2017 do 25.3.2017
předseda Tomáš Frank, členové Marek Holeček, Vladislav Rezek, náhradník Miloslav Šramota
Období po 25.3.2017
Jakub Filip, Miloslav Šramota, Vladislav Rezek; předsedou byl na prvním jednání komise zvolen
V. Rezek.
Disciplinární komisi nebyla v roce 2017 předložena žádná stížnost, kterou by se musela zabývat.
Odborné komise
V roce 2017 pracovalo v ČHS devět odborných komisí:
Metodická komise – předseda Jiří Vogel
Lékařská komise – předsedkyně Jana Kubalová
Centrální vrcholová komise – předseda Karel Bernt
Komise soutěžního lezení – předseda Tomáš Binter
Komise závodního skialpinismu – předseda Pavel Jirsa
Komise ledolezení – předseda Slávek Matuška
Komise alpinismu – předseda Jan Zbranek
Komise tradičního skialpinismu – Jan Pala
Komise mládeže – Magda Jančíková; jmenována do funkce na podzim 2017.
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Sekretariát ČHS
Sekretariát ČHS pracoval po většinu roku 2017 v pětičlenné sestavě (tajemnice, 2 odborní
pracovníci, asistentka, účetní), která se v důsledku personálních změn částečně měnila a která byla
v polovině roku rozšířena o poloviční úvazek předsedy Centrální vrcholové komise ČHS.
Členství v ČHS
Členy ČHS mohou být právnické osoby (spolky zaměřené na horolezectví) a fyzické osoby, které se
mohou sdružovat do horolezeckých oddílů bez právní osobnosti.
K 31. 12. 2017 měl ČHS 20 763 členů (včetně členů E – evidovaných), z toho bylo 6013 členů do
18 let včetně. K témuž datu bylo v ČHS zaregistrováno 391 horolezeckých oddílů, z nichž 59 byly
členské spolky a 339 oddíly bez právní osobnosti.
Hospodaření ČHS
Valná hromada ČHS schválila na rok 2017 vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji ve výši
13 948 130 Kč na běžnou činnost. Vedle toho byly součástí rozpočtu samostatně zúčtované akce ve
výši 1 400 000 Kč (příjmy i výdaje), a to mezinárodní projekt Climbing for Everybody financovaný
z Erasmu+, a projekt mládeže financovaný z darů ČOV (výnosy z loterií).
Hlavním zdrojem příjmů ČHS v roce 2017 byly státní dotace (programy sportu MŠMT) a dále
členské příspěvky; využity byly i dotace Magistrátu hl. m. Prahy, rozpočet posílili i sponzoři. Pokud
jde o státní dotace, předpokládaly se příjmy z dotačních programů MŠMT ve výši 8 155 130 Kč.
V oblasti těchto dotací však došlo v průběhu roku 2017 k neočekávaným změnám. ČHS obdržel
dotace z pěti programů (I, II, V, VI, X), v celkové výši 11 776 600 Kč, přičemž dotace z programu
VI byla využita na uspořádání MSJ v boulderingu ve Slaném a dotace z programu X byla přidělena
oddílům na podporu akcí zaměřených na propagaci horolezectví u veřejnosti; program IV (údržba
a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví klubů), s jehož využitím ČHS počítal ve prospěch
svých oddílů, byl zrušen.

Výdaje na běžnou činnost činily v roce 2017 13.649.689 Kč. Příjmy určené k financování běžné
činnosti činily v roce 2017 17.559.704 Kč, zatímco rozpočet předpokládal příjmy ve výši
13.948.130 Kč. Vzhledem k vyšším příjmům bude výsledný příjem 2.812.270 Kč po odečtení
účetních nákladů, neovlivňujících výdaje převeden do majetku ČHS. VV navrhne při schvalování
rozpočtu na rok 2018, aby z této částky byl pokryt případný výpadek předpokládaných příjmů od
MŠMT na rok 2018.
VV schválil vyjmutí hmotných movitých věcí v celkové účetní hodnotě 316 287 Kč, jejichž stáří je
5 a více let, z účetních aktiv a jejich převedení do mimoúčetní evidence majetku. Jedná se
o GAMMOV BAG v hodnotě 100.697 Kč zakoupený v roce 1998 apod.
Mezinárodní aktivity, výročí
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V roce 2017 se naplno rozběhla spolupráce se Slovinským horolezeckým svazem (PZS), díky které
si členové ČHS mohli zakoupit balíček ČHS Trio opravňující, díky členství v PZS, ke slevám na
chatách v Alpách, které jsou ve vlastnictví horolezeckých svazů. ČHS Trio využila v roce 2017
zhruba tisícovka členů. Na základě smlouvy mezi ČHS a PZS mohli všichni členové ČHS využít
slevy na všech horských chatách vlastněných PZS, obdobně jako tomu je na chatách ve Vysokých
Tatrách, které vlastní SHS James. Jako součást partnerství s PZS byl ČHS v červnu přijat do
Balkánské horolezecké unie se statutem člen pozorovatel a zapojil se do užší spolupráce s 10
členskými zeměmi.
V roce 2017 (24. června) uplynulo 120 let od založení první horolezecké organizace – Českého
odboru Slovinského alpského spolku - na našem území. Hlavní událostí připomínající toto výročí
bylo setkání na Hrubé skále v Českém ráji, kam přijela řada významných osobností českého
horolezectví i zástupci PZS. Další společné akce se uskutečnily i ve Slovinsku.
Na podzim bylo završeno úsilí o založení evropské horolezecké asociace - European Union of
Mountaineering Associations (EUMA), která si klade za cíl zastupovat zájmy horolezců zejména ve
vztahu k Evropské unii. Zakládající zasedání EUMA, do které se přihlásilo 23 horolezeckých svazů,
se uskutečnilo 25. 11. v Mnichově; předsedou byl zvolen Roland Stierle z DAV, zastupujícím
předsedou se stal předseda ČHS Jan Bloudek.
V roce 2017 se uskutečnila dvě setkání v rámci tříletého projektu Erasmus+ Climbing for
Everybody, do kterého jsou zapojeny pod vedením ČHS horolezecké svazy ze Slovenska,
Slovinska, Maďarska, Chorvatska a Itálie. Hostitelem jarního setkání ve Vysokých Tatrách byl SHS
James, hostitelem podzimní akce pak Chorvatský horolezecký svaz. Výstupy projektu Erasmus+
směřují do oblastí: práce s mládeží, seniory, spolupráce a vyjednávání s ochranou přírody,
komunikace, metodiky a mezinárodní spolupráce na úrovni klubů.
Činnost ČHS
Plnění základních cílů
Plnění vize a cílů, které byly představeny na valné hromadě v roce 2015, probíhalo v roce 2017
následovně:
Cíl - spokojenost členů
Spokojenost členů lze hodnotit pouze nepřímo, např. na základě vývoje počtu členů, na základě
zájmu členů o nabízené služby apod. Z těchto pohledů je vývoj pozitivní. Počet členů ČHS se
postupně zvyšuje a narůstá počet dětí a mládeže sdružených v ČHS, zvyšuje se počet zájemců o
granty ČHS, o pojištění, o instruktorské a trenérské kurzy, o zapojení do projektu mládeže apod.
Cíl - nárůst členské základny
Počet členů se zvyšuje, na konci roku 2017 měl ČHS zhruba 20 tisíc členů; dětí a mládeže ve věku
do 18 let bylo v ČHS zaregistrováno více než 6 tisíc.
Cíl - spolkovost
Také spolkovost lze hodnotit pouze nepřímo, např. podle počtu a aktivity oddílů, podle akcí
zaměřených na lezeckou i širší veřejnost apod. Počet horolezeckých oddílů bez právní osobnosti
mírně poklesl v důsledku zrušení oddílů, které po delší dobu nesplňovaly požadavek stanov týkající
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se počtu členů (minimálně 5). Současně však došlo k zaregistrování nových oddílů a k přijetí
nových členských spolků, kterých bylo na konci roku 2017 v ČHS sdruženo již 59. K posílení
spolkovosti přispěly např. metodické dny ČHS, kterých se v průběhu roku uskutečnilo šest, granty
na podporu tradičních horolezeckých akcí (rozděleno 55 tisíc Kč dvanácti žadatelům) i akce
zaměřené na propagaci horolezectví (dny otevřených dveří a skal), které připravily oddíly
s podporou státních dotací.
Proti snahám o spolkovost jde naopak snaha o odtržení soutěžního lezení od ČHS, se kterou přišli
členové uskupení České sportovní lezení. Podle dosavadních ohlasů se ale jejich snahy nesetkávají
s velkou podporou u našich členských oddílů a spolků. Základní vize ČHS, založená na spolupráci
a propojování aktivit mezi sportovně a tradičně založenými členy, zůstává v platnosti.
Oblast údržby skal
Během roku prováděli správci skal a členové oblastních vrcholových komisí standardní údržbu skal,
tj. zejména kontrolu a výměnu jištění a dále údržbu okolí skal. Díky dotacím MŠMT byl zakoupen
materiál a nástroje na údržbu v hodnotě více než 2,5 mil. Kč. Hlavní dodavatel jisticího materiálu,
firma Singing Rock, poskytl materiál i v rámci partnerského plnění.
Údržba skal byla jako každoročně podpořena granty, které byly rozděleny do deseti oblastí ve výši
48 tisíc Kč; dodatečně byl poskytnut grant na nutnou sanaci Panteonu.
V průběhu roku se uskutečnila dvě školení správců skal zaměřená na metodiku osazování jištění;
první se konalo v srpnu v Teplicích nad Metují, druhé v Jirkově.
Byla dokončena další etapa rozvoje databáze Skály ČR, díky které se rozšířily mapové a některé
další funkce databáze. Na základě smlouvy mezi ČHS a Seznam.cz jsou lezecké objekty z databáze
společně se základními informacemi o lezení a s přímým odkazem do naší databáze zobrazovány od
září 2017 na portálu Mapy.cz.
V průběhu roku probíhala jednání s orgány ochrany přírody. Na základě žádostí ČHS byla získána
nová „povolení“ pro PR Štamberk a kamenné moře, Mrtnickou skálu v CHKO Brdy, PR Ostaš
a Bor v CHKO Broumovsko. Žádosti týkající se dalších lezeckých oblastí v CHKO Labské
pískovce, CHKO Broumovsko a CHKO Beskydy nebyly v roce 2017 dořešeny.
ČHS získal zastoupení v Radě KRNAP.
Oblast sportu
V oblasti závodního sportu se uskutečnily seriály závodů a mistrovské soutěže pro dospělé i mládež
v soutěžním lezení (Český pohár v lezení na obtížnost, Český pohár mládeže v lezení na obtížnost,
Český pohár U14 v lezení na obtížnost, Český pohár v bouldering, Českých pohár mládeže
v boulderingu, závody v lezení na rychlost), v závodním skialpinismu (Český pohár,
Středoevropský pohár) a v ledolezení / drytoolingu.
Mezinárodních závodů se zúčastnily početné reprezentační týmy dospělých a mládeže v soutěžním
lezení. Malé reprezentační týmy, které se zúčastnily nejvýznamnějších mezinárodních závodů, byly
sestaveny i v závodním skialpinismu a ledolezení. Největším úspěchem soutěžního lezení je 2.
místo Adama Ondry na ME v lezení na obtížnost.
Na začátku roku se Komisi soutěžního lezení podařilo rozběhnout činnost Vrcholového sportovních
centra mládeže zaměřeného na soutěžní lezení, ve kterém trénovalo pod vedením hlavního trenéra
a tří smluvních trenérek 18 talentovaných závodníků ve věku 15 – 23 let. Dva špičkoví lezci byli
zařazeni do Sportovního centra MV Olymp, na konci roku 2017 se podařilo rozšířit tuto podporu na
šest závodníků.
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Komise soutěžního lezení vyškolila dvě desítky trenérů C a nové stavěče.
V nezávodní oblasti byla sportovním vrcholem roku cesta Silence Adama Ondry, první 9c na světě,
a také prvovýstup Satisfaction! na Gasherbrum I, který uskutečnili Zdeněk Hák a Marek Holeček.
Za oba výkony byla udělena nejvyšší ocenění Výstup roku s hvězdičkou.
Komise alpinismu zorganizovala výjezd družstva juniorských alpinistů do Jordánska. Dva přelezy,
které se juniorům podařily, získaly ocenění Výstup roku.
Komise alpinismu vyhodnotila nejlepší horolezecké výkonu roku 2017, výsledky ankety Výstupy
roku byly vyhlášeny 16. 2. 2018.
Oblast vzdělávání
V roce 2017 se uskutečnily další instruktorské kurzy a doškolení pro získání kvalifikací SCI, RCI
a HAL pod vedením lektorů Metodické komise. Kvalifikaci instruktora získalo 26 členů ČHS,
padesátka absolvovala doškolení. Konaly se také dva turnusy akreditovaného kurzu Instruktor
lezení na umělé stěně spojeného s kvalifikací trenér C, který absolvovalo 22 členů ČHS. Licenci
trenér C získalo 24 členů ČHS.
V systému Garantovaných horoškol pracovaly 3 oddíly provozující horoškolu požadovaných
parametrů.
Metodická komise uspořádala pro veřejnost šest metodických akcí zaměřených na ledolezení,
základy lezení a jištění apod. Akce se uskutečnily na ledové stěně Vír, na Škrovádu, na Rabštejně,
v Srbsku, v Teplicích nad Metují a na Hrubé skále.
Lékařská komise ČHS a partnerská komise SHS James uspořádaly další ročník Pelikánova
semináře, který se konal ve Vysokých Tatrách.
Oblast mládeže
Do projektu na podporu mládeže bylo zapojeno 40 klubů, které se starají o čtyři tisícovky dětí.
Všechny kluby získaly v průběhu roku finanční podporu ČHS v celkové výši 820 tisíc Kč. Práce
s mládeží byla podpořena také granty ČHS v hodnotě 237 tisíc Kč. Zájem o projekt mládeže
potvrdilo úspěšné setkání se zástupci mládežnických klubů, které se uskutečnilo na podzim na
Vysočině.
Zájemcům z mládežnických klubů byla přednostně nabídnuta možnost absolvovat akreditovaný
kurz Instruktor lezení na umělé stěně doplněný trenérskou kvalifikací třídy C, k dispozici jim byla
síť regionálních trenérů, kterou zajišťuje Komise soutěžního lezení.
Servis pro členy ČHS
Členům ČHS byly v průběhu roku poskytovány především tyto služby a výhody:
ČHS Trio – balíček zahrnující členství v ČHS, cestovní pojištění a členství PZS opravňující ke
slevám na alpských chatách ve vlastnictví horolezeckých svazů. Trio si zakoupila v prvním roce
jeho existence tisícovka členů.
Cestovní pojištění pojišťovny UNIQA, které je nabízeno v řadě tarifů, kryje i horolezectví apod.
aktivity a zahrnuje i pojištění záchranných prací. Pojištění si zakoupila zhruba čtvrtina členů.
Členské průkazy, pojištění i ČHS Trio bylo možno nově objednávat prostřednictvím e-shopu na
webu ČHS.
Cestovní pojištění pro reprezentanty a jejich doprovod, úrazové pojištění členů při organizovaných
akcích, pojištění odpovědnosti instruktorů, trenérů a cvičitelů.
Lezení na skalách, kde je souhlas s provozováním horolezectví omezen jen na členy ČHS.
Vzdělávání v podobě kurzů pro instruktory, pro trenéry apod.
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Slevy na chatách vlastněných SHS James ve Vysokých Tatrách, slevy na chatách vlastněných PZS
ve Slovinsku, slevy na některých horolezeckých akcích (např. Mezinárodní horolezecký filmový
festival), slevy v ledolezeckých arénách (Vír, Liberec), slevy v obchodech partnerů ČHS.
Nižší startovné na závodech organizovaných ČHS a možnost startovat na závodech, které jsou
určeny jen členům.
Půjčování horolezeckých průvodců z knihovny ČHS.
Využití grantů ČHS na údržbu skal, na podporu mládeže a na tradiční horolezecké akce, možnost
využít dotace MŠMT, resp. dotace Magistrátu hl. m. Prahy zaměřené na činnost oddílů.
Informovanost členů byla zajišťována především prostřednictvím webu ČHS, dále prostřednictvím
Facebooku, čtvrtletního elektronického Zpravodaje a prostřednictvím Ročenky ČHS.
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