
 
Český horolezecký svaz 

1 
 

 
Výroční zpráva ČHS za rok 2018 
Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou ČHS dne 23. března 2019. 
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Základní informace o ČHS 
Registrace a sídlo 
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 
 
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.  

Členství ČHS v organizacích 

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.  
 
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 2018 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. 
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Výkonný výbor ČHS 
Výkonný výbor ČHS pracoval v 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 – odstoupení 6. 4. 2018 
 David Urbášek člen 
 Pavel Aksamit člen – kooptován 21. 5. 2018 
 
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 Magdalena Jančíková 
 
Sekretariát ČHS 
Sekretariát ČHS pracoval v roce 2018 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 pol.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 ČHS, 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.  
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. 
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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+).   
 
Celkové příjmy roku 2018 činily 18 702 001 Kč a byly oproti plánu překročeny o cca 6%. Hlavním 
zdrojem příjmů ČHS 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, o 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. 
 
Výdaje na běžnou činnost činily v roce 2018 17 232 268 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 soutěžního 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, viz přehled hospodaření v příloze. 

 

Celkový výsledek hospodaření za rok 2018 byl kladný, příjmy převýšily výdaje o 624 tis. Kč a tyto 
prostředky byly převedeny do dlouhodobých rezerv. Účetní výsledek hospodaření po úpravě o 
nepeněžní operace, jako jsou odpisy dlouhodobého majetku, zúčtování stavu zásob na skladě apod., 
činí 1 510 tis. Kč.  

 

K 31. 12. 2018 došlo k celkovému vyúčtování tříletého projektu Climbing for Everybody financovaného 
z programu Erasmus+. Do výsledku hospodaření se promítla spoluúčast na financování projektu ve 
výši cca 284 tis. Kč. Vyúčtování nebylo k datu Valné hromady ČHS 2019 schváleno odpovědným 
orgánem EU. 

 

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 tis. Kč bylo vynaloženo 
na pořízení mobilní aplikace 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. 
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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), 
korespondenčními členy Ivan Rotman (Medical Commission), Jan Holec (Safety Commission) a Jan 
Zbranek (Mountaineering 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 Slovenským horolezeckým spolkem JAMES (SHS 
JAMES). Díky příspěvku ČHS na provoz tatranských chat spoluvlastněných 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 dvě 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 v Planici byl 
Slovinský horolezecký svaz (PZS), 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 
 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 jednadvaceti 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 3 500 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 1 300 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.  
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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.  
 
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.  
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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.  
 
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 
V anketě ČHS Výstupy roku byly oceněny nejlepší horolezecké výkony členů ČHS v roce 2018. 
Výstup roku s hvězdičkou (výkon posouvající hranice lezení na světové úrovni) byl udělen Adamu 
Ondrovi za cestu „Super Crackinette“, obtížnost 9a+, styl flash, historicky první přelez stupně 9a+ na 
první pokus, kat. sportovní lezení (únor 2018, Francie, St. Léger du Ventoux). 
Dále bylo uděleno 7 ocenění Výstup roku patřící výkonům na světové úrovni, 8 čestných uznání za 
vynikající výkony na úrovni ČR a 2 ocenění Talent roku pro lezce do 18, resp. 25 let.  
 
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 se zúčastnili doškolení nezbytných k prodloužení či obnovení licence.  
 
Řady instruktorů a trenérů rozšířila i dvacítka těch, kdo úspěšně dokončili kurz Instruktor lezení na 
umělé stěně a v rámci něj získali i licenci Trenér C; jednalo se především o členy ze sítě klubů 
mládeže.  
 
 
 



 
Český horolezecký svaz 

9 
 

 
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.  
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     souhlas, platnost do 31. 12. 2027 
 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.  
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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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Příloha č. 1 – 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 

-18 555 
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 -4 988 866 -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 146 425 

   výsledek samostatných akcí 334 500 

   čerpání rezervy 0 

   Výsledek CELKEM 480 925 
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Příloha č. 2 – Zpráva Revizní komise pro Valnou hromadu ČHS 2019 
Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2018 předkládaná pro VH 

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 dále 
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 a za 

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. 
 
za Revizní komisi 
Martin Mašát, předseda  
Jana Krtková 
Michal Všetečka 
11. 2. 2019  
 
Údaje ve vyúčtování příjmů a výdajů byly na základě rozhodnutí VH upraveny a v tomto se liší od 
zprávy RK, která vznikla před VH. 
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Příloha č. 3 – výsledky MČR 2018 v jednotlivých horolezeckých odvětvích 
a disciplínách 
1) Soutěžní lezení 
Mistři ČR v lezení na obtížnost  
Muži, ženy: Adam Ondra, Iva Vejmolová  
Junioři, juniorky: Vojtěch Trojan, Sabina Večeřová 
Kat. A: Štěpán Stráník, Eliška Adamovská 
Kat. B: Marek Jeliga, Michaela Smetanová 
Kat. U14: Šimon Cibulka, Hana Šikulová 
Kat. U12: Lukáš Mokroluský, Natálie Paarová 
Kat. U10: Lukáš Uherec, Adéla Bodanská 
 
Mistři ČR v boulderingu 
Muži, ženy: Vojtěch Trojan, Eliška Adamovská 
Junioři, juniorky: Vojtěch Trojan, Jana Ondřejová 
Kat. A: Šimon Potůček, Eliška Adamovská 
Kat. B: Ondřej Slezák, Eliška Bulenová 
Kat. U14: nepořádá se 
Kat. U12: nepořádá se 
Kat. U10: nepořádá se 
 
Mistři ČR v lezení na rychlost 
Muži, ženy: Jan Kříž, Hana Křížová 
Junioři, juniorky: Matěj Burian, Denisa Mercová 
Kat. A: Hana Křížová 
Kat. B: Čeněk Babača, Tereza Cibulková 
Kat. U14: Šimon Cibulka, Sabina Skoupá 
Kat. U12: Jaroslav Šikula, Mariana Janošová 
Kat. U10: Dan Školař, Adéla Bodanská 
 
2) Závodní drytooling, ledolezení 
Mistři ČR v drytoolingu, disciplína rychlost 
Muži, ženy: Miroslav Matějec, Aneta Loužecká  
 
3) Závodní skialpinismus 
Mistři ČR v závodním skialpinismu 
Muži, ženy: Michal Štantejský, Karolína Grohová 
Junioři, juniorky: David Novák, Terezie Skřídlovská 
Kadeti, kadetky: Tomáš Dudek, Kateřina Hladíková 
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Příloha č. 4 – Úspěchy reprezentantů na mezinárodních závodech 
1) Soutěžní lezení 
MS v lezení na obtížnost 
Adam Ondra – 2. místo na MS v lezení na obtížnost 
Adam Ondra – 2. místo na MS v olympijské kombinaci 
 
MS mládeže v lezení na obtížnost 
Jakub Konečný – 2. místo, kat. J 
 
ME mládeže v lezení na obtížnost 
Jakub Konečný – 1. místo, kat. J 
 
Reprezentační družstvo mládeže 
Letošní sezóna 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. 
 
Reprezentační družstvo dospělých 
Na MS v soutěžním lezení získala Česká republika dvě stříbrné medaile, v medailovém žebříčku 
české reprezentaci patří sedmá pozice. V hodnocení národů žádný ze zúčastněných států nepředstihl 
ČR ve všech třech disciplínách. Pouze domácí Rakousko se s českou reprezentací  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 
dosáhla historického maxima v podobě 4. místa za Rakouskem, Japonskem a Slovinskem 
 
Akademická reprezentace 
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.  
 
2) Závodní drytooling, ledolezení 
Aneta Loužecká – 3. místo na MSJ v ledolezení 
 
3) Závodní skialpinismus 
-  
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Příloha č. 5 – Výstupy roku 2018 
Výstup roku s hvězdičkou (výkon posouvající hranice světového lezení) 

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 (vynikající výkony na mezinárodní úrovni) 

 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 

 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 

 Jakub Konečný – „Catxasa“, obtížnost 9a+, kat. sportovní lezení, Španělsko, Santa Linya 

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

 Martin Stráník – „Tekuté štěstí“, obtížnost 8C, kat. bouldering (Moravský kras) 

 Adam Ondra – „Tekuté štěstí“, obtížnost 8C, kat. bouldering (Moravský kras) 

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

Čestná uznání (vynikající výkony v rámci ČR): 
 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 

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

v Americe, kat. sportovní lezení, Acephale, Kanada 

 Gabriela Vráblíková – „THC“, obtížnost XIb, první ženský přelez cesty této obtížnosti, kat. 

sportovní lezení, pravý břeh Labského údolí 

 Edita Vopatová – „Klondike Cat“, obtížnost 8c,kat. sportovní lezení, Německo, Frankenjura 

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

 Petr Vejvoda, Jan Zahula – „Ultimo Minuto“, prvovýstup, obtížnost M8-, WI5, 110m, kat. ledy a 

mixy, Itálie, Vallunga 

 Rosťa Tomanec, Karel Svoboda, Radovan Horecký – „Tatranská trilogie“, 3 extrémní sjezdy ve 

Vysokých Tatrách ve třech dnech, Slovensko, Vysoké Tatry 

 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) 
 Markéta Janošová – „Hipnofotofilia“, obtížnost 8b+, kat. sportovní lezení, Polsko, Góra Birów 

 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.  


