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Organizační informace
Výkonný výbor ČHS zve na Valnou hromadu ČHS, která se koná v náhradním termínu
v sobotu 13. června 2020 v Praze na Strahově
Konání Valné hromady v původně plánovaném termínu 21.3.2020 bylo zrušeno z důvodu epidemie
koronaviru COVID – 19, vyhlášení nouzového stavu a omezujících opatření přijatých Vládou ČR.
Náhradní termín Valné hromady byl zvolen v návaznosti na plán uvolňování omezujících opatření v oblasti
volného pohybu osob, který schválila Vláda ČR. Dle tohoto plánu a informací známých k datu uzávěrky
tohoto bulletinu jsou od 11.5.2020 povoleny spolkové akce s účastí do 100 osob. I přes tento předpoklad
považujeme za rozumné respektovat doporučení týkající se zdravotních rizik a proto apelujeme na členy a
zástupce oddílů, aby využili možnost zastoupení na Valné hromadě na základě plné moci, tak, aby byla
osobní účast nižší než obvykle. Současně se budeme snažit zajistit, aby na Valné hromadě měli své
zástupce členové a oddíly ze všech krajů, a poskytneme k tomu potřebné kontakty.
Program Valné hromady se nemění, s výjimkou jednoho bodu, který je do programu zařazen. Jedná se o
návrh pojištění odpovědnosti, které by se stalo automatickou součástí členství všech členů, kteří dovrší 15
let věku, a s tím související úprava členských příspěvků, vše s účinností od roku 2021. Podrobnosti jsou
uvedeny v dalším textu.
Vedle výše uvedeného bodu týkajícího se pojištění odpovědnosti a výše členských příspěvků jsou na
programu Valné hromady další velmi důležité body:
- Návrh novely Stanov ČHS upravující v návaznosti na Usnesení Valné hromady konané v roce 2018
zejména oblast členství, a
- doplňující volby do Výkonného výboru.
Doporučujeme všem členům a zástupcům horolezeckých oddílů, kteří se na Valné hromadě nechají
zastupovat, aby zmocněncům poskytli jasné instrukce jak v jednotlivých bodech hlasovat a které kandidáty
do Výkonného výboru volit. Pro usnadnění předání informací můžete využít soubor s přehledem hlasování,
který jsme pro vás připravili.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že navržená opatření přijmete s pochopením.

Výkonný výbor ČHS
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Termín a místo konání Valné hromady ČHS
sobota 13. června 2020
od 9:30 – do cca 16:00 hodin
Zátopkova 100/2, Praha 6; sídlo České unie sportu, aula v přízemí
50.0805378N, 14.3857467E,

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3857252&y=50.0805860&z=17&source=addr&id=11213507

Registrace účastníků VH
Registrovat se lze od 8.30 hodin. Prosíme všechny účastníky o včasnou registraci.
Při registraci delegáti předloží členský průkaz ČHS (2020 nebo 2019), 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 Petřiny – bus 191

Návrh programu VH ČHS 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zahájení
Volba předsedajícího a pracovních komisí (mandátová, volební, návrhová)
Představení partnerů ČHS
Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti VH
Schválení Jednacího a volebního řádu VH
Schválení programu VH
Zpráva o plnění usnesení VH 2018 a VH 2019
Zpráva o likvidaci pobočných spolků
Návrh novely Stanov ČHS
Zpráva Revizní komise
Výroční zpráva ČHS za rok 2019
Zpráva o hospodaření ČHS v roce 2019
Doplňující volby do Výkonného výboru ČHS
Dlouhodobé a střednědobé cíle a záměry ČHS
Návrh pojištění odpovědnosti a úprava členských příspěvků ČHS
Návrh zvýšení odměny předsedy ČHS
Návrh rozpočtu ČHS na rok 2020
Vystoupení předsedů odborných komisí ČHS
Závěrečná diskuse
Usnesení VH
Zakončení VH
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Informace k prezenci, hlasování a volbám
Hlasování na VH 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.
Hlasovací karty budu využity i při volbách.
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 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.
Export dat z členské databáze, jejich úprava a předání firmě zajišťující prezenci a hlasování, vyžaduje
několikadenní přípravu, a proto bude členská databáze pro tento účel uzavřena k 7.6.2020, 12 hod.
poledne. E-shop bude i po tomto datu otevřen a sekretariát bude vyřizovat objednávky, avšak ti, kdo
se v době od 7.6.2020 od 12 hod. do doby konání VH nově zaregistrují do ČHS (dosud nebyli členy),
nebudou započítáni do členské základy pro VH.
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Návrh jednacího a volebního řádu Valné hromady ČHS
Úvodní ustanovení
Jednací řád a volební řád upravuje zásady jednání Valné hromady Českého horolezeckého svazu (dále jen
„Valná hromada“, „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 „výkonný výbor“), 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 účastnit se valné hromady mají:
a) členové A starší 18 let,
b)

členské spolky a členové B starší 18 let,

c) výkonným výborem pozvaní hosté.
2) Právo hlasovat, volit a předkládat návrhy (dále jen „mandát“) má člen A starší 18 let (osobně nebo
v zastoupení), člen B starší 18 let 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 výhradně 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
starších 18 let 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 starších 18 let
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,
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 výkonného výboru, 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.
4) Pokud diskutující předkládá návrh, o jehož přijetí má valná hromada rozhodnout, musí svůj návrh
formulovat tak, aby byl jednoznačně hlasovatelný.
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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 starší 18 let, s výjimkou člena E, a
členský spolek. 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.
2) 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.
3) Volby do orgánů ČHS probíhají tajně a jsou vedeny volební komisí.
4) Předseda volební komise seznámí účastníky valné hromady s kandidáty do jednotlivých orgánů.
Kandidáti se mohou představit, jejich vystoupení může trvat nejdéle 3 minuty.
5) Delegáti provádí volbu prostřednictvím hlasovacího zařízení.
6) Po skončení každého kola voleb oznámí volební komise výsledky daného kola a případně zahájí další
volební kolo a oznámí kandidáty, kteří do něho postoupili v souladu s volebním řádem.
7) 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.
8) Volba členů výkonného výboru (včetně místopředsedů) je jednokolová. Členy výkonného výboru se
stávají 4 kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.
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9) Zvolení členové výkonného výboru volí 1. a 2. místopředsedu ze svého středu.
10) Volba členů disciplinární komise a volba členů revizní komise včetně příslušného počtu náhradníků
(disciplinární komise – 3 náhradníci; revizní komise – 1 náhradník) 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.
11) Zvolení členové disciplinární, resp. revizní komise si zvolí ze svého středu předsedu.
12) 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. 7, může valná
hromada 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.
13) Výše uvedené platí i pro doplňující volby.
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Doplňující volby do Výkonného výboru ČHS
Na VH proběhnou doplňující volby na obsazení tří míst ve Výkonném výboru, ze kterých odstupují
dosavadní členové.
Člen Výkonného výboru ČHS David Urbášek odstoupil 4.9.2019 z funkce a na jeho místo byl Výkonným
výborem 9.10.2019 kooptován Pavel Blažek, který již při kooptaci deklaroval zájem být členem Výkonného
výboru na základě volby, nikoli jen na základě kooptace potvrzené souhlasem Valné hromady. V souladu
s tím oznámil 6.2.2020 záměr rezignovat na svou funkci k 21.3.2020, s tím, že se bude ucházet o místo ve
Výkonném výboru prostřednictvím doplňující volby. Výkonný výbor vyjádřil s tímto postupem souhlas.
Člen Výkonného výboru a 1. místopředseda Martin Veselý oznámil na jednání Výkonného výboru dne
6.2.2020 záměr rezignovat na funkci k 21.3.2020, tj. ke dni konání VH 2020.
Člen Výkonného výboru Pavel Aksamit oznámil dne 17.2.2020 záměr rezignovat na funkci k 21.3.2020, tj. ke
dni konání VH 2020.
Členové Výkonného výboru Pavel Blažek a Martin Veselý svůj záměr odstoupit z funkce členů Výkonného
výboru odložili v reakci na epidemii COVID-19 a odložení Valné hromady, s tím, že záměr odstoupit z funkce
budou realizovat k náhradnímu termínu Valné hromady v roce 2020.
Pavel Aksamit ponechal své odstoupení k 21.3.2020 v platnosti.
Změny v obsazení Výkonného výboru upravuje čl. VIII, odst. 10 a 11 Stanov ČHS, ve kterých se uvádí:
„10) Dojde-li v době mezi konáním valných hromad ke snížení počtu členů výkonného výboru, může
výkonný výbor:
a) kooptovat maximálně dva nové členy, s výjimkou předsedy, jejichž členství ve výkonném výboru bude
následně předloženo ke schválení nejbližší valné hromadě
b) předložit nejbližší valné hromadě návrh na provedení doplňující volby s platností mandátu takto zvoleného
člena do konce funkčního období, na který byl výkonný výbor zvolen.
Výkonný výbor, v návaznosti na výše uvedená ustanovení Stanov ČHS vyhlašuje doplňující volby na
obsazení tří uvolněných míst ve Výkonném výboru, s mandátem do konce funkčního období, na které
byl Výkonný výbor zvolen, tj. do termínu konání Valné hromady v roce 2021.
Volby do orgánů ČHS probíhají tajně a jsou vedeny volební komisí. Volba členů výkonného výboru je
jednokolová. Členy výkonného výboru se stávají kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Podrobnosti
upravuje Jednací a volební řád Valné hromady ČHS.
Návrhy kandidátů do funkce členů výkonného výboru lze podávat prostřednictvím sekretariátu ČHS,
a to do 3.6.2020, tj. nejpozději 10 dnů před dnem voleb, na e-mail info@horosvaz.cz. Bude-li počet
kandidátů do stanoveného termínu nižší, než počet obsazovaných míst, mohou být návrhy kandidátů
podávány dodatečně, až do okamžiku stanoveného volební komisí.
Kandidatury, které byly podány k původnímu termínu konání Valné hromady, zůstávají v platnosti, pokud
dotčení členové písemně neoznámí Výkonnému výboru, že svoji kandidaturu ruší.
Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, funkci, na kterou kandiduje, kontaktní údaje kandidáta,
popř. souhlas kandidáta s volbou v případě, že jej navrhuje jiné osoba, a jméno nebo název navrhovatele.
Návrh, který nebude obsahovat tyto informace ani po žádosti o doplnění, nebude akceptován.
Kandidáti mohou doplnit ke svým údajům i další upřesňující údaje o své odborné kvalifikaci, pracovních,
oddílových a horolezeckých zkušenostech i o jejich prioritách a vizích, které by chtěli v případě zvolení do
VV prosazovat nebo podporovat. Informace o kandidátech budou průběžně zveřejňovány na webových
stránkách ČHS.
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Plnění usnesení předchozích VH
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.
Splněno, návrh novely stanov týkající se práv a povinností členů ve věku do 18 let a dalších záležitostí je
předmětem jednání VH.
Usnesení VH ČHS 2019:
Valná hromada ukládá Výkonnému výboru ČHS, aby na Valnou hromadu ČHS v roce 2020 předložil zprávu
o průběhu a výsledku likvidace pobočných spolků.
Splněno, informace o likvidaci pobočných spolků je na programu VH.

Informace o likvidaci pobočných spolků 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.
Průběh likvidace těchto pobočných spolků dle § 168 OZ a následujících, o kterém rozhodla Valná hromada
v roce 2019 a za kterou odpovídá jmenovaný likvidátor M. Veselý, postupuje takto:
 Do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze byly vloženy dokumenty týkající se
rozhodnutí o likvidaci pobočných spolků.
 U všech pobočných spolků v rejstříku je uvedeno – „v likvidaci“.
 Ve Věstníku Obchodního rejstříku bylo opakovaně zveřejněno oznámení ČHS o likvidaci pobočných
spolků s výzvou k přihlášení pohledávek případných věřitelů. Výzva zůstala bez odezvy.
 Aktuálně je řešeno majetkové a finanční vypořádání jednotlivých pobočných spolků.
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Zpráva Revizní komise
Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2019 předkládaná pro VH ČHS
konanou dne 13. června 2020
Revizní komise ČHS pracovala v roce 2019 ve složení Martin Mašát (předseda), Jana Krtková, Michal
Všetečka.
Ke svému jednání se komise scházela v prostorách sekretariátu svazu 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.
b) Vyjádření k závěrce 2019 a ke zprávě o hospodaření:
1. Celkový hospodářský výsledek byl kladný ve výši 420,6 tis. Kč.
2. Celkové příjmy dosáhly výše 34 217,2 tis. Kč, přičemž se tato částka skládá z následujících
druhů příjmů rozpočtu:
i. Příjmy z běžné činnosti
18 534,3 tis. Kč
ii. Investiční dotace
5 138,4 tis. Kč
iii. Použití prostředků minulých let 2 302,8 tis. Kč
iv. Příjmy projektu Erasmus
8 241,7 tis. Kč
Bez započtení použití prostředků minulých let tak celkové externí příjmy činily 31 914,4 tis.
Kč.
3. Celkové výdaje dosáhly výše 25 228,4 tis. Kč, přičemž se tato částka skládá z:
i. Výdaje běžná činnost (netto)
18 786,7 tis. Kč
ii. Investiční výdaje
6 441,7 tis. Kč
Celkové příjmy tak převýšily výdaje o částku 8 988,8 tis. Kč.
Celkové externí příjmy (bez započtení použití prostředků minulých let) převýšily výdaje o
částku 6 686 tis. Kč.
4. RK doporučuje schválení zprávy o hospodaření.
c) Vyjádření k rozpočtu na rok 2020
1. Pro rok 2020 je navrhován vyrovnaný rozpočet při započtení použití prostředků minulých let
ve výši 2 550 tis. Kč.
2. Rozpočet předpokládá vyšší inkaso členských příspěvků v porovnání se skutečností roku
2019 o cca 13,5%.
3. Příjmy z dotací od MŠMT jsou plánovány ve výši 12 941,3 tis. Kč, tedy o 1% vyšší, než
skutečnost roku 2019.
4. Rozpočet předpokládá navýšení celkových výdajů i příjmů o cca 15% v porovnání
s rozpočtem na rok 2019. Nejvyšší navýšení o cca 31% je rozpočtováno u soutěžního
lezení.
5. Vzhledem k významným nejistotám, které jsou spojeny s budoucím vývojem pandemie
COVID-19, je pozitivní zejména skutečnost, že k datu zpracování této zprávy jsou ze strany
MŠMT potvrzené veškeré rozpočtované příjmy z dotací. Tento fakt poskytuje dostatečný
prostor pro možnost zachování vyrovnaného hospodaření v roce 2020 i přes nejistoty
ohledně příjmů z členských příspěvků, příjmů z pojistného a běžných výdajů.
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6. Navíc rozpočet ČHS nepočítá s příjmy od Česko - slovinského alpského spolku (viz dále),
které představují další potenciální možnost dofinancování rozpočtu.
7. RK proto doporučuje schválení rozpočtu v předložené podobě.
d) Vyjádření k hospodaření ČSAS
1. RK ČHS se rovněž zabývala činností ČSAS (Česko - slovinský alpský spolek, spolek
ovládaný Českým horolezeckým svazem).
2. V oblasti hospodaření ČSAS nebyly shledány nesrovnalosti.
3. Výsledek hospodaření ČSAS bude použit v souladu se stanovami spolku k podpoře
horolezectví.
e) Ostatní revizní a prověrková činnost:
Vedle průběžné kontrolní činnosti v průběhu období od minulé valné hromady komise řešila jeden
podnět od člena ČHS týkající se věci vyhodnocení výsledků závodů ve skialpu. Závěry byly
zveřejněny na stránkách ČHS.
za Revizní komisi
Martin Mašát, předseda
Jana Krtková
Michal Všetečka
30. dubna 2020
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Výroční zpráva ČHS za rok 2019
Výroční zpráva je zpracována za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Základní informace o ČHS
právní forma - spolek
IČ: 00460001
sídlo: Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5
zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1037
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 byl v roce 2019 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)
 Spolok slovenských horolezcov - SHS James (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 2019
Valná hromada ČHS se konala 23. března 2019 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov a bylo na ní
přítomno nebo zastoupeno 23 % členů.
Valná hromada 2019 přijala následující usnesení:
Valná hromada ČHS schválila:
 Výroční zprávu ČHS za rok 2018,
 zprávu o hospodaření ČHS za rok 2018,
 zprávu Revizní komise za období od předchozí Valné hromady,
 zvýšení odměny (hrubé mzdy) předsedy ČHS na 30 100 Kč,
 rozpočet ČHS na rok 2019,
 návrh na zrušení pobočných spolků ČHS uvedených v příloze tohoto usnesení bez právního
nástupce, dle občanského zákoníku; jmenovala likvidátorem pobočných spolků uvedených v příloze
usnesení Martina Veselého, 1. místopředsedu ČHS, dat. nar. 3.4.1965; zároveň souhlasila
s využitím prostředků z dlouhodobé rezervy k vykrytí nákladů tohoto usnesení,
 úpravu Disciplinárního řádu ČHS v § 1a o působnosti v oblasti antidopingových pravidel ve smyslu
předloženého návrhu v bulletinu ČHS č. 71/2019
 kolektivní připojení Českého horolezeckého svazu k výzvě „Aj my sme Tatry!“.
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Valná hromada uložila Výkonnému výboru ČHS, aby na Valnou hromadu ČHS v roce 2020 předložil zprávu
o průběhu a výsledku likvidace pobočných spolků.
Valná hromada vzala na vědomí, že vyřazený datový projektor byl vydražen za 950 Kč, které se stanou
dalším příjmem do rozpočtu ČHS.
Výkonný výbor ČHS
Výkonný výbor ČHS pracoval v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 v tomto složení:
 Jan Bloudek
předseda
 Martin Veselý
1. místopředseda
 Petr Resch
2. místopředseda
 Pavel Aksamit
člen (kooptován 21.5.2018, kooptace potvrzena VH 23.3.2019)
 David Urbášek
člen (odstoupil z funkce 4.9.2019)
 Pavel Blažek
člen (kooptován 9.10.2019)
V průběhu roku 2019 se uskutečnilo 11 zasedání Výkonného výboru, která se konala v Praze v prostorách
sekretariátu ČHS. Jednání se zúčastňovali členové výboru a generální sekretář; několika jednání se
zúčastnil ekonom, 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.
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 2019 stížnost J. Olivy a J. Zozuláka
na P. Resche týkající se výroků pronesených na Valné hromadě, stížnost M. Veselého jménem Výkonného
výboru na J. Olivu a J. Zozuláka týkající se jejich vystupování proti zájmům ČHS. Disciplinární řízení ve věci
stížnosti A. Loužecké na D. Urbáška nebylo ukončeno, kauza byla předána Policii ČR.
Odborné komise
V roce 2019 pracovalo v ČHS devět odborných komisí:
 Komise alpinismu
předseda Dušan Janák (jmenován 9.12.2019)
 Metodická komise
předseda Jiří Vogel
 Komise mládeže
předsedkyně Magdaléna Jančíková
 Centrální vrcholová komise
předseda Karel Berndt
 Lékařská komise
předsedkyně Jana Kubalová
 Komise soutěžního lezení
předseda Tomáš Binter (odvolán 4.9.2019)
 Komise závodního skialpinismu
předseda Pavel Jirsa
 Komise ledolezení
předseda Slávek Matuška
 Komise tradičního skialpinismu
předseda Jan Pala
Sekretariát ČHS
Sekretariát ČHS pracoval v následující sestavě:
 generální sekretář
Božena Valentová
 závodní sport
Kateřina Zelenková do 4/2019, Ivana Palasová od 5/2019
 mládež, vzdělávání
Kristýna Šmídová
 členský servis
Ivana Trávníková
 účetnictví
Dagmar Votrubová do 3/2019, Martina Hofmanová od 4/2019
 ekonomika
Jana Schlöglová do 8/2019
 marketing, média
Radana Plevková (částečný úvazek)
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Členství v ČHS
K 31. 12. 2019 bylo v členské databázi ČHS evidováno 24 484 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 2019, i ty, kteří měli poslední průkaz na rok 2018. Členský průkaz na rok 2019 si zakoupilo
téměř 17 tisíc členů. V ČHS bylo zaregistrováno zhruba 7 tisíc dětí a mládeže ve věku do 18 let včetně. Ke
stejnému datu bylo v ČHS evidováno 402 horolezeckých oddílů, přičemž 69 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).
Členové ČHS (fyzické osoby) evidovaní k 31.12.2019 v členské databázi ČHS byli zapsání do Rejstříku
sportu vedeného MŠMT a nahlášení do evidence České unie sportu.
Hospodaření ČHS
ČHS hospodařil v roce 2019 s vyrovnaným rozpočtem, který schválila Valná hromada v roce 2019.
Schválený rozpočet předpokládal příjmy běžné činnosti ve výši 17 489 600 Kč a celkové příjmy zahrnující
i samostatně zúčtované příjmy ve výši 19 974 200 Kč.
Hlavním zdrojem příjmů běžné činnosti byly dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programů
Repre, Talent a Organizace sportu. Příjmy z dotací MŠMT činily 12 800 775 Kč (o cca 575 tis. Kč více proti
plánu) ve skladbě dotací z programu:
Organizace sportu
8 373 000 Kč
Repre
2 242 900 Kč
Talent
2 184 875 Kč.
Druhým nejvýznamnějším zdrojem byly příjmy z členských příspěvků ve výši 4 937 700 Kč (o cca 317 tis. Kč
vyšší oproti plánu).
ČHS využil také granty obcí na podporu sportu v celkové výši 527 750 Kč. Magistrát hl. m. Prahy – 350 tisíc
Kč bylo rozděleno mezi pražské oddíly pracující s mládeží, 100 tisíc Kč bylo využito na uspořádání MČR
v lezení na obtížnost. Dotace města Ostravy ve výši 70 tisíc Kč byla využita na uspořádání MČR
v boulderingu a 7 750Kč dotace města Ústí nad Labem na nominační přípravu na Olympiádu dětí
a mládeže.
Celkové příjmy běžné činnosti roku 2019 činily 18 534 269 Kč, tj. byly vyšší o cca 1,04 mil. Kč oproti plánu.
Celkové příjmy roku 2019 činily 34 217 159 Kč a zahrnují vedle příjmů z běžné činnosti příjmy
mezinárodního projektu financovaného z prostředků Erasmus+ (Project of Good Governance of Climbing
and Mountaineering in Europe, tříletý projekt 2020-2023, 80% zdrojů načerpáno na konci 2019), Investiční
dotaci MŠMT na vybavení sportovišť pro soutěžní lezení ve výši 5 138 400 Kč, ke které ČHS z vlastních
zdrojů uvolnil 1 303 305 Kč jako 20% dofinancování a prostředky minulých let ČOV ve výši 999 494 Kč.
Celkové výdaje dosáhly výše 25 228,4 tis. Kč, přičemž se tato částka skládá z:
Výdaje běžná činnost (netto)
18 786 698 tis. Kč
Investiční výdaje
6 441 705 tis. Kč
Největší částka, přes 6,3 mil. Kč byla využita v oblasti soutěžního lezení. Na provoz centrály, tj. sekretariátu
a všech ekonomických, právních, IT apod. služeb nezbytných jak pro existenci ČHS tak pro fungování jeho
orgánů byly vynaloženy cca 4 mil. Kč. S rozpočtem přesahujícím 2 milion Kč hospodařila Centrální vrcholová
komise (zejména nákup materiálu na údržbu skal) a Komise mládeže (mj. podpora klubů mládeže), zhruba
1,8 mil. Kč bylo využito v oblasti služeb členům. Hospodářský výsledek běžné činnosti skončil přebytkem ve
výši 420 572 Kč.
V roce 2019 byl díky využití investiční dotace MŠMT pořízen majetek pro reprezentaci a talentovanou
mládež v soutěžním lezení v pořizovací hodnotě 6 441 705 Kč (20% spoluúčast ČHS). Z dotace byly
pořízeny sady chytů, mobilní boulderingová stěna, kompletní stěna na rychlost včetně časomíry,
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systemboardy, 2 naklápěcí stěny, campusboard a 2 dodávky VW Caravella pro dopravu reprezentantů a
členů VSCM na závody a soustředění.
V roce 2019 bylo dokončen nezávislý audit a finální vyúčtování mezinárodního projektu Climbing for
Everybody který probíhal v období 2016-2018.
Mezinárodní aktivity
Předseda J. Bloudek působil a zúčastnil se řady pracovních jednání European Union of Mountaineering
Associations (EUMA), 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. J. Bloudek se dále zúčastnil
plenárního zasedání International Federation of Sport Climbing (IFSC) v Tokiu a pracovního jednání v Arcu,
plenárního zasedání International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA) a EUMA, které se konaly
souběžně na Kypru, valné hromady SHS James a s 1. místopředsedou M. Veselým plenárního zasedání
Balkan Mountaineering Union (BMU) v Albánii.
ČHS se podílel na činnosti UIAA prostřednictvím svých zástupců v odborných komisích. Řádnými členy
komisí byli v roce 2019 Jiří Vogel (Mountaineering Commission) a Magdalena Jančíková (Youth
Commission), korespenčními členy Ivan Rotman (Medical Commission) a Jan Holec (Safety Commission).
K 1.7.2019 se ČHS stal přidruženým členem SHS JAMES, čímž byla smluvně potvrzena možnost členů
ČHS využívat výhod nabízených SHS James, zejména slev na chatách ve Vysokých Tatrách. Ve smlouvě
o přidruženém členství je zakotven také příspěvek ČHS na provoz tatranských chat. V průběhu roku
pokračovala také spolupráce v oblasti soutěžního lezení.
Dále pokračovala spolupráce se Slovinským horolezeckým svazem (PZS) spočívající v propojení členství
(balíček Trio) a podpoře provozu chat ve vlastnictví PZS, díky níž mají členové ČHS na těchto chatách nárok
na stejné slevy jako členové PZS.
Na konci roku byl schválen mezinárodní Project of Good Governance of Climbing and Mountaineering in
Europe 2020 – 2022 financovaný z programu Erasmus+, který je spojen s činností EUMA a ČHS je jeho
vedoucím partnerem.
Partneři ČHS
Činnost ČHS podpořili, finančně i materiálně, tito partneři:
 Rock Point - partner mládežnické reprezentace v soutěžním lezení a partner ČP v boulderingu
 Montura - partner dospělé 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 pojišťovna - partner ČHS
Hlavními mediálními partnery byli: Lezec.cz, Montana, Lidé a hory. Mediálními partnery byli: Horyinfo.cz
a Svět outdooru.
Plnění základních cílů ČHS
Plnění cílů, které byly představeny na Valné hromadě v roce 2015, probíhalo v roce 2019 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.
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Cíl - nárůst členské základny
Počet členů se postupně zvyšuje, na konci roku 2019 bylo v databázi evidováno téměř 25 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. Na konci roku 2019 bylo v ČHS
sdruženo 402 oddílů, z toho 69 spolků.
K soudržnosti ČHS přispělo např. setkání velkých oddílů ČHS, které se uskutečnilo na začátku roku 2019
v Jihlavě a setkání klubů mládeže, které se uskutečnilo na podzim tamtéž. Spolkovost byla podpořena také
metodickými dny ČHS určenými všem zájemcům o horolezectví, granty na podporu tradičních horolezeckých
akcí, celostátní soutěží Mladí horalové 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 5 500 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 opět balíček ČHS Trio zahrnující členství v ČHS, členství v PZS 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 využily cca 2 tisícovky členů.
Díky spolupráci s SHS James, která byla posílena přidruženým členství ČHS, mohli členové opět využívat
slevy na chatách ve Vysokých Tatrách. Obdobně mohli využívat i slevy na chatách vlastněných PZS. ČHS
přispěl na provoz tatranských chat částkou 121 tisíc Kč a na provoz slovinských chat částkou 7 300 EUR.
Činnost oddílů a členů ČHS byla i v roce 2019 podpořena prostřednictvím grantů.
Na tradiční horolezecké akce s delší než pětiletou historií (lezecké závody, závody na běžkách, krosy a
horolezecké víceboje, horolezecká setkání apod.) byly poskytnuty granty v celkové výši 93 330 Kč, využilo je
25 zájemců.
Na podporu mládeže formou grantů bylo oddílům ČHS vyplaceno 484 500 Kč, přičemž oddíly zařazené do
sítě klubů mládeže mohly čerpat až 20 tisíc Kč. Předmětem podpory byly horolezecké tábory a soustředění
v ČR i v zahraničí, víkendové výjezdy do skal i celoroční práce s mládeží, kdy byly granty využity např. na
nákup vybavení, vstupy na stěny apod.
Na údržbu skal, tj. na úpravu a údržbu cest, protierozní opatření, úklid apod. byly rozděleny granty v celkové
výši 91 279 Kč, využilo je 10 zájemců z řad oddílů a oblastních vrcholových komisí.
Členové měli jako vždy možnost zapůjčit si průvodce a další publikace z knihovny ČHS. Informovanost byla
zajišťována prostřednictvím webu a facebooku ČHS i prostřednictvím čtvrtletních elektronických Zpravodajů
a Ročenky ČHS 2018, která byla vydána v počtu 8 000 tisíc kusů a distribuována horolezeckým oddílům,
členům i zájemcům o horolezectví např. prostřednictvím lezeckých stěn, na horolezeckých festivalech,
závodech apod.
Oblast sportu
Soutěžní lezení
V roce 2019 se uskutečnily seriály závodů dospělých a mládeže v lezení na obtížnost, na rychlost a
v boulderingu, byla sestavena reprezentační družstva a zajištěna jejich účast na mezinárodních závodech,
byla realizována péče o talentovanou mládež v rámci Vrcholového sportovního centra mládeže i příslušné
vzdělávání trenérů a dalších odborníků. Plány roku 2019 i přípravu na rok 2020 se podařilo splnit i přes velké
personální a navazují změny v týmu komise soutěžního lezení a v realizačním týmu reprezentace.
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V roce 2019 byl ČHS organizátorem těchto závodů:
 Český pohár v lezení na obtížnost dospělých včetně MMČR
 Český pohár v lezení na obtížnost mládeže včetně MČR
 Český pohár U14 v lezení na obtížnost včetně MČR
 Rock Point Český pohár v boulderingu dospělých včetně MČR
 Rock Point Český pohár v boulderingu mládeže včetně MČR
 závody v lezení na rychlost dospělých včetně MČR
 závody v lezení na rychlost mládeže včetně MČR
Mistry ČR v jednotlivých disciplínách a kategoriích se v roce 2019 stali:
MČR v lezení na obtížnost
 dospělí - Adam Ondra, Eliška Adamovská
 J – Šimon Potůček, Eliška Adamovská
 A – Ondřej Slezák, Michaela Smetanová
 B – Adam Adamovský, Markéta Janošová
 U14 – Lukáš Mokroluský, Anna Mihalčíková
 U12 – Jan Štípek, Natalie Paarová
 U10 – Adam Paar, Adéla Bodanská
Vítězové Českého poháru v lezení na obtížnost:
 dospělí – Jakub Konečný, Eliška Adamovská
 J – Šimon Potůček, Eliška Adamovská
 A – Ondřej Slezák, Michaela Smetanová
 B – Adam Adamovský, Markéta Janošová
 U14 – Lukáš Mokroluský, Barbora Bernardová
 U12 – Jan Štípek, Natalie Paarová
 U10 – Adam Paar, Adéla Bodanská
MČR v boulderingu
 dospělí – Eduard Minks, Tereza Kubátová
 J – Eduard Minsk, Jana Ondřejová
 A – Jan Šimůnek, Ema Galeová
 B – Mikuláš Petrik, Sabina Skoupá
 U14 – František Danda, Arina Yurchenko
 U12 – Jan Štípek, Malgorzata Kurek
 U10 – Dan Školař, Adéla Bodanská
Vítězové Českého poháru v boulderingu:
 dospělí – Martin Stráník, Eliška Adamovská
 J – Šimon Potůček, Eliška Adamovská
 A – Ondřej Slezák, Eliška Bulenová
 B – Mikuláš Petrik, Markéta Janošová
 U14 – Lukáš Mokroluský, Valerie Pařilová
 U12 – Jan Štípek, Laura Chomynová
 U10 – Adam Paar, Adéla Bodanská
MČR v lezení na rychlost:
 dospělí – Jan Kříž, Hana Křížová
 J – Matěj Burian, Hana Křížová
 A – Vojtěch Vrzal, Tereza Cibulková
 B - Šimon Cibulka, Markéta Janošová
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V reprezentačním týmu dospělých bylo zařazeno 11 závodníků pro lezení na obtížnosti, 7 pro bouldering a 3
závodníci pro lezení na rychlost. V reprezentačním družstvu mládeže (kat. junioři / juniorky, A, B) bylo 24
závodníků v lezení na obtížnost, 21 v boulderingu a 6 v lezení na rychlost.
Řada dospělých i mládežnických reprezentantů a reprezentantek startovala ve více disciplínách, mj.
s ohledem na olympijskou kombinaci, která zahrnuje všechny tři disciplíny.
Dospělí reprezentanti se zúčastnili třinácti závodů Světového poháru pořádaných IFSC. Vrcholným závodem
bylo Mistrovství světa v soutěžním lezení ve všech disciplínách, které se konalo v japonském Hachioji.
Významné bylo také Mistrovství Evropy v lezení na obtížnost a na rychlost ve Velké Británii v Edinburghu,
ME v boulderingu v Zakopaném v Polsku a kvalifikační závod v olympijské trojkombinaci ve francouzském
Toulouse.
Česká seniorská reprezentace v roce 2019 dosáhla historických úspěchů:
 titul mistra světa v lezení na obtížnost – Adam Ondra
 celkové vítězství ve světovém poháru v lezení na obtížnost -Adam Ondra
 2. místo v celkovém hodnocení světového poháru v boulderingu – Adam Ondra
 11. místo v celkovém hodnocení světového poháru v lezení na obtížnost – Martin Stráník
 titul vicemistra světa v lezení na rychlost – Jan Kříž
 10. místo v celkovém hodnocení světového poháru v lezení na rychlost-Jan Kříž
 11 medailí z mezinárodních závodů IFSC – Ondra, Kříž
 17 postupů do finále na mezinárodních závodech IFSC
 3. místo v pořadí národů na mistrovství světa v Hachioji
 kvalifikace Adama Ondry na OH 2020 v Tokiu
Česká seniorská reprezentace odjela z MS ve sportovním lezení v Hachioji se dvěma medailemi a pěti
bodovanými místy ve všech soutěžních disciplínách. Nejúspěšnějším z českých reprezentantů byl Adam
Ondra, který získal titul mistra světa v lezení na obtížnost. Vynikajících výsledků v lezení na obtížnost dosáhl
Jakub Konečný, který skončil 9. - jedno místo před postupem do finále a Martin Stráník, který se rovněž
probojoval do semifinále, kde obsadil 15. příčku. Iva Vejmolová se probojovala so semifinále, kde vybojoval
25. místo. Jan Kříž se stal vicemistrem světa v lezení na rychlost. V hodnocení 22 národů v lezení na
obtížnost dosáhla Česká republika historického maxima v podobě 3. místa za Japonskem a Slovinskem.
V hodnocení národů ve všech 3 disciplínách obsadila Česká republika rovněž skvělé 3. místo!
Ve světovém poháru bodovali čeští reprezentanti ve všech disciplínách a kategoriích s výjimkou ženského
boulderingu a rychlosti. Zvláštní ocenění si zaslouží Martin Stráník, který po dlouholeté reprezentaci
v boulderingu letos překvapivě dosáhl výjimečných výsledků v lezení na obtížnost – 2x finálová účast a 11.
místo v celkovém hodnocení této disciplíny.
Sezóna 2019 byla z hlediska celkové výkonnosti pro českou mládežnickou reprezentaci velmi úspěšná.
Česká mládežnická reprezentace získala:
 titul juniorské vicemistryně Evropy-Eliška Adamovská
 celkové vítězství v evropském poháru juniorek v lezení na obtížnost-Eliška Adamovská
 4. místo na mistrovství světa mládeže v lezení na obtížnost v kategorii juniorek-Eliška Adamovská
 3. místo v celkovém hodnocení evropského poháru v lezení na obtížnost v kategorii B dívek-Markéta
Janošová
 2. místo v celkovém hodnocení Mistrovství Evropy v kombinaci v kategorii B dívek-Markéta Janošová
 3. místo na Mistrovství Evropy v boulderingu v kat. B dívek – Markéta Janošová
 první finále na mistrovství světa v boulderingu-Adam Adamovský
 7 medailí z mezinárodních mládežnických závodů IFSC-Adamovská 3x, Janošová 2x, Adamovský 1x,
Novotná 1x
 19 postupů do finále v mezinárodních závodech IFSC,
 4. místo v pořadí národů na mládežnickém mistrovství Evropy
 9. místo v pořadí národů na mládežnickém mistrovství světa v lezení na obtížnost.
Česká výprava dosáhla na mistrovství světa mládeže v Arcu těchto úspěchů - v konkurenci více než 800
závodníků z 28 zemí vybojovala 15 bodovaných míst, z toho 13 postupů do semifinále a 2 postupy do finále.
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Výborně si vedla hlavně Eliška Adamovská závodící v kat. J, která se probojovala v lezení na obtížnost na
4. místo, do finále v boulderingu se probojoval (poprvé v historii na mistrovství světa) v kategorii B Adam
Adamovský.
Také na mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost a rychlost dosáhla česká mládežnická
reprezentace výborného výsledku – Eliška Adamovská zde získala titul juniorské vicemistryně Evropy a
český tým ziskem 4 finálových a 16 semifinálových účastí v lezení na obtížnost dosáhl na čtvrté místo
v pořadí národů – za Francií, Slovinskem a Rakouskem.
Na mistrovství Evropy v boulderingu (Brixen) se Markéta Janošová umístila na 3. místě (kat. B dívky).
Počet reprezentantů v soutěžním lezení, které podporuje Sportovní centrum Olymp, se podařilo zvýšit na
sedm. 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. Rozvinula se spolupráce s Fyzio Gym Cooper
v oblasti fyzioterapeutické péče a pohybové terapie.
Proběhla další školení trenérů, což přispělo ke zvýšení kvality přípravy českých závodníků i úrovně
tuzemských závodů.
Závodní skialpinismus
HUDY Český pohár ve skialpinismu měl v roce 2019 pět kol včetně MČR, jeden ze závodů proběhl v Jasné
na Slovensku. Mistrovství ČR, Akademické MČR a finále HUDY ČP ve skialpinismu 2019 se konalo ve
Špindlerově mlýně.
Mistry republiky pro rok 2019 se stali:
 Dospělí: Rudolfová Tereza, Fabián Jakub
 Juniorky, junioři: Rampírová Julie, Urban Matyáš
 Kadetky, kadeti: Dybalová Zuzana, Matějovič Filip
 Veteráni: Trdlová Kateřina, Novák Petr
Celkovými vítězi HUDY ČP ve skialpinismu 2019 se stali:
 Dospělí: Rudolfová Tereza, Fabián Jakub
 Juniorky, junioři: Poláková Eliška, Švec Jakub
 Kadetky, kadeti: Dybalová Zuzana, Strejc Michal
 Veteráni: Trdlová Kateřina, Veselý Michal
Reprezentační družstvo pro sezonu 2019 bylo pětičlenné. Reprezentanti se zúčastnili dvou závodů
Světového poháru ISMF (Bischofshofen v Rakousku a Super Devoluy ve Francii) a MS ve švýcarském
Villars-sur-Ollon. Výsledky na mezinárodním závodním poli byly přímo úměrné tréninkovým možnostem
našich reprezentantů.
Závodní ledolezení a drytooling
Reprezentantka Aneta Loužecká vybojovala na MSJ ve finském Oulu 3. místo v ledolezení na rychlost.
Mistrovské tituly v rychlostním ledolezení získali Aneta Loužecká a Milan Dvořáček. Na MČR v drytoolingu,
které se konalo v Brně a bylo současně závodem Evropského poháru UUIAA, získali mistrovské tituly Mirek
Matějec a Hana Masopustová, ani jeden z nich se ale v mezinárodní konkurenci neprobojoval do finále
závodu.
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Alpinismus včetně všech nesoutěžních disciplín
Ocenění Výstupy roku 2019 byly uděleny za období od 1. 1. do 31. 12. 2019 s vyhlášením 7. února 2020
v Liberci – Bedřichově, při příležitosti Jizerské padesátky.
Velehory nad 6 000 m n. m.
 Výstup roku – Marek Holeček, Zdeněk Hák, prvovýstup „Ufo Line“ na Chamlang (7 319 m n. m.),
ABO, alpským stylem; Himálaj, Nepál, květen
 Čestné uznání – Marek Holeček, Radoslav Groh, prvovýstup „Boys 1970“ na Huandoy Norte (6 397
m n. m.), M6, WI 6, 1200 m, alpským stylem; Cordillera Blanca, Peru, srpen
Hory pod 6 000 m n. m. – skalní charakter a big wall
 Výstup roku – Ondřej Beneš, Christian Fascendini, Matěj Svojtka, Ondřej Tůma, prvovýstup a RP
přelez všech délek „Morning Sun Street“ na Barrah Massif, klíčová délka 7c+ RP, 550 m; Wadi Rum,
Jordánsko, leden
 Čestné uznání – Ondřej Beneš, Christian Fascendini, přelez cesty „El Corazón“ na El Capitan,
5.13 b, 8a, 800 m, 31 délek; Yosemite, USA, srpen
Sportovní lezení
 Výstup roku - Adam Ondra, „Neanderthal“, 9b, třetí přelez; Santa Linya, Španělsko, únor
 Výstup roku - Gabriela Vrablíková, „Sever the Wicked Hand“, 9a; Hängender Stein, Severní
Frankenjura, Německo, červenec
 Čestné uznání - Jakub Konečný, „Seleccion Natural“, 9a; Santa Linya, Španělsko, leden
 Čestné uznání - Vojtěch Trojan, „Der Heilige Gral“, 9a; Kolosseum, Severní Frankenjura, Německo,
září
 Čestné uznání - Gabriela Vrablíková, „Battle Cat“, 8c+ PP; Hängender Stein, Severní Frankenjura,
Německo, duben
 Čestné uznání - Eliška Adamovská, „Pal Este“, 8c; Margalef, Španělsko, prosinec
 Čestné uznání - Lucie Hrozová, „Klondike Cat“, 8c PP; Bärenschlucht, Severní Frankenjura,
Německo, prosinec
Tradiční lezení
 Čestné uznání - Anna Šebestíková, „Turkey Crack“ 8a PP, 4. ženský přelez; Cadarese, Itálie, říjen
 Čestné uznání - Jan Novák, „Moonbeam Crack“, 8a, 5.13 b, RP; Joshua Tree, USA, duben
Bouldering
 Čestné uznání - Adam Ondra, „Pučmeloun“, 8C; Sloup, Staré skály, ČR, listopad
 Čestné uznání - Martin Stráník, „Ghost Rider“, 8C; Sloup, Staré skály, ČR, srpen
 Ivana Řezníková, „Eiszeit“, 8A; Hohnstein, Sasko, Německo, únor
Talent roku
 Markéta Janošová – „Pijane trójkaty“, 8c PP; Podzamcze, Polsko, srpen
Osmičlenný tým mladých alpinistů – Sokolíků pokračoval druhý rok ve výcviku, jeho členové absolvovali
týdenní soustředění v zimních Vysokých Tatrách, dvoutýdenní pobyt v Alpách zaměřený na vícedélkové
lezení a pohyb na ledovci a pětidenní výjezd do oblasti Cadarese zaměřený na spárové lezení.
Vzdělávání, metodika
V oblasti vzdělávání instruktorů byla zavedena bloková výuka podmiňující přijetí na kurz pro vyšší kvalifikací
úspěšným absolvováním nižší kvalifikační úrovně. V průběhu roku se pod vedením lektorů Metodické
komise uskutečnily kurzy – Instruktor sportovního lezení (SCI), instruktor lezení na skalách (RCI) a Instruktor
horolezectví (HAL), které úspěšně absolvovalo 50 členů ČHS; doškolovací semináře nezbytné k prodloužení
či obnovení licence absolvovalo 36 instruktorů. Kurz Instruktor lezení na umělé stěně absolvovalo 25
zájemců (dokončení na začátku roku 2020).
Během roku uspořádala Metodická komise 6 akcí pro veřejnost zaměřených na základy lezení a jištění, na
lavinovou problematiku a ledolezení. Členům ČHS byl určen vícedenní kurz lezení v horách, který se konal
ve Vysokých Tatrách, a kurz zaměřený na výuku nováčků.
Lékařská komise ve spolupráci se Společností horské medicíny uspořádala v Beskydech 30. ročník
Pelikánova semináře věnovaný horské medicíně, první pomoci apod.; na akci se sjela šedesátka zájemců
o tuto problematiku.
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Do systému Garantovaných horoškol přibyla pátá horoškola. Na webu ČHS byly zveřejněny nové metodické
karty sloužících pro výuku.
Mládež
Do sítě klubů mládeže přibyli další zájemci, na konci roku 2019 bylo zapojeno již 47 oddílů, kterým byly
poskytnuty příspěvky odvíjející se od počtu dětí zapojených do soutěžních aktivit v celkové výši zhruba 500
tisíc Kč. Práce s mládeží byla podpořena i prostřednictvím grantů mládeže ČHS (viz výše).
16 členů oddílů zapojených do sítě klubů mládeže absolvovalo kurs Instruktor lezení na umělé stěně spojený
se školením trenérské kvalifikace C, který byl otevřen v průběhu roku dvakrát. V Jihlavě se uskutečnilo další
setkání klubů mládeže.
Proběhl druhý ročník úspěšné soutěže Mladí horalové v přírodním víceboji, jejíhož finále, které připravil HK
Lanškroun v podhůří Orlických hor, se zúčastnilo 9 týmů.
V roce 2019 proběhl první ročník Open závodů, tj. závodů v soutěžním lezení pro mladé a začínající lezce,
do kterého se zapojilo 11 pořadatelů a zhruba 6 stovek mladých závodníků.
Komise mládeže uspořádala v Ostrově v Labských pískovcích mezinárodní lezecký kemp, kterého se
zúčastnila třicítka mladých lezců ze Slovenska, Slovinska, Maďarska a Česka.
Údržba skal, jednání s orgány ochrany přírody
Údržbu skalních oblastí zajišťovala Centrální vrcholová komise a 18 oblastních vrcholových komisí, údržba
skal byla podpořena také prostřednictvím grantů. V roce 2019 byl pořízen materiál na údržbu skal v hodnotě
1 349 028 Kč. Do nepískovcových oblastí bylo vydáno 2 765 borháků, do pískovcových oblastí 597 kruhů a
747 borháků.
CVK ve spolupráci s jednotlivými OVK uspořádala tři semináře zaměřené na technologii osazování fixního
jištění. Osazování a testování jištění bylo představeno také v rámci programu Mezinárodního horolezeckého
festivalu v Teplicích nad Metují.
V průběhu roku probíhala následující jednání s orgány ochrany přírody:
 NP České Švýcarsko: Vyznačování přístupových cest a povolených oblastí v návaznosti na novou
právní úpravu národních parků a přípravu nového Návštěvního řádu – celoroční spolupráce se
správou NP.
 CHKO Broumovsko - NPR Adršpašsko - Teplické skály – povolení s platností do 31.12.2029.
 CHKO Broumovsko - Bor – povolení vydané v prosince 2017 bylo zrušeno, jednání týkající se
ochranného pásma vodních zdrojů nebyla do konce roku 2019 vyřešena.
 CHKO Český kras - PR Kobyla – souhlas s platností do 31.12.2025.
 CHKO Český kras - NPR Karlštejn – Srbsko, Sv. Jan – povolení s platností do 31.12.2029.
 CHKO Pálava - NPR Děvín Kotel Soutěska - Martinka, Trůn – povolení s platností do 31.12.2024.
 CHKO Kokořínsko – Máchův kraj – souhlas s vyznačením horolezeckých terénů a údržbou
horolezeckých zařízení do 31.12.2029.
 Liberecký kraj - PP Divadlo, Vranovské skály, Široký kámen – žádost zamítnuta.
Průběžně byla doplňována a aktualizována databáze Skály ČR, ve které bylo na konci roku 2019 evidováno
15 154 skal, přes 93 tisíc cest a přes tisíc sektorů. Aplikaci databáze pro Android a pro iOS si na konci roku
stáhlo cca 4 400 uživatelů. Geografická data z databáze jsou využívána na Mapy.cz a nově také Hasičským
záchranným sborem, který je vedoucí složkou Integrovaného záchranného systému ČR. GPS souřadnice
mělo na konci roku 2019 téměř 8,5 tisíce skal a téměř všechny sektory.
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Zpráva o hospodaření ČHS v roce 2019
PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST (Kč)
PŘÍJMY běžná činnost celkem
Příjmy - příspěvky
Příjmy - kl. úroky
Příjmy Partneři
Příjmy - MŠMT dotace celkem
Příjmy - MŠMT dotace REPRE
Příjmy - MŠMT dotace TALENT
Příjmy - MŠMT dotace ORGANIZACE SPORTU
PŘÍJMY SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÉ (Kč)

2019
příjmy skut.
18 534 269
4 937 700
71 344
724 450
12 800 775
2 242 900
2 184 875
8 373 000

2019

2019
příjmy skut.

2019

plán
17 489 600
4 620 600
44 000
600 000
12 225 000
2 242 000
2 502 000
7 481 000

plán

Dotace MŠMT vybavení sportovišť pro soutěžní lezení 2019

5 138 400

0

20% spoluúčast na vybavení sportovišt pro soutěžní lezení 2019

1 303 305

1 284 600

999 494

1 000 000

ČOV užití příjmů minulých let
Pořízení licence k členské databázi z prostředků minulých let

200 000

celkem užití prostředků minulých let

2 302 799

celkem užití příjmů samostatně zúčtovaných (inv.dotace + 20% spoluúčast)

6 441 705

ERASMUS + (druhý projekt 2020-2022)

8 241 691

příjmy celkem

34 217 159

ČERPÁNÍ ROZPOČTU CELKEM (Kč)
výsledek běžné činnosti
příjmy samostatných akcí
celkem užití prostředků minulých let

747 065
13 380 091
2 302 799

příjmy podmíněné výdaji komisí 2019 (Kč) 1)
municipální a krajské dotace:
příjem - Magistrát hl.m. Prahy
Středočeský kraj
Magistrát stat. Města Ostravy
Magistrát stat. Města Ústí nad Labem
celkem
Pozn.: 1) vstupují do čerpání rozpočtu přes netto výdaje komisí
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VÝDAJE BĚŽNÁ ČINNOST (Kč)

výdaje netto

ROZPOČET 2019 nedočerpáno

Výdaje (bez výdajů samostatných akcí)
Závodní skialpinismus
Soutěžní lezení celkem
Soutěžní ledolezení
Alpinismus
Metodika
Mládež
Údržba skal, OP
Tradiční skialpinismus
Medicína
Historie
Basecamp
Služby členům
Marketing a média
Rezerva
přidělení dodatkových zdrojů MŠMT KSL

celkem

282 670
6 365 117
85 124
283 628
431 270
2 036 740
2 022 543
16 400
18 102
11 220
4 089 953
1 797 851
627 446
145 000
573 634
18 786 698

283 000
6 365 200
88 000
368 700
591 200
2 037 000
2 022 600
29 500
19 000
20 000
4 090 000
1 797 900
627 500
150 000
0
18 489 600

330
83
2 876
85 072
159 930
260
57
13 100
898
8 780
47
49
54
5 000
276 536

Rozvaha ČHS k 31.12. 2019 a 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 31.12.2019
Aktiva celkem (Kč)
dlouhodobý majetek
zásoby
peněžní prostředky
pohledávky
náklady příštích období

7 502 751
358 643

8 364 156
327 736

7 029 457
272 582
-157 931

7 972 363
22 982
41 075

9 965 825 18 077 526 14 823 013 14 237 176 14 386 232 26 686 880
316 283
316 287
316 287
0
575 625 6 294 861
351 281
68110
9 072 482 17 543 569 14 355 640 13 700 739 11 922 727 18 295 098
573 304
120 039
93 183
461 433 1 313 599 1 982 489
3 756
97 631
57 903
75 004
78 004
46 322

Pasiva celkem (Kč)
vlastní jmění (kapitál)
závazky
zisk
výnosy příštích období

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

8 364 156
6 789 847
351 712
715 741
506 856

9 965 825 18 077 526 14 823 013 14 237 176 14 386 232 26 686 880
7 505 587 8 823 649 9 450 615 8 765 401 8 957 000 14 775 794
370 318 8 201 006 5 764 133 1 940 793 3 287 000 10 744 075
1 422 558
684 760 -670 393 2 812 270 1 510 190
420 572
667 362
368 111
278 658
718 711
629 051
746 439

Komentář ke změně výsledků hospodaření 2019 oproti výsledkům publikovaným v materiálech na
VH, která se měla konat v březnu 2020.
Výkonný výbor převzal dne 3. 4. 2020 stanovisko Revizní komise k uzávěrce hospodaření ČHS za rok 2019
a na jeho základě uložil provést potřebné úpravy ve vedení účetnictví. Jednalo se zejména o tyto opravy:
rozpuštění čerpání dotace ČOV do výnosů, zaúčtování časového rozlišení členských příspěvků přijatých
v prosinci 2019 ale patřících do 2020 a oprava účtování výdejek ze skladu materiálu na údržbu skal. Po
provedení těchto oprav byla provedena nová závěrka včetně sestavení nových výkazů.

24

Český horolezecký svaz

Návrh rozpočtu ČHS na rok 2020
Výkonný výbor předkládá Valné hromadě návrh rozpočtu na rok 2020, který byl Výkonným výborem
schválen 2.3.2020. Aktualizace původně rozeslaného návrhu byla provedena v návaznosti na přidělení
dotací MŠMT z programů Repre, Talent a Organizace sportu v celkovém objemu 12 941 335 Kč, tj. o cca
956 tisíc Kč více oproti původnímu předpokladu.
Díky vyšším státním dotacím byly v návrhu rozpočtu provedeny tyto základní úpravy:
 rozpočet nepočítá s využitím příjmů minulých let,
 celkové příjmy jsou zvýšeny na 23 131 785 Kč,
 v rozpočtu je zahrnut i návrh na zvýšení měsíční odměny předsedy ČHS na 40 tisíc Kč s doplněním
o možnost čtvrtletní odměny v max. výši 50% měsíčních odměn, vázanou na podmínku získání
bonusových příjmů z cestovního pojištění,
 v rozpočtu jsou nově zahrnuty prostředky na vytištění metodické příručky UIAA.
V současnosti lze s velkou pravděpodobností očekávat, že příjmová i výdajová stránka hospodaření ČHS
bude ovlivněna epidemií COVID-19 a souvisejícími omezujícími opatřeními v ČR i v zahraničí, rozsah a
podoba změn je však v této chvíli jen obtížně predikovatelná. Z tohoto důvodu předkládá Výkonný výbor ke
schválení původní návrh rozpočtu s následujícím komentářem, ve kterém jsou popsány pravděpodobné
změny.
Návrh opatření pro řízení rozpočtu ČHS 2020 vyplývajících z koronavirové epidemie a souvisejících
omezujících opatření
Změny, ke kterým pravděpodobně dojde během roku 2020 a ovlivní čerpání našeho rozpočtu:
1) Uskuteční se menší počet mezinárodních i domácích závodů, na které je nyní alokováno celkem 4,4
mil. Kč.
2) Je pravděpodobné, že dojde k částečné redukci počtu plánovaných metodických kurzů, metodických
seminářů pro veřejnost a bude i méně absolventů garantovaných horoškol, (celková alokace cca 380
tis. Kč).
3) Plánované velké akce, v rozpočtu 2020 kryté částečně z dlouhodobých prostředků ve výši 400 tis.
byly odloženy na rok 2021 (LOH, GA EUMA a BMU). Letos tyto prostředky ušetříme, ale budou
potřeba v roce 2021.
4) MŠMT a Národní sportovní agentura hledají možnosti, jak upravit pravidla čerpání programů Talent,
Reprezentace a Organizace sportu tak, aby reflektovala změny ve fungování sportovních svazů –
nemůžeme ale spoléhat na diskutované úpravy, dokud nebudou oficiálně vyhlášeny. V průběhu roku
bude nutné velmi flexibilně reagovat na vývoj situace, aby nedošlo k problémům s vyúčtováním
dotací, případně k nutnosti část poskytnutých dotací vracet.
5) Zbývající peníze z loterií od ČOV (1 434 324 Kč) nebude nutné všechny dočerpat letos, ze strany
ČOV bude umožněno převést je do rezervního fondu (zřízen k tomuto účelu rozhodnutím
Výkonného výboru dne 5.5.2020 – položka Rozvahy).
Očekávaný stav plánovaných příjmů rozpočtu 2020:
1. Dotační programy MŠMT – programy Talent, Repre a Organizace sportu jsou potvrzeny
a proplaceny v plné výši dle předpokladů rozpočtu.
2. Investiční dotace ve výši 8 mil. se spoluúčastí 20% - proces schvalování je v závěrečné fázi, z naší
strany vše splněno, čekáme na rozhodnutí.
3. Členské příspěvky – lze očekávat výrazný propad (o cca 600 – 800 tis. méně) oproti předpokladu
v rozpočtu
4. Příjmy z pojistného – s vysokou pravděpodobností nesplníme podmínky pro vyplacení bonusu ve
výši 440 tis. (započteno ve vlastních příjmech Basecampu) a nižší budou i běžné příjmy z pojistného
(cca o 150 tis. KČ)
5. Celkový propad v očekávaných příjmech se bude pohybovat v rozmezí 1,2 – 1,4 mil. Kč (5-6%
celkových příjmů rozpočtu). Předpokládáme, že tento propad bude kompenzován nižšími výdaji,
ke kterým dojde z důvodu omezení počtu plánovaných akcí.
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Kde ve spolupráci s odbornými komisemi preferujeme udržet v maximální míře plánovaný rozsah:
 Metodické kurzy a doškolovací kurzy pro instruktory - ve spolupráci s MK bude snaha udržet v co
největší míře naplánovaný rozsah.
 Open závody, na kterých závisí podpora části spolků v programu Můj klub.
 Domácí a zahraniční závody – naše možnosti závisí na nastavení omezení pro sportovní akce, na
míře omezení zahraničních cest a na vývoji kalendáře IFSC.
Priority, které selektivně podpoříme, pokud uskutečněné akce nepokryjí rozsah dotačních projektů
 Činnost KSL:
o Tréninkový a výsledkový SW a technické vybavení pro trénink a závody
o Příspěvek Sportovním tréninkovým střediskům (SpS) na práci trenérů mládeže
o Písemné, obrazové a video materiály pro podporu tréninku
o Materiálové vybavení sloužící tréninku reprezentace
o Zlepšení vzdělávacího programu pro trenéry
 Informační podpora CVK v lezeckých oblastech přesnější analýza právní odpovědnosti a školení
bezpečnosti pro správce skal
 Marketing a příprava sezóny 2021
 Úprava webu ČHS
Konkrétní akce nelze plánovat dříve, než budeme mít přesnější predikci čerpání rozpočtu 2020 a budou
vyhlášena případná upravená pravidla z MŠMT s výkladem doporučeného postupu.

Návrh rozpočtu ČHS na rok 2020
Schválen Výkonným výborem 2.3.2020 jakožto aktualizovaná verze návrhu reagující zejména na přidělení
dotací z MŠMT.

PŘÍJMY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 2020 (Kč)
členské příspěvky
dotace MŠMT, z toho:

Plán
5 604 900
12 941 335
progr. Organizace sportu

8 289 270

progr. REPRE
progr. TALENT

2 467 190
2 184 875

úroky na účtu
příjmy z pojistného běžné
Kč 1 434 324 jsou prostředky od ČOV na odděleném účtu k 31.12.2019,
nutno je využít do konce 2020 nebo vrátit
CELKEM PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST
PŘÍJMY SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÉ 2020 (Kč)
užití příjmů z minulých let:
prostředky na likvidaci pobočných spolků, alokace bez kvantifikace výše
odsouhlasena VH ČHS 2019
rezerva spoluúčasti investice do majetku, OH Tokio a soutěžní lezení,
významné akce (EUMA, BMU, 50 let expedice PERU)

70 000
531 250
1 434 300
20 581 785
Plán
150 000
400 000

spoluúčast na dotaci 2020 (očekáváme od MŠMT) - investice do majetku

2 000 000

CELKEM UŽITÍ PROSTŘEDKŮ MIN. LET

2 550 000

PŘÍJMY CELKEM

23 131 785
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PLÁNOVANÉ VÝDAJE 2020 (Kč)
Komise / středisko
Soutěžní lezení celkem

plánované
příjmy

plánované
výdaje

výdajepříjmy

0

8 332 000

8 332 000

Domácí závody

1 701 527

mezinárodní závody dospělí

1 435 894

mezinárodní závody mládež

1 155 261

reprezentace

462 683

péče o závodníky

107 399

VSCM a SpS

785 074

ostatní náklady komise vč. poplatků IFSC

2 684 162

Závodní skialpinismus

290 000
domácí závody

51 000

reprezentace, mezinárodní závody

212 000

poplatky ISMF apod.

22 000

ostatní náklady komise

5 000

Soutěžní ledolezení

0
domácí závody

Alpinismus

40 000

300 000

Sokolíci

150 000

Výstupy roku

120 000

ostatní náklady komise včetně srazů alpinistů

30 000
100 000

1 900 600

údržba skal vč. nákupu materiálu

1 106 000

granty údržba skal

100 000

ochrana přírody

160 000

databáze Skály ČR

310 000

ostatní náklady komise

224 600
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40 000
0
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300 000

1 800 600
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Metodika

326 000

1 089 877

763 877

kurzy nových instruktorů

212 400

402 000

189 600

semináře doškolení instruktorů

69 000

100 000

31 000

program Garantované horoškoly

90 000

publikační činnost

40 000

semináře pro veřejnost

75 000

kniha UIAA

44 600

227 877

183 277

ostatní náklady komise

130 000

kurzy 1. pomoc, Pelikánův seminář

25000

25 000

1 806 300

1 774 700

Mládež

31 600
granty mládež

500 000

podpora klubů mládeže

720 200

akreditované kurzy

21 600

soutěž "Mladí horalové"
Open závody

104 500
150 000

10 000

258 000

mezinárodní kemp mládeže

0

setkání klubů mládeže

20 000

ostatní náklady komise

53 600

Tradiční skialpinismus

15 000
Setkání skialpinistů

Basecamp, služby členům, komisím a ostatním orgánům ČHS

248 000

15 000

15 000
440 000

6 965 608

sekretariát, mzdy vč. odvodů, cestovné

2 559 520

ekonomické, právní, IT služby

1 199 240

pojištění majetek, odpovědnost

102 248

kancelář provoz

830 600

orgány ČHS, odměny a další náklady

1 025 457

valná hromada

44 000

členské průkazy

395 683

mezinárodní aktivity

410 860

28

82 900

6 525 608

Český horolezecký svaz

podpora chat PZS, SHS James

262 000

granty tradiční akce

100 000

ostatní náklady

36 000

Marketing a média

75 000

665 000

odměny, cestovné

348 000

grafika, bannery, fotky apod.

96 000

Ročenka

128 000

festivaly, metodické akce

73 000

50. výročí neštěstí v Peru

20 000

Rezerva na běžnou činnost
Celkem

UŽITÍ DLOUHODOBÝCH ZDROJŮ v r. 2020 (Kč)

150 000

150 000

972 600

21 554 385

20 581 785

plánované
příjmy

plánované
výdaje

výdajepříjmy

prostředky na likvidaci pobočných spolků, alokace bez
kvantifikace výše odsouhlasena VH ČHS 2019

150 000

rezerva spoluúčasti investice do majetku, OH Tokio a soutěžní
lezení, významné akce (EUMA, BMU, 50 let expedice PERU)

400 000

spoluúčast na dotaci 2020 (očekáváme od MŠMT) – investice do
majetku
Celkem

2 000 000
0

VÝDAJE 2020 CELKEM (Kč)

590 000

2 550 000

2 550 000
23 131 785

Ve vztahu k předloženému návrhu rozpočtu se navrhuje, aby na základě usnesení Valné hromady
mohl Výkonný výbor:
 upravit čerpání finančních prostředků v souladu s výše popsanými opatřeními reagujícími na
epidemii COVID-19 a související omezení,
 využít k financování činnosti i finanční prostředky, které ČHS získá navíc oproti schválenému
rozpočtu, s tím, že tyto prostředky budou využity v souladu s podmínkami a požadavky
poskytovatelů.
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Zřízení Rezervního fondu
Výkonný výbor rozhodl na jednání dne 5.5.2020 o zřízení rezervního fondu.
Jedná se interní fond, jehož prostředky jsou určeny ke krytí finančních disproporcí nebo nepředvídatelných
investic, jejichž vynaložení je nutné pro výkon hlavní činnosti ČHS. Prostředky z rezervního fondu bude pro
konkrétní případy možné použít jen v rámci schvalování rozpočtů na běžné období na základě rozhodnutí
Valné hromady.
Vytvoření rezervního fondu bylo doporučeno Českým olympijským výborem všem sportovním svazům jako
alternativa k dočerpání finančních prostředků z minulých období získaných prostřednictvím Českého
olympijského výboru ze strany loterijních společností, které nebude možno vyčerpat do 31.12.2020 kvůli
epidemii COVID-19. Do rezervního fondu budou ke konci roku 2020 převedeny všechny nedočerpané
finanční prostředky z „loterií“, které ČHS obdržel v předchozích letech od Českého olympijského výboru.
Stav těchto prostředků ke konci května 2020 je cca 1,37 mil. Kč, za období od 1-5/2020 bylo vyčerpáno
61 700 Kč.
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Návrh pojištění odpovědnosti pro členy ČHS a související návrh na úpravu
členských příspěvků ČHS
V reakci na podnět, který zazněl na letošním setkání oddílů ČHS, aby členové ČHS měli pojištění
odpovědnosti za škody na zdraví, životě či majetku, ke kterým může při provozování horolezectví (při lezení,
boulderingu, skialpinismu atd.) dojít, začal ČHS jednat s makléři pojišťoven o tomto produktu. V případě
lezení se jedná např. o situaci, kdy zdravotní pojišťovna uplatní regres vůči jističi, kvůli jehož metodické
chybě došlo ke zranění spolulezce, což je situace, ke které v loňském roce došlo.
Cílem ČHS je nabídnout většině členů (vyjma kategorie, kde pojištění nemá smysl, typicky pro děti do 15 let
a je na zvážení, zda i pro některé seniorské kategorie) pojištění odpovědnosti jako integrální součást členství
a členských příspěvků.
Aktuálně jednáme pojištění zahrnujícím odpovědnost za škody způsobené jak při horolezecké činnosti, tak
v běžném občanském životě, s limitem pojistného plnění mezi 2 - 5 mil Kč.
V souvislosti s návrhem na rozšíření členství o pojištění odpovědnosti bude třeba provést úpravu členských
kategorií a členských příspěvků. Do členských příspěvků bude nezbytné promítnout navýšení o náklad
pojištění a dále alespoň částečně i dopad ekonomického vývoje, který nastal od roku 2008, kdy došlo k jejich
poslední úpravě. Předpokládané navýšení členského příspěvku dospělého člena by nemělo přesáhnout 250
Kč.
V důsledku epidemie COVID-19 se bohužel nepodařilo posunout jednání s pojišťovnami do fáze, kdy
bychom měli k dispozici nabídky v relevantních alternativách a na jejich základě by bylo možné v tomto
bulletinu představit ucelený návrh systému členských příspěvků a pojištění.
Pokud se podaří jednání s pojišťovnami úspěšně dokončit, zveřejníme a rozešleme potřebné informace
a předložíme na VH hlasovatelný návrh.
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Návrh novely Stanov ČHS - komentář
Úvodní informace
Návrh novely stanov reaguje na usnesení Valné hromady 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.“
Valná hromada konaná v roce 2018 současně schválila dočasnou úpravu stanov, ve které jsou práva členů
mladších 18 let na valné hromadě upravena tak, jak je níže uvedeno. Platnost této úpravy končí
„…uplynutím dne, ve kterém se konala první valná hromada ČHS v roce 2020.“
„Právo hlasovat na valné hromadě, činit návrhy, volit a být volen mají členové starší 18 let. Zástupce člena
mladšího 18 let má pouze taková práva, jaká náleží členovi mladšímu 18 let.“
Tato úprava se vztahuje na valnou hromadu konanou v roce 2019 a 2020.
Výkonný výbor ČHS navrhuje splnit usnesení prostřednictvím širší úpravy Stanov ČHS, která se týká
pojetí členství, práv a povinností členů a účasti na valné hromadě.
Cílem návrhu je:
 Změnit charakter valné hromady ze shromáždění členů na shromáždění delegátů zastupujících
oddíly/spolky.
 Umožnit zastoupení dětí a mládeže do 18 let s omezením rizika účelového ovládnutí valné hromady
malým počtem oddílů/spolků.
 Posílit roli oddílů/spolků, omezit vliv individuálních členů a velmi malých oddílů pod 10 členů.
 Omezit rizika plynoucí z možného zastupování velkého počtu oddílů/spolků jednou osobou.
Návrh novely Stanov ČHS byl 17.9.2019 schválen výkonným výborem a poté 24.9.2019 zveřejněn
a rozeslán předsedům oddílů k připomínkám. Návrh novely byl diskutován na setkání oddílů, které se
uskutečnilo 11.1.2020 v Pardubicích. Připomínky týkající se nového pojetí valné hromady a omezení práv
individuálních členů byly vysvětleny. Do návrhu byly zapracovány dvě upřesňující formulace čl. VIII odst. 3
a 11.
Výkonný výbor dále navrhuje upravit znění čl. II - Poslání a činnost ČHS, odst. 2, písm. b) týkající se
činnosti ČHS při údržbě skal, tak, aby ze znění Stanov nebylo možno vyvozovat odpovědnost ČHS za
nehody a následné škody při lezení na skalách v ČR.
Výkonný výbor navrhuje stanovit účinnost předložené novely Stanov k datu schválení, s tím, že do
31.12.2020 nebude uplatňován požadavek týkající se minimálního počtu členů horolezeckého oddílu.
Dále uvedený návrh novely Stanov byl schválen na jednání výkonného výboru 6.2.2020. Návrhy změn jsou
červeně označeny.
Komentáře k návrhu novely stanov
Poslání a činnost ČHS
Návrh upravuje úkol ČHS týkající se údržby skal tak, aby z něj nebylo možno vyvodit odpovědnost ČHS za
komplexní údržbu skalních oblastí včetně fixního jištění, za zajištění bezpečnosti lezení a tedy za nehody a
škody, ke kterým dojde při lezení na skalách ČR. ČHS tímto neruší zavedený systém údržby skal
prostřednictvím vrcholových komisí a správců skal, pouze uvádí své cíle do souladu s reálnými možnostmi,
které v této oblasti má.
Členství
Návrh ponechává současné typy členství (členství spolků, členství fyzických osob A, B, E), mění však důraz,
který je na jednotlivé typy členství kladen.
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Návrh akcentuje členství právnických osob (spolků) a sdružování členů do horolezeckých oddílů bez právní
subjektivity (dále je používán společný název – horolezecký oddíl). Cílem je posílit kolektivní členy, tj.
horolezecké oddíly, neboť hlavně v nich se odehrává činnost členů, jak je tomu v jiných sportovních svazech.
Individuální členství založené na přímé registraci je ponecháno, ve vztahu k řízení ČHS je pojímáno spíše
jako doplňkové.
Pokud se členem ČHS stane spolek zastřešující více sportovních odvětví (TJ, SK), evidují se v ČHS pouze
osoby sdružené v oddíle zaměřeném na horolezectví.
Podmínky pro vznik a činnost oddílu bez právní osobnosti zůstávají stejné, se dvěma výjimkami, jejichž
cílem je posílit jejich váhu a odpovědnost:
- Počet členů sdružených v horolezeckém oddíle bez právní osobnosti musí být vždy nejméně 10.
- Předseda oddílu musí být starší 18 let a je odpovědný za plnění povinností členů oddílu vůči ČHS.
Nad rámec zadání formulovaného Usnesením VH se navrhuje doplnit do stanov přidružené členství
právnických a fyzických osob, které se chtějí podílet na rozvoji horolezectví na základě smlouvy o spolupráci;
toto členství není spojeno s hlasovacími právy.
Navrhuje se, aby o vzniku řádného členství právnické osoby a o vzniku řádného členství typu A individuální
rozhodoval Výkonný výbor, zatímco o vzniku řádného členství typu B a řádného členství A oddílového
předseda horolezeckého oddílu. Cílem je opět posílení postavení horolezeckých oddílů.
Doplňuje se, že vystupující člen je povinen ve stanovené lhůtě vypořádat své závazky vůči ČHS.
Návrh prohlubuje rozdíly mezi právy a povinnostmi jednotlivých druhů členů. Navrhuje se, aby právo vysílat
na VH zástupce s právem hlasovat a volit měly jen horolezecké oddíly. Individuální členové se nebudou VH
účastnit, pokud nebudou v roli kandidátů, nebo pozvaných hostů.
Navrhuje se, aby právo kandidovat a právo být volen do orgánů ČHS měli jen řádní členové (člen A,
A individuální a B).
Valná hromada
V návaznosti na práva členů se navrhuje, aby VH byla shromážděním delegátů zastupujících horolezecké
oddíly, nikoli shromážděním členů jako dosud. Cílem je, aby ve vrcholném orgánu rozhodovali ti, kdo mají
mandát od oddílů, které jsou pro činnost ČHS klíčové. Zmocnění k zastupování jiného oddílu je omezeno jeden zástupce bude moci zastupovat nejvýše 3 další oddíly.
Dále se navrhuje, aby se VH mohli účastnit členové s hlasem poradním a některé další osoby. Účast
individuálních členů A nebude, vyjma několika situací možná.
Navrhuje se, aby počet hlasů, kterými budou disponovat jednotliví delegáti, byl odvozen od počtu řádných
členů registrovaných v horolezeckých oddílech 30 dnů před konáním VH.
Návrh klíče pro určení počtu hlasů delegátů na VH
Výchozí stav: rozložení hlasů k datu VH 2019 (konané 23. 3. 2019):
 Individuální členové:
7.330 41%
 Členové A v oddílech:
7.917 44%
 Členové B ve spolcích:
2.787 15%
 Celkový počet členů, kteří mohli hlasovat na VH (v případě 100% přítomnosti):
 Celkový počet hlasů členů, sdružených v 398 oddílech a spolcích:
 Celkový počet hlasů členů, sdružených v 296 spolcích a oddílech nad 10 členů:

18.034
10.704
10.040

Návrh klíče (počtu hlasů, kterými disponují jednotliví delegáti):
296 spolků a oddílů nad 10 členů bylo rozděleno do 4 srovnatelně velkých kategorií, počet přepočtených
hlasů na oddíl odpovídá průměrnému počtu členů jednoho oddílu v kategorii. Zůstane tak zachovaná
proporční váha hlasů dle počtu členů na základě stavu z roku 2019.
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kategorie

počet oddílů a spolků

celkem členů

Ø počet členů přepočet hlasů

pod 30 (10-29)

171

2.946

17,2

1

30-49

69

2.526

36,6

2

50-79

41

2.598

63,4

4

80 a více

15

1.970

131,3

8

celkem

296

10.040

Související úpravy:
 Počet hlasů se počítá vždy ze stavu 30 dnů před VH, zařazení do kategorie vychází z počtu platných
členů A nebo B včetně dětí a mládežníků (evidovaní členové E se nezapočítávají).
 Oddíl (bez právní osobnosti) musí mít nejméně 10 členů, menší oddíly po přechodném období do VH
2021 zaniknou a jejich členové se stanou automaticky individuálními členy (týká se 664 členů a 102
oddílů); u spolků žádné omezení počtem členů není.
 Dvacetiprocentní (20%) zastoupení na VH potřebné pro změny stanov se počítá z celkového počtu
hlasů, který by pro stav VH 2019 byl 593 hlasů – tj. bylo by potřebných nejméně 119 hlasů.
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Návrh novely Stanovy ČHS
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. I. Úvodní ustanovení
1) Český horolezecký svaz (zkratka ČHS) je sdružení fyzických a právnických osob s celostátní
působností, je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením
§ 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2) Právní forma ČHS je spolek.
3) ČHS bylo přiděleno IČ 00460001.
4) Sídlo ČHS je v Praze.
5) Činnost ČHS se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy ČHS.
Čl. II. Poslání a činnost ČHS
1) ČHS je dynamická, profesionální a finančně stabilní organizace, která poskytuje servis pro horolezectví
a jeho disciplíny (zejména alpinismus, sportovní lezení, bouldering, lezení v ledu a drytooling,
skialpinismus) na všech úrovních výkonnosti a podporuje fair play a pozitivní přístup k přírodě. Jeho
posláním je sdružovat lidi se zájmem o horolezectví, tj. o zdolávání výšek, sport a přírodu, kteří chtějí
své zájmy sdílet na principech spolupráce, odpovědnosti a důvěry. ČHS zastupuje zájmy svých členů na
národní i mezinárodní úrovni, je oficiálním zástupcem horolezectví ve vztahu k orgánům ČR i ve vztahu
k mezinárodním horolezeckým organizacím, jejichž je členem (zejm. UIAA), a je součástí olympijského
hnutí.
2) Úkolem ČHS je zejména:
a) stanovovat bezpečnostní, etická, sportovní a další pravidla horolezectví a dbát na jejich dodržování,
b) jednat s orgány ochrany přírody a vytvářet vhodné podmínky pro provozování horolezectví na
skalách ČR,
c) provádět vzdělávací a metodickou činnost,
d) podporovat a vzdělávat mládež se zájmem o horolezectví,
e) podporovat a rozvíjet závodní i nezávodní horolezectví, organizovat závody a zajišťovat reprezentaci
ČR,
f)

poskytovat svým členům i lezecké veřejnosti informační servis a další služby týkající se horolezectví.

3) V zájmu plnění svých úkolů ČHS může spolupracovat s jinými subjekty, uzavírat s nimi dohody nebo stát
se jejich členem, a to na základě dobrovolnosti a vzájemného respektování zájmů a cílů. Jakékoli právní
vztahy však může založit ČHS pouze prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo jím pověřené
osoby.
4) ČHS může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti,
je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Příjmy z této
činnosti lze použít pouze pro činnost ČHS.
ČLENSTVÍ
Čl. III. Členství v ČHS
1) Řádným členem ČHS se může stát právnická nebo fyzická osoba, která má zájem účastnit se činnosti
ČHS a svým zájmem o členství v ČHS projeví vůli dodržovat jeho stanovy a vnitřní předpisy.
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2) Přidruženým členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která projeví zájem podílet se na
rozvoji horolezectví a uzavře s ČHS smlouvu o spolupráci. O přijetí rozhoduje na základě jeho žádosti
Výkonný výbor ČHS.
3) Řádné členství právnických osob:
a) řádným členem ČHS může být právnická osoba mající postavení spolku,
b) pokud se jedná o spolek zastřešující více sportovních odvětví, jsou předmětem evidence v ČHS
pouze členové sdružení v oddíle zaměřeném na horolezectví,
c) člen spolku sdruženého v ČHS se automaticky stává evidovaným členem ČHS.
4) Řádné členství fyzických osob v ČHS je trojí:
a) řádným členem „A“ je fyzická osoba, která je sdružena v horolezeckém oddíle bez právní osobnosti
zaregistrovaném v ČHS dle čl. III. odst. 8,
b) řádným členem „A individuální“ je i fyzická osoba, která se do ČHS zaregistruje přímo,
c) řádným členem „B“ je fyzická osoba, která je členem právnické osoby uvedené v čl. III odst. 3, která
je na základě splnění předepsaných povinností držitelem členského průkazu ČHS.
5) Podmínkou řádného členství A, A individuální a B je uhrazení členského příspěvku ČHS, s tím, že
některé skupiny členů mohou být od platby členského příspěvku osvobozeny.
6) Řádné členství fyzické osoby mladší osmnácti let je podmíněno souhlasem jejího zákonného zástupce.
7) Fyzická osoba, která je řádným členem ČHS, může být v členské databázi ČHS evidována pouze
jednou, souběh různých druhů členství ani několikanásobné členství není možné.
8) Horolezecký oddíl bez právní osobnosti:
a) sdružuje řádné členy A, kterých musí být po dobu existence horolezeckého oddílu vždy nejméně
deset,
b) v jeho čele stojí předseda starší 18 let, který eviduje členy horolezeckého oddílu, je oprávněn
zastupovat je na Valné hromadě a zabezpečuje plnění povinností jeho členů vůči ČHS,
c) předseda horolezeckého oddílu je volen a odvoláván jeho členy,
d) činnost horolezeckého oddílu se řídí rozhodnutím jeho členů, členové oddílu nemohou pro jeho
činnost přijímat žádná pravidla, která by byla v rozporu s těmito stanovami,
e) Výkonný výbor může na předsedu oddílu delegovat některé své pravomoci v rozsahu, v jakém to
stanovy připouštějí.
9) Spolky dle čl. III odst. 3 a horolezecké oddíly bez právní osobnosti dle čl. III odst. 8 jsou pro účely úpravy
Valné hromady v těchto stanovách označeny shodným označením „horolezecký oddíl“. Tímto shodným
názvem se mohou označovat i v jiných případech.
10) Podrobnosti týkající se členství upravuje vnitřní předpis ČHS.
Čl. IV Vznik a zánik členství v ČHS, evidence členů
1) Vznik řádného členství:
a) o vzniku řádného členství právnické osoby rozhoduje na základě žádosti uchazeče Výkonný výbor,
přičemž ze žádosti musí být patrné, že rozhodnutí o vstupu do ČHS učinil k tomu příslušný orgán, a
že jeho rozhodnutím je současně vyjádřena i vůle jeho členů stát se členem ČHS podle těchto
stanov; vznik členství může být podmíněn uhrazením registračního poplatku,
b) o vzniku řádného členství A individuální rozhoduje na základě žádosti uchazeče Výkonný výbor,
který může tuto pravomoc delegovat.
c) O vzniku řádného členství B a o vzniku řádného členství A rozhoduje na základě žádosti uchazeče
předseda horolezeckého oddílu, který může tuto pravomoc delegovat.
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2) O vzniku horolezeckého oddílu bez právní osobnosti rozhoduje na základě žádosti nejméně deseti osob
včetně budoucího předsedy, který musí být starší 18 let, Výkonný výbor; vznik členství může být
podmíněn uhrazením registračního poplatku.
3) Řádné členství právnických a fyzických osob i vznik horolezeckého oddílu bez právní osobnosti vzniká
zaregistrováním v členské databázi ČHS.
4) Členská databáze je vedena v elektronické podobě. Evidenci, tj. zápisy a výmazy je oprávněn provádět
sekretariát ČHS, který může evidenci členů horolezeckých oddílů svěřit do působnosti jejich předsedů.
Ostatním členům a jiným osobám lze seznam členů nebo jeho část zpřístupnit pouze na základě
zákona, popř. se souhlasem výkonného výboru, je-li to nezbytné v zájmu členů. Podrobné nakládání
s členskou databází upravuje vnitřní předpis ČHS.
5) Zánik řádného členství:
a) Řádné členství právnické osoby zaniká:
i)

vystoupením, které musí být písemně oznámeno Výkonnému výboru; vystupující právnická
osoba je povinna vypořádat všechny svoje závazky vůči ČHS, a to nejpozději do jednoho
měsíce po ukončení svého členství,

ii)

vyloučením z důvodu neplnění povinností uvedených v čl. V odst. 6, popř. z jiných závažných
důvodů neslučitelných s členstvím, a to na základě rozhodnutí Výkonného výboru nebo
Disciplinární komise,

iii) zánikem bez právního nástupce.
b) Se zánikem členství právnické osoby automaticky zaniká evidované členství a řádné členství B
spojené s dotčenou právnickou osobou se automaticky mění na členství A individuální.
c) Řádné členství A, A individuální, B zaniká:
i)

vystoupením, které musí být písemně oznámeno Výkonnému výboru; vystupující člen je povinen
vypořádat všechny svoje závazky vůči ČHS, a to nejpozději do jednoho měsíce po ukončení
svého členství,

ii)

vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků po dobu delší než 11 měsíců od ukončení
platnosti členského průkazu,

iii) vyloučením z důvodu neplnění povinností uvedených v čl. V odst. 6, popř. z jiných závažných
důvodů neslučitelných s členstvím, a to na základě rozhodnutí Výkonného výboru nebo
Disciplinární komise,
iv) úmrtím.
d) Řádné členství B se v případě zániku dle čl. IV, odst. 5, písm. c), i, ii, iii automaticky mění
na evidované členství.
6) Horolezecký oddíl bez právní osobnosti zaniká:
a) rozhodnutím Výkonného výboru, jestliže počet jeho členů klesne pod deset,
b) na základě rozhodnutí jeho členů, s tím, že takové rozhodnutí je předseda povinen neprodleně
oznámit Výkonnému výboru.
Čl. V. Práva a povinnosti členů
1) S jednotlivými druhy členství jsou spojena různá členská práva a povinnosti.
2) Všichni členové mají právo podílet se na činnosti ČHS, využívat výhod plynoucích z členství v ČHS a
účastnit se akcí pořádaných ČHS, pokud splňují podmínky pro tyto akce stanovené.
3) Všichni řádní členové a horolezecké oddíly bez právní osobnosti (horolezecké oddíly) mají dále právo
žádat informace o činnosti ČHS a obracet se s podněty a stížnostmi na orgány ČHS.
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4) Řádní členové – právnické osoby a horolezecké oddíly bez právní osobnosti (horolezecké oddíly) mají
dále právo vyslat na Valnou hromadu svého předsedu nebo jiného zástupce s právem hlasovat a volit.
5) Řádní členové A, členové A individuální a členové B mají právo kandidovat a být voleni do orgánů ČHS,
jsou-li starší 18 let.
6) Řádní členové jsou zejména povinni:
a) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů ČHS,
b) vystupovat v souladu se zájmy a cíli ČHS, chránit jeho dobré jméno a majetek,
c) platit členské příspěvky a popř. další stanovené poplatky, nejsou-li od těchto povinností osvobozeni,
d) řádně a svědomitě vykonávat svěřené funkce, umožnit kontrolu své činnosti a zdržet se všech aktivit,
při nichž by mohlo docházet ke střetu zájmů,
e) poskytovat ČHS své aktuální údaje a, jedná-li se o horolezecké oddíly, svědomitě vést evidenci
členů v členské databázi ČHS.
7) Na evidované členy se povinnosti vztahují jen omezeně.
ORGÁNY ČHS
Čl. VI. Orgány ČHS
1) Orgány ČHS jsou:
a) Valná hromada – nevyšší orgán
b) Výkonný výbor – statutární orgán
c) Revizní komise – kontrolní orgán
d) Disciplinární komise
e) odborné komise.
Čl. VII. Valná hromada
1) Nejvyšším orgánem ČHS je Valná hromada, kterou tvoří delegáti s hlasem rozhodujícím zastupující
horolezecké oddíly. Každý horolezecký oddíl může zastupovat vždy jen jeden delegát. Horolezecký
oddíl, který nemůže vyslat na Valnou hromadu svého zástupce, může zmocnit k rozhodování na Valné
hromadě zástupce jiného horolezeckého oddílu. Zástupce horolezeckého oddílu může přijmout
zmocnění nejvýše od tří horolezeckých oddílů.
2) Valné hromady se kromě delegátů uvedených v odst. 1 účastní také členové Výkonného výboru, členové
Revizní komise, předsedové odborných komisí, generální sekretář, členové, kteří kandidují do některého
z orgánů ČHS a čestní členové. Tyto osoby mají hlas poradní, nejedná-li se o delegáty dle odst. 1. Valné
hromady se mají právo účastnit také zástupci přidružených členů a pozvaní hosté.
3) Základním kritériem pro stanovení počtu hlasů, kterým disponuje delegát, je počet řádných členů
registrovaných v horolezeckém oddíle, který delegát zastupuje, 30 dnů před konáním Valné hromady.
Klíč k určení počtu hlasů je následující:
a) horolezecký oddíl s počtem členů 10 až 29 – 1 hlas
b) horolezecký oddíl s počtem členů 30 až 49 - 2 hlasy
c) horolezecký oddíl s počtem členů 50 až 79 – 4 hlasy
d) horolezecký oddíl s počtem hlasů 80 a více – 8 hlasů
4) Valnou hromadu svolává výkonný výbor jednou ročně zpravidla po účetní závěrce. Valná hromada musí
být svolána alespoň 30 dní před termínem konání s uvedením programu jednání. Svoláním Valné
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hromady se míní zveřejnění pozvánky na Valnou hromadu na webu ČHS a elektronické rozeslání
pozvánky zástupcům horolezeckých oddílů.
5) Jednání Valné hromady se řídí stanovami a Jednacím a volebním řádem, který na návrh Výkonného
výboru schvaluje Valná hromada.
6) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nebo řádně zastoupeni delegáti disponující alespoň
20% rozhodujících hlasů.
7) Není-li Valná hromada 30 minut po plánovaném začátku jednání usnášeníschopná, koná se náhradní
Valná hromada, která bude zahájena do 60 minut po plánovaném začátku Valné hromady. Náhradní
Valná hromada má stejný program jako původní Valná hromada, a je usnášeníschopná v počtu
přítomných i zastoupených delegátů a jejich hlasů. Takto svolaná Valná hromada není oprávněna
rozhodovat o změnách stanov ČHS, o zrušení, fúzi a rozdělení ČHS nebo o majetkové účasti ČHS
v jiném subjektu.
8) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů, kterými disponují přítomní nebo řádně zastoupení
delegáti. Rozhodnutí Valné hromady o změně stanov, majetkové účasti v jiném subjektu a o zrušení, fúzi
a rozdělení ČHS vyžaduje třípětinovou většinu hlasů přítomných nebo řádně zastoupených delegátů.
9) Do výlučné působnosti Valné hromady přísluší:
a) rozhodnutí o změně stanov a disciplinárního řádu,
b) volba a odvolání členů Výkonného výboru, Disciplinární a Revizní komise,
c) schválení zprávy o hospodaření,
d) schválení zprávy Revizní komise,
e) schválení rozpočtu na další účetní období,
f)

rozhodnutí o maximální výši členského příspěvku a registračního poplatku nebo
o osvobození od těchto poplatků,

g) rozhodnutí o zrušení, fúzi a rozdělení ČHS,
h) rozhodnutí o majetkové účasti v jiné právnické osobě, s výjimkou opatření sloužících
k zachování nebo zhodnocení finančního majetku ČHS,
i)

rozhodnutí o udělení titulu Čestný člen ČHS osobě, která se významně zasloužila o rozvoj
českého nebo československého horolezectví.

10) Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další záležitosti týkající se ČHS, které nenáleží
do výhradní kompetence ostatních orgánů ČHS.
11) V průběhu kalendářního roku se může konat mimořádná Valná hromada, která musí být svolána
v případě, že:
a) počet volených členů Výkonného výboru klesne pod tři, nebo
b) její svolání navrhnou alespoň tři členové Výkonného výboru nebo alespoň 10% horolezeckých
oddílů.
12) Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do tří měsíců ode dne splnění podmínek pro její
svolání a vztahují se na ni ustanovení uvedená v odst. 1 až 10.
Čl. VIII. Výkonný výbor
1) Výkonný výbor je statutárním orgánem ČHS. Je tvořen předsedou, dvěma místopředsedy a dvěma
členy. Členství ve Výkonném výboru je neslučitelné s členstvím v Revizní nebo Disciplinární komisi.
2) Výkonný výbor je volen Valnou hromadou na funkční období čtyř let, a to tak, že předseda je volen přímo
a místopředsedy si volí členové Výkonného výboru ze svého středu.
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3) Výkonný výbor je oprávněn rozhodovat ve všech věcech ČHS, pokud není stanovami rozhodování
svěřeno jinému orgánu ČHS. Výkonný výbor je odvolacím orgánem proti rozhodnutím jiných orgánů
ČHS s výjimkou Valné hromady.
4) Do působnosti Výkonného výboru patří zejména:
a) naplňování poslání a cílů ČHS,
b) zajištění řádného hospodaření ČHS,
c) svolávání Valné hromady a zpracovávání a předkládání dokumentů pro Valnou hromadu,
d) navrhování a schvalování vnitřních dokumentů ČHS, není-li ve stanovách uvedeno jinak,
e) ustavování odborných komisí a jmenování a odvolávání jejích předsedů,
f)

navrhování zástupců ČHS do mezinárodních sportovních či jiných organizací,

g) udělování a odnímání plné moci k zastupování ČHS, rozhodování o uzavírání smluvních vztahů
a vedení soudních sporů,
h) rozhodování o přijetí nebo zamítnutí uchazeče o členství a vyloučení člena ČHS,
i)

rozhodnutí o konkrétním sídle ČHS v Praze.

5) Výkonný výbor si k řešení svých úkolů může zřídit sekretariát, v jehož čele stojí generální sekretář.
6) Výkonný výbor jedná podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Je usnášeníschopný, účastní-li se
jednání nadpoloviční většina členů.
7) Rozhodování Výkonného výboru se provádí hlasováním s tím, že platí rozhodnutí nadpoloviční většiny
členů Výkonného výboru, kteří se účastní jednání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Výkonný výbor může za stejných podmínek rozhodovat i mimo zasedání, a to jak v písemné formě, tak
s možností využití technických prostředků.
8) Členství ve Výkonném výboru v průběhu funkčního období zaniká odstoupením, úmrtím, odvoláním
Valnou hromadou, nebo odvoláním Výkonným výborem.
9) Pro odvolání člena Výkonného výboru Výkonným výborem v době mezi Valnými hromadami je nutná
dvoutřetinová většina hlasů členů Výkonného výboru, s tím, že k hlasu odvolávaného se nepřihlíží. Člen
Výkonného výboru může být odvolán:
a) v případě disciplinárního provinění bránícího výkonu funkce,
b) v případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin směřující proti ČHS nebo některému
z jeho členů,
c) v případě střetu zájmů ČHS, tj. pokud by vykonával činnost, která by byla zjevně v rozporu se zájmy
ČHS,
d) z důvodu nečinnosti nebo závažného neplnění úkolů,
e) z jiných závažných důvodů, pro které nemůže dlouhodobě vykonávat svou funkci.
10) Dojde-li v době mezi konáním Valných hromad ke snížení počtu členů Výkonného výboru, může
Výkonný výbor:
a) kooptovat maximálně dva nové členy, s výjimkou předsedy, jejichž členství ve Výkonném výboru
bude následně předloženo ke schválení nejbližší Valné hromadě,
b) předložit nejbližší Valné hromadě návrh na provedení doplňující volby s platností mandátu takto
zvoleného člena do konce funkčního období, na který byl Výkonný výbor zvolen.
11) Pokud mezi konáním Valných hromad klesne počet zvolených členů Výkonného výboru pod tři, musí
zbylí členové Výkonného výboru svolat mimořádnou Valnou hromadu, která provede volbu nového
Výkonného výboru.
12) V čele Výkonného výboru stojí předseda, který jako člen kolektivního statutárního orgánu jedná jménem
ČHS navenek samostatně. V době jeho nepřítomnosti nebo v případě, že mandát předsedy zanikl, jedná
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samostatně jménem ČHS místopředseda. Jednající osoba podepisuje jménem ČHS tak, že k názvu
ČHS připojí svůj podpis.
13) Místopředsedové vykonávají funkci předsedy v případě jeho nepřítomnosti nebo v případě, že mandát
předsedy zanikl, v pořadí 1. místopředseda, 2. místopředseda.
Čl. IX. Revizní komise
1) Revizní komise je nezávislý kontrolní orgán, jehož tři členové a případně jeden náhradník jsou voleni
Valnou hromadou na období čtyř let. V čele Revizní komise stojí předseda zvolený hlasováním z jejího
středu. Členství v Revizní komisi není slučitelné s členstvím ve Výkonném výboru ani s funkcí
likvidátora.
2) Revizní komise je ve svém rozhodování zcela nezávislá, Výkonný výbor není oprávněn do její činnosti
zasahovat ani ji řídit. Revizní komise se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními
předpisy ČHS.
3) Předseda Revizní komise má právo zúčastnit se jednání Výkonného výboru, podávat mu zprávy
o zjištění Revizní komise a návrhy na opatření Výkonného výboru. Předseda Revizní komise předkládá
Valné hromadě ke schválení zprávu Revizní komise.
4) Do působnosti Revizní komise patří zejména kontrola hospodaření a kontrola souladu rozhodnutí orgánů
ČHS se stanovami a vnitřními předpisy a vydávání stanovisek k plánovaným ekonomickým aktivitám
ČHS a k návrhu rozpočtu a dále přezkoumání rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení člena ČHS.
5) Členství v Revizní komisi v průběhu mandátu zaniká odstoupením, úmrtím nebo odvoláním Valnou
hromadou. Dojde-li v průběhu funkčního období revizní komise ke snížení počtu jejích členů, může
Výkonný výbor předložit Valné hromadě návrh na provedení doplňující volby s platnosti mandátu takto
zvoleného člena do konce funkčního období původně zvolené Revizní komise. V případě, že ve funkci
zůstane jediný člen Revizní komise, vykonává dále činnost jako revizor účtů.
Čl. X. Disciplinární komise
1) Disciplinární komise je nezávislý orgán ČHS, jehož tři členové a nejvýše tři náhradníci jsou voleni Valnou
hromadou na dobu čtyř let. V čele Disciplinární komise stojí předseda zvolený hlasováním z jejího
středu. Členem Disciplinární komise může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba, která není
členem Výkonného výboru nebo Revizní komise.
2) Disciplinární komise je ve svém rozhodování nezávislá, Výkonný výbor není oprávněn do její činnosti
zasahovat ani ji řídit. Disciplinární komise se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami,
Disciplinárním řádem a dalšími vnitřními předpisy ČHS.
3) Do působnosti Disciplinární komise patří zejména projednávání a rozhodování ve věci disciplinárních
provinění členů ČHS, sporů mezi členy ČHS vyplývajících ze stanov a vnitřních předpisů ČHS.
4) Členství v Disciplinární komisi v průběhu mandátu zaniká odstoupením, úmrtím nebo odvoláním valnou
hromadou. Dojde-li v průběhu funkčního období Disciplinární komise ke snížení počtu jejích členů, může
Výkonný výbor předložit valné hromadě návrh na provedení doplňující volby s platnosti mandátu takto
zvoleného člena jen do konce funkčního období původně zvolené Disciplinární komise.
Čl. XI. Odborné komise
1) K naplňování účelu ČHS může Výkonný výbor ustavovat odborné komise zaměřené zejména na hlavní
oblasti činnosti ČHS:
a) skály ČR a ochrana přírody,
b) sportovní činnost,
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c) vzdělávání a metodika,
d) mládež.
2) V čele odborné komise stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává Výkonný výbor, a který je za činnost
komise odpovědný Výkonnému výboru. Komise má nejméně další dva členy, které jmenuje předseda
komise z řad členů ČHS.
3) Odborné komise se mohou dále členit podle odborného nebo teritoriálního zaměření. O rozčlenění
komise a vedení jejích částí rozhoduje předseda komise.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ ČHS
Čl. XII. Majetek a hospodaření ČHS
1) Majetek ČHS zahrnuje hmotný i nehmotný majetek. Majetek ČHS slouží k účelům, které jsou v souladu
s činností a úkoly ČHS.
2) Zdrojem majetku ČHS jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti,
c) příjmy ze sportovních, kulturních a jiných společenských akcí,
d) příspěvky, dary, odkazy a sponzorská plnění od jiných fyzických či právnických osob,
e) dotace a jiné příspěvky z veřejných zdrojů.
3) Hospodaření v průběhu účetního období, kterým je kalendářní rok, probíhá s ohledem na reálné příjmy,
ekonomickou situaci a na základě rozpočtu, který schvaluje Valná hromada.
4) Za hospodaření a správu majetku ČHS je odpovědný Výkonný výbor, který je povinen vykonávat tuto
činnost s péčí řádného hospodáře.
5) Je-li Valnou hromadou ČHS rozhodnuto o zrušení ČHS s likvidací, bude tato provedena v souladu
s příslušnými ustanoveními OZ.
PROJEDNÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ
Čl. XIII. Projednávání stížností a řešení sporů
1) Podněty a stížnosti jsou písemně doručovány sekretariátu ČHS, který zajistí jejich předání k vyřízení
příslušným orgánem ČHS. O stížnosti či podnětu musí být rozhodnuto do šedesáti dnů od data doručení,
popřípadě v téže lhůtě musí být podavateli orgánem příslušným k řešení záležitosti písemně sděleno, do
jaké doby bude věc projednána a rozhodnuta, pokud je její řešení mimořádně složité.
2) Členové ČHS by prioritně měli spory mezi sebou, vyplývající ze stanov a vnitřních předpisů ČHS, řešit
prostřednictvím orgánů ČHS. Teprve pokud takováto jednání nebudou úspěšná nebo možná, mohou se
členové ČHS obrátit na příslušný soud.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. XV. Závěrečná ustanovení
Tato změna stanov ČHS byla schválena valnou hromadou ČHS dne 13. 6. 2020 a je k tomuto datu účinná,
s výjimkou čl. IV odst. 6, písm. a) Vznik a zánik členství v ČHS, evidence členů, který nabývá účinnosti
k 1.1.2021.
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Odpovědnost za škody způsobené stavem skalních oblastí a lezeckých cest
ČHS nechal vypracovat právní analýzu odpovědnosti ČHS za případné škody způsobené stavem
skalních oblastí a lezeckých cest, neboť považoval za nutné reagovat na současnou situaci, která je
charakterizována zvyšujícím se počtem lezců a požadavkem řady z nich na bezpečnost, kterou nelze
v přírodním terénu na skalách zajistit, a hledáním viníka v případě, že dojde k nehodě a následné škodě na
zdraví či dokonce životě.
Z právní analýzy vyplývá následující:
 Žádná právní norma nepřikazuje ČHS, aby se staral o údržbu skal, jištění, zajišťoval bezpečnost
skalních oblastí (dále jen „údržba, bezpečnost“).
 Odpovědnost ČHS za údržbu a bezpečnost však může být vyvozena z vnitřních dokumentů ČHS –
z pravidel lezení a ze Statutu Centrální vrcholové komise a oblastních vrcholových komisí. Odpovědnost
ČHS lze, byť jen teoreticky, odvodit i ze současného znění Stanov ČHS.
 Poukazování na „lezení na vlastní nebezpečí“ je vzhledem ke znění výše uvedených dokumentů právně
neplatné. S pojmem „lezení na vlastní nebezpečí“ je ale možno pracovat v rámci osvěty.
 Za současné situace nelze vyloučit, že ČHS bude v případě nehody způsobené stavem skalních oblastí
a lezeckých cest (fixní jištění) odpovědný za náhradu škody na zdraví či životě poškozeného.
 ČHS je v takovém případě povinen uhradit skutečnou škodu vč. ušlého zisku a popř. i nemajetkovou
újmu. Povinnost k náhradě škody může být snížena, došlo-li např. k pochybení na straně poškozeného.
Možnost ČHS zprostit se viny odkazem na mimořádné okolnosti je minimální.
 Závazek zajišťovat údržbu a bezpečnost a povinnost uhradit škodu se vztahuje vždy přímo k ČHS, který
odpovídá i za práci správců skal a popř. jiných „třetích osob“. V případě prokázání zavinění na straně
správce skal či jiné „třetí osoby“ by ČHS mohl následně požadovat regresní náhradu škody, která je však
limitována u zaměstnance zákoníkem práce.
 Prvovýstupce je za současné situace vůči ČHS v obdobném postavení jako jiná „třetí osoba“ – pokud
neporušil pravidla, nebo jimi není vázán, je za úhradu škody odpovědný ČHS, nicméně vždy bude
posuzována konkrétní situace.
 Povinnost lezců zkontrolovat si stav jištění apod. není právně vymahatelná, protože ČHS neprokáže, že
lezci s touto povinností souhlasili. Lezci a obecně „třetí osoby“ mají pouze povinnost chovat se tak, aby
nedocházelo k neodůvodněným škodám.
Závěr, návrhy opatření:
Výkonný výbor považuje současný systém správy a údržby skal prostřednictvím Centrální vrcholové komise,
oblastních vrcholových komisí a správců skal za přínosný a považuje za vhodné v něm pokračovat. Současně
ale považuje za nutné učinit opatření, která upraví právní postavení ČHS, vrcholových komisí i správců skal tak,
aby odpovídalo reálné situaci a možnostem zajišťování údržby a bezpečnosti.
Navrhuje se:
 upravit čl. II Stanov ČHS – Poslání a činnost ČHS, tak, aby z něj nebylo možno odvodit odpovědnost
ČHS za údržbu a bezpečnosti,
 upravit ve stejném duchu pravidla lezení a Statuty CVK a OVK,
 upravit webové stránky ČHS, popř. i databázi Skály ČR a posílit osvětovou činnost se zdůrazněním, že
při provozování horolezectví v přírodních terénech nelze zajistit míru bezpečnosti jako na lezeckých
stěnách.
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Zprávy o činnosti komisí ČHS
Komise soutěžního lezení
předsedkyně Dita Fajbišová
V roce 2019 došlo v Komisi sportovního lezení (KSL) k personálním změnám. K 30.9. byl z pozice předsedy
komise odvolán Výkonným výborem Tomáš Binter, který ke stejnému datu odstoupil ze všech smluvních
vztahů k ČHS. Následoval ho David Urbášek, který odstoupil ze své funkce ve Výkonném výboru a taktéž
ukončil s ČHS spolupráci. I přes oslabenou personální situaci se podařilo sezónu 2019 bez větších
komplikací dotáhnout do konce a naplánovat sezónu 2020.
Investiční dotace: v roce 2019 ČHS získal dotaci ve výši 5 138 400 Kč s 20% spoluúčastí. Schválený dotační
záměr: Rychlostní lezecká stěna splňující požadavky IFSC, včetně navijáku, časomíry a certifikovaných
chytů, mobilní zastřešená boulderová stěna s dopadištěm, 1 x naklápěcí stěna, 4x systemboard, sady chytů
a 2 auta pro reprezentaci Volkswagen Caravelle.
Domácí závody: Český pohár v boulderingu měl 4 kola, včetně MČR, byl finančně podpořen generální
partnerem Rock Pointem. Taktéž 4 kola měl Český pohár v lezení na obtížnost a 2 kola závody rychlostní.
U14 – 5 závodů v obtížnosti, 4 v boulderingu, 2 v rychlostním lezení. Svaz se podílel na pořádání Olympiády
dětí a mládeže 23. - 28. 6. 2019 a Akademickém MČR v boulderingu i obtížnosti.
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.
Výkonnost na mezinárodních závodech
Sezóna 2019 byla z hlediska celkové výkonnosti opět velmi úspěšná. Česká mládežnická reprezentace
získala:
 titul juniorské vicemistryně Evropy-Eliška Adamovská
 celkové vítězství v evropském poháru juniorek v lezení na obtížnost-Eliška Adamovská
 4. místo na mistrovství světa mládeže v lezení na obtížnost v kategorii juniorek-Eliška Adamovská
 3. místo v celkovém hodnocení evropského poháru v lezení na obtížnost v kategorii B dívek-Markéta
Janošová
 2. místo v celkovém hodnocení Mistrovství Evropy v kombinaci v kategorii B dívek-Markéta Janošová
 3. místo na Mistrovství Evropy v boulderingu v kat. B dívek – Markéta Janošová
 první finále na mistrovství světa v boulderingu-Adam Adamovský
 7 medailí z mezinárodních mládežnických závodů IFSC-Adamovská 3x, Janošová 2x, Adamovský 1x,
Novotná 1x
 19 postupů do finále v mezinárodních závodech IFSC,
 4. místo v pořadí národů na mládežnickém mistrovství Evropy
 9. místo v pořadí národů na mládežnickém mistrovství světa v lezení na obtížnost.
Česká výprava dosáhla na mistrovství světa mládeže v Arcu těchto úspěchů - v konkurenci více než 800
závodníků z 28 zemí vybojovala 15 bodovaných míst, z toho 13 postupů do semifinále a 2 postupy do finále.
Výborně si vedla hlavně Eliška Adamovská závodící v kat. J, která se probojovala v lezení na obtížnost na
4. místo, do finále v boulderingu se probojoval (poprvé v historii na mistrovství světa) v kategorii B Adam
Adamovský.
Také na mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost a rychlost dosáhla česká mládežnická
reprezentace výborného výsledku – Eliška Adamovská zde získala titul juniorské vicemistryně Evropy a
český tým ziskem 4 finálových a 16 semifinálových účastí v lezení na obtížnost dosáhl na čtvrté místo
v pořadí národů – za Francií, Slovinskem a Rakouskem.
Na mistrovství Evropy v boulderingu (Brixen) se Markéta Janošová umístila na 3. místě (kat. B dívky).
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Česká seniorská reprezentace v roce 2019 dosáhla historických úspěchů:
 titul mistra světa v lezení na obtížnost – Adam Ondra
 celkové vítězství ve světovém poháru v lezení na obtížnost -Adam Ondra
 2. místo v celkovém hodnocení světového poháru v boulderingu – Adam Ondra
 11. místo v celkovém hodnocení světového poháru v lezení na obtížnost – Martin Stráník
 titul vicemistra světa v lezení na rychlost – Jan Kříž
 10. místo v celkovém hodnocení světového poháru v lezení na rychlost-Jan Kříž
 11 medailí z mezinárodních závodů IFSC – Ondra, Kříž
 17 postupů do finále na mezinárodních závodech IFSC
 3. místo v pořadí národů na mistrovství světa v Hachioji
 kvalifikace Adama Ondry na OH 2020 v Tokiu
Česká seniorská reprezentace odjela z MS ve sportovním lezení v Hachioji se dvěma medailemi a pěti
bodovanými místy ve všech soutěžních disciplínách. Nejúspěšnějším z českých reprezentantů byl Adam
Ondra, který získal titul mistra světa v lezení na obtížnost. Vynikajících výsledků v lezení na obtížnost dosáhl
Jakub Konečný, který skončil 9. - jedno místo před postupem do finále a Martin Stráník, který se rovněž
probojoval do semifinále, kde obsadil 15. příčku. Iva Vejmolová se probojovala so semifinále, kde vybojoval
25. místo. Jan Kříž se stal vicemistrem světa v lezení na rychlost. V hodnocení 22 národů v lezení na
obtížnost dosáhla Česká republika historického maxima v podobě 3. místa za Japonskem a Slovinskem.
V hodnocení národů ve všech 3 disciplínách obsadila Česká republika rovněž skvělé 3. místo!
Ve světovém poháru bodovali čeští reprezentanti ve všech disciplínách a kategoriích s výjimkou ženského
boulderingu a rychlosti. Zvláštní ocenění si zaslouží Martin Stráník, který po dlouholeté reprezentaci
v boulderingu letos překvapivě dosáhl výjimečných výsledků v lezení na obtížnost – 2x finálová účast a 11.
místo v celkovém hodnocení této disciplíny.
Podmínky pro přípravu
V roce 2019 dále pokračovala spolupráce s tréninkovým centrem v LC SmíchOff, kde byla zajištěna
dostatečná rotace cest i boulderů pro jednotlivé reprezentační kategorie.Také v letošním roce zakoupil ČHS
lezecké chyty používané na mezinárodních závodech a pro přípravu reprezentantů je poskytl LC SmíchOFF.
V roce 2019 bylo vybudováno tréninkového zázemí pro izolované a kombinované tréninkové metody (2
naklápěčky, campusy, lištové desky, kompletně zachytované převislé profily) v LC SmíchOff, které je
využíváno našimi reprezentanty a dalšími závodníky pro jejich přípravu.
Spolupráce s bouldrovým centrem Mandala v Drážďanech jako tréninkovým centrem české reprezentace,
kde mají naši reprezentanti vstupy zdarma, pokračuje a budeme se snažit ji obnovit i v roce 2020.
V roce 2019 byla navázána spolupráce s dalšími lezeckými centry v dalších regionech – je dohodnuta
spolupráce s brněnským boulderingovým centrem Hangár, rychlostní stěna v lezeckém centru Hlubina je
těsně před dokončením a také v Ostravě při této stěně vznikne tréninkové centrum pro trénink rychlosti.
Dalšími menšími tréninkovými centry jsou také boulderingové centrum TendonBlok Ostrava, Vertikon Zlín a
Liberec. Všem jmenovaným lezeckých centrům bylo poskytnuto plnění ve formě nákupu lezeckých chytů
v celkové hodnotě cca 750 tis. Kč.
KSL uspořádala v roce 2019 5 tuzemských (3x LC SmíchOff Praha a 2x Brno Hangár) a 4 zahraniční (2x
Innsbruck,1x La Skala Žilina a 1x Mandala Drážďany) soustředění reprezentace a mnoho společných
tréninků v jednotlivých disciplínách, vedených reprezentačními trenéry přímo v regionech, tréninkových
centrech i v zahraničí.
Talentovaná mládež
Projekt VSCM byl naplňován až do konce září bez větších problémů (jeho koncepci by ale bylo potřeba ještě
propracovat) a přispěl ke zlepšení podmínek pro přípravu talentované mládeže v soutěžním lezení v ČR. Pro
rok 2020 by mělo dojít ke zřízení 3 center VSCM - v Praze, Ostravě a Brně, která by působila vždy při
oficiálním tréninkovém centru reprezentace – jejich působnost by měla obsáhnout celý region a členové
VSCM by byli přiděleni ke každému centru podle toho, kde se věnují tréninkové přípravě. Všechna 3 centra
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spolu ale budou úzce spolupracovat a tréninkovou koncepci budou řešit společně. Dále bude v roce 2020
(v závislosti na možnostech rozpočtu a struktuře dotace MŠMT) zřízeno celkem 5 SpS-Sportovních
středisek pro talentovanou mládež do 14ti let (U14) v jednotlivých regionech. Kritéria výběru míst jejich
zřízení a podmínek jejich fungování budou podrobně zpracovány určenými členy projektového týmu bývalé
komise soutěžního lezení.
Resortní centra
Na sezónu 2020 se podařilo udržet počet 7 podporovaných reprezentantů ve sportovním lezení, stejně jako
se podařilo udržet počet 5 našich závodníků, kterým Olymp kromě příspěvku na náklady spojené s přípravou
poskytuje také pravidelný měsíční příjem. Plně profesionálním sportovcem zůstává Adam Ondra, k němu se
pro rok 2020 přidal Jan Kříž, na polovičním úvazku zůstal Jakub Konečný, s částečnou měsíční podporou se
nám podařilo udržet Martina Stráníka a zvýšenou částečnou měsíční podporu čerpá Eliška Adamovská.
Příspěvek na náklady spojené s přípravou je nadále poskytován Ivě Vejmolové a nově také Elišce Novotné.
Lenka Slezáková se s ohledem na své zranění příspěvku na náklady spojené s přípravou vzdala, ale o jeho
opětovném přiznání můžeme jednat v průběhu roku 2020 v závislosti na jejím zdravotním stavu. Kromě
finanční podpory poskytuje Olymp svým sportovcům i odborné zázemí – lékařské, rehabilitační,
psychologické atd. včetně možnosti ubytování a dalších výhod.“
Fyzioterapie a pohybová terapie
V roce 2019 dále pokračovala spolupráce se specializovaným pracovištěm Fyzio Gym Cooper, které
zajišťovalo reprezentantům, členům VSCM a nejlepším závodníkům v kategoriích do 14 let servis v oblasti
pohybové diagnostiky, fyzioterapie a pohybové terapie. Přístup k jednotlivým závodníkům byl koordinován
s reprezentačními a osobními trenéry, aby byly zajištěny nejen zdravotní aspekty, ale i optimální rozvoj
výkonnosti. Zároveň pracovníci Fyzio Gym Cooper poskytovali servis v oblasti fyzioterapie a pohybové
terapie na nejvýznamnějších mezinárodních i tuzemských závodech, soustředěních a společných trénincích.
Také v letošním roce je potřeba konstatovat, že tato spolupráce výrazně přispěla k výsledkům letošní
sezóny, jen by bylo potřeba s ohledem na výše řečené zajistit účast alespoň jednoho fyzioterapeuta na
pokud možno každý našimi reprezentanty početněji obsazený závod. V letošním roce chceme navázat
pravidelnou spolupráci také s odborníkem v oblasti psychologie sportovního výkonu a sportovní výživy.
Komise ledolezení
předseda Slávek Matuška
Nejdůležitějším počinem v minulém roce bylo uspořádání závodů v drytoolingu na dálničním pilíři v Brně. Za
úspěšnou akcí stál opět Radek Lienerth a jeho kolegové a kolegyně z oddílu Lokálka Brno. Díky finanční
pomoci sponzorů, Českého horolezeckého svazu a investicím Lokálky a spolku Ledové stěny Vír došlo
k dalšímu zdokonalení pilíře, který už v současnosti nabízí potenciál pro postavení kvalitních závodních cest.
Úkolu vytvořit je se ujal stejně jako v roce 2018 Radek Lienerth. Ovšem tentokrát to bylo trochu složitější
vzhledem k tomu, že závod Drytool Cup byl zařazen do série Evropského poháru UIAA a samozřejmě zůstal
také mistrovstvím republiky. Výzvou pro stavěče tedy bylo vytvořit cesty pro úroveň domácích hobby lezců, a
zároveň pro špičkové „drajtůlisty“ ze zahraničí. Dle pozdější odezvy závodníků se i toto povedlo a všichni si
zalezli do sytosti. Oproti předloňskému Drytoolcupu vyšlo i počasí a 30. listopad 2019 byl krásný slunečný
den. Do kvalifikace nastoupilo celkem 64 účastníků ze 14 zemí světa a lezlo se celkem pět cest. Do finále
postoupilo 8 žen a 9 mužů, bohužel nikdo z domácích mezi, nimi a dokonce ani nikdo ze slovenských
závodníků. Tak kvalitní bylo tentokrát startovní pole. Titul Mistra republiky obhájil Mirek Matějec. Mistryní se
stala Hanka Masopustová, která byla jedinou domácí účastnicí, a ocenění si zaslouží už jen za odvahu
nastoupit do svého prvního závodu v takové konkurenci. Celkovými vítězi Drytoolcupu 2019 se stali mladí
Švýcaři Sina Goetz a Jonathan Brown, o kterých jistě ještě uslyšíme na světové úrovni.
Co se právě světové úrovně týká, proběhla velmi zkrácená sezóna světového poháru čítající pouze 3 kola
v Číně, Koreji a Švýcarsku. Pořadatelé tím dosáhli především odlivu evropských závodníků, kteří se více
zaměřili na pohár evropský, tedy i na zmíněný závod v Brně. Přesto právě letos jsme měli českou
reprezentační účast ve všech třech kolech. Aneta Loužecká, která se nominovala v rychlosti, nakonec
nastoupila v obou disciplínách. Určitě se jí vyplatila podzimní příprava v Rusku s tamními elitními
závodnicemi. Především v rychlosti, kde v konečném součtu bodů SP skončila na 8. pozici. V obtížnosti
sama cítí problém hlavně v rychlosti výstupu, neboť právě časový limit ukončoval většinu jejích pokusů.
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16. února 2019 proběhl také 10. ročník rychlostních závodů na Ledové stěně Vír – Vírský cepín.
Pořadatelům loni přálo počasí a po letech byly podmínky pro závod ideální. Opět se závodilo modelem dvou
pokusů v kvalifikaci a tří ve finále. V mužích tradičně obhájil Milan Dvořáček. Při neúčasti trojnásobné vítězky
Karolíny Matuškové, která plnila mateřské povinnosti, dosáhla nakonec po napínavých soubojích na trofej
právě Aneta Loužecká. Nutno ještě podotknout, že vzhledem k teplému počasí v letošní zimě, která se době
psaní článku blíží ke konci, bohužel zřejmě nedojde na 11. ročník tohoto tradičního závodu. Přejme si tedy,
aby nám lezení po přírodních ledech nezůstalo jen ve vzpomínkách.
Komise tradičního skialpinismu
předseda Jan Pala
Komise tradičního skialpinismu ČHS uspořádala v roce 2019 několik hromadných akcí určených nejenom
členům ČHS. V březnu by byl tradiční Ski Alpin v Rakousku navazující na dříve populární „soutěžní“ Skialpin
rally organizované René Bulířem. Na přelomu května a června se konal už pátý ročník československého
firnového memoriálu v Norsku (https://www.tulenipasy.cz/akce-zavody/38440-kvetnove-skialpove-norsko-s5-rocnikem-ceskoslovenskeho-firnoveho-memorialu-se-snezenim-i-destem/)
na
tradiční
ukončení
skialpinistické sezóny. Na tomto firnovém memoriálu se scházejí skialpinisté z České republiky, Slovenska
s těmi, kteří dlouhodobě žijí v Norsku.
Vyvrcholením roku 2019 v oblasti tradičního skialpinismu bylo výroční Setkání skialpinistů, které se konalo
na Chatě Jiřího na Šeráku o víkendu v polovině prosince 2019 (https://www.horosvaz.cz/tradicniskialpinismus/pozvanka-na-setkani-skialpinistu-2019/,
http://www.mountainski.cz/844/program-setkaniskialpinistu-2019-na-chate-jiriho-na-seraku). Setkání skialpinistů se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo během
víkendu kolem 140 dospělých účastníků a řada malých dětí (http://www.mountainski.cz/847/setkaniskialpinistu-2019-na-jesenickem-seraku-na-snehu-i-v-desti). Bohatý metodický a cestovatelský program
začal už v pátek ve večerních hodinách. V sobotu probíhala od deváté hodiny ráno řada praktických
workshop od lavinové prevence přes zimní záchranu v horách až pro zlepšování sjezdových a skokanských
technik ve volném terénu. Během následného večerního promítání byly rozebírány lavinové nehody, úrazy,
zaměření závěrečných prací na vysokých školách v oblasti skialpinistických aktivit a řada dalších. Hlavní
částí ovšem byly motivační prezentace a videa z různých skialpu zaslíbených lokalit z celého světa.
Skialpinistický rok 2019 byl ukončen na Ropákově vysokotatranském memoriálu ve dnech 26.-30.12.2019,
který se uskutečnil na Téryho chatě. Dvacet účastníků z různých oddílů ČHS se i přes nepříznivé
povětrnostní podmínky a zvýšené lavinové nebezpečí intenzivně věnovalo lavinové prevenci, ledovcové
záchraně, ale také samozřejmě pohybu na lyžích.
Členové Komise tradičního skialpinismu se intenzivně věnují i monitorování novinek v oblasti lavinové
prevence a skialpinistického vybavení. Kromě toho průběžně sledují lavinové nehody a jejich příčiny na
celém světě. Tyto poznatky jsou následně prezentovány na různých akcích pro veřejnost, stejně jako na
Pelikánově semináři horské medicíny pořádaném Lékařskou komisí ČHS a Společností horské medicíny.
Centrální vrcholová komise + ochrana přírody
předseda Karel Berndt, ochrana přírody Božena Valentová
Údržba skal
V roce 2019 byl pořízen materiál na údržbu skal v hodnotě 1 349 028 Kč. Do nepískovcových oblastí bylo
vydáno 2 765 borháků, do pískovcových oblastí 597 kruhů a 747 borháků.
V roce 2019 jako jediný sponzor Singing Rock přispěl stejnou částkou jako v předchozích letech.
Sponzorovaný materiál byl nasměrován do pískovcových oblastí pod správou OVK Hruboskalsko, Skály na
Mužském, Kokořínsko a Broumovsko, a to cca 50 kruhů do každé oblasti.
Na granty bylo vyčerpáno 91 279 Kč z plánovaných 100 000 Kč.
Na odměnách za údržbu skal pro správce bylo vyplaceno 44 014 Kč.
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Ve spolupráci s V. Těšitelem proběhly tři semináře správců skal a prvovýstupců, a to v Klokočských skalách
– Hruboskalsko dne 25.5.2019 (34 účastníků), v Čertových skalách u Lidečka – Moravské pískovce dne
31.8.2019 (24 účastníků) a v Dolním Žlebu – Labské pískovce dne 12.10.2019 (7 účastníků). V rámci MHFF
v Teplicích nad Metují byla práce správců skal prezentována lezecké veřejnosti formou čtyř přednášek.
Jednání s orgány OP v roce 2019
 NP České Švýcarsko - Vyznačování přístupových cest a povolených oblastí v návaznosti na novou
právní úpravu národních parků a přípravu nového Návštěvního řádu – celoroční průběžná spolupráce se
správou NP, řešil předseda OVK Labské pískovce J. Pleticha a správci.
 CHKO Broumovsko - NPR Adršpašsko - Teplické skály – povolení formou OOP s platností do
31.12.2029.
 CHKO Broumovsko - Bor – povolení vydané v prosince 2017 bylo zrušeno na základě podání VaK
Náchod, jednání týkající se ochranného pásma vodních zdrojů nebyla do konce roku 2019 vyřešena.
 CHKO Český kras - PR Kobyla – souhlas s platností do 31.12.2025.
 CHKO Český kras - NPR Karlštejn – Srbsko, Sv. Jan – povolení formou OOP s platností do 31.12.2029.
 CHKO Pálava - NPR Děvín Kotel Soutěska - Martinka, Trůn – povolení formou OOP s platností do
31.12.2024.
 CHKO Kokořínsko – Máchův kraj – souhlas s vyznačením horolezeckých terénů a údržbou
horolezeckých zařízení do 31.12.2029.
 Liberecký kraj - PP Divadlo, Vranovské skály, Široký kámen – žádost zamítnuta.
Komise mládeže
předsedkyně Magdalena Jančíková
V roce 2019 pracovala Komise mládeže (KM) ve složení Jana Cinková, Jiří Faflák a Roman Šmíd,
předsedkyně Magdaléna Jančíková.
Činnost komise byla zaměřena na:
1) celoroční podporu klubů zapojených v Síti mládežnických klubů, která spočívá ve finanční podpoře
vyplácené dvakrát ročně, podpora ve vzdělávání jejich instruktorů a trenérů ve spolupráci s jinými komisemi
ČHS. V listopadu proběhlo již tradiční setkání těchto klubů v Jihlavě, kde dorazilo 23 zástupců z 18klubů.
Proběhlo shrnutí akcí v roce 2019, představily se plány pro rok 2020 a byl prostor pro diskuzi.
2) vyhlášení grantového okruhu „Mládež“, zpracování žádostí, rozdělení finančních prostředků a jejich
následné vyúčtování. V roce 2019 bylo schváleno a podpořeno 46 žádostí, které měli charakter výjezdů dětí
do skal, letní tábory, materiálová podpora a podpora dětských závodů.
3) proběhl druhý ročník soutěže Mladí horalové, jejíž zaměření je naučit děti a mládež pohybu a pobytu ve
skalním a horském prostředí. Zapojené kluby mají propozice a pravidla soutěže předem známy, probírají s
dětmi potřebnou metodiku a uspořádají své klubové kolo, ze kterého se vítězný čtyřčlenný tým nominuje do
finálového kola. Disciplíny soutěže jsou lezení na skalách, slaňování, prusíkování, vázání uzlů, překonání
lanových překážek, poskytnutí první pomoci, práce s mapou a buzolou, stavění stanu a také běh. Pořádání
finálového kola se ujal horolezecký klub Lanškroun a proběhlo v září u vodní nádrže Pastviny v Orlických
horách. Ve finálovém kole byla ještě přidána disciplína – jízda v kanoi nebo raftu a řešení šifry. Finálového
kola se zúčastnilo 9 týmů v mladší kategorii (8 – 12 let) a 15 týmů ve starší kategorii (13 – 17 let). Vítězné
týmy obou kategorií z roku 2018 zrealizovali svou hlavní výhru – lezení v Tatrách – v červnu 2019 za účasti
předsedy metodické komise.
4) v srpnu se uskutečnil týdenní mezinárodní lezecký kemp pro děti ve věku 12 – 18 let. Kempu se
zúčastnilo 33 dětí ze 4 zemí – ČR, Slovenska, Slovinska a Maďarska. Zázemí měli účastníci v Autokempu
pod Císařem, lezlo se na přilehlých pískovcových skalách pod dozorem instruktorů a zkušených místních
lezců.
5) Open závody – proběhl první ročník oficiálních závodů ČHS určených pro začínají a středně pokročilé
mladé lezce. Závody proběhly ve dvou kategoriích. Kategorie A - závody s oficiálními pravidly ČHS, které
však v některých bodech mají usnadnění pro pořadatele oproti nejvyšším soutěžím a kategorie B - závody
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pořádané dle pravidel pořadatele. V roce 2019 bylo zorganizováno 5 závodů v kategorii A a 6 závodů
v kategorii B. Závody byly v různých lezeckých disciplínách a jejich kombinacích.
V roce 2020 plánujeme pokračovat v podpoře klubů pracujících s dětmi a mládeží, vyhlásit začátkem roku
grantové okruhy. Zorganizovat 3. ročník soutěže Mladí horalové ve spolupráci s Šumperským oddílem a
uspořádat ke konci roku setkání zástupců spolků. Pokračovat s podporou Open závodů, vytvořit kalendář
závodů. Podílet se na organizaci mezinárodního lezeckého kempu na Slovensku.
Metodická komise
předseda Jiří Vogel
Metodické dny: Metodické dny sloužící k propagaci činnosti Českého horolezeckého svazu byly v průběhu
roku 2019 zaměřeny na následující témata:
 Ledy
 Laviny
 Bezpečnost na skalách pořádaná v několika lokalitách, na některých místech i za podpory garantované
horoškoly VHS Brno
Instruktoři
 CWI – 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
Prodloužení platnosti – doškolení – pro prodloužení platnosti je nutné absolvovat povinný seminář z první
pomoci a jeden další volitelný seminář. Seznam seminářů je uveden vždy na webu ČHS.
Od roku 2019 byl zaveden blokový systém vzdělání, který se rozšířil i do části první pomoci, kde je připraven
úvodní blok pro instruktory CWI a SCI. Druhý rozšiřující blok je určen pro licence RCI a HAL. Systém
doškolení zůstává zachovaný, jak jej známe mnoho let.
Garantované horoškoly: V současném okamžiku má Český horolezecký svaz 5 garantovaných horoškol,
kterým přispívá na vzdělávání nováčků a snaží se být s nimi v úzkém kontaktu.
Vzdělávací materiály: V roce 2018 MK zahájila práci na vzdělávacích metodických kartách a v roce 2019
dokončila dalších několik karet. Práce má pokračovat i v následujících dalších 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.
Spojení s lékařskou komisí: Od roku 2020 je agenda na seminářích pro vzdělávání instruktorů propojena
s metodickou komisí a pro výuku první pomoci byli jmenováni lektoři z lékařské komise s odborným
garantem Janou Kubalovou.
Komise závodního skialpinismu
předseda Pavel Jirsa
V roce 2019 pracovala komise závodního skialpinismu ve čtyřčlenném složení. Tak jako v předešlých letech
byla prioritou komise závodního skialpinismu organizace domácího poháru, podpořeného sponzorským
příspěvkem.
To se podařilo zajistit opět s podporou firmy HUDY a Český pohár se tedy jmenoval HUDY Český pohár pro
rok 2019. Do poháru bylo zařazeno celkem pět závodů. V domácích podmínkách se uskutečnili čtyři závody.
Závody v Rokytnici nad Jizerou, Říčkách v Orlických horách a MČR ve Špindlerově Mlýně se konaly
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v závodní disciplíně individuál systémem start – cíl. Závody na Dolní Moravě se uskutečnily v disciplíně
vertikál. Do Českého poháru byl také zařazen dvojzávod Hore dole Derešom, kdy jeden den se konal
individuál a druhý den se konal vertikál. Součet umístění v těchto dvou dnech byl základem pro výpočet
pořadí a celkové výsledky byly ohodnoceny bodovým zvýhodněním 1,5 násobku. Bodovým zvýhodněním 1,5
násobku bylo také podpořeno MČR ve Špindlerově Mlýně jako vyvrcholení domácí sezony.
Mistry republiky pro rok 2019 se stali ve svých kategoriích:
 Kadetky, kadeti: Dybalová Zuzana, Matějovič Filip
 Juniorky, junioři: Rampírová Julie, Urban Matyáš
 Dospělí: Rudolfová Tereza, Fabián Jakub
 Veteráni: Trdlová Kateřina, Novák Petr
Po závodě ve Špindlerově Mlýně bylo vyhlášeno celkové pořadí v Hudy Českém poháru ve všech osmi
závodních kategoriích. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:
 Kadetky, kadeti: Dybalová Zuzana, Strejc Michal
 Juniorky, junioři: Poláková Eliška, Švec Jakub
 Dospělí: Rudolfová Tereza, Fabián Jakub
 Veteráni: Trdlová Kateřina, Veselý Michal
Součástí všech závodů Českého poháru byly také kategorie Open pro příchozí zájemce. Tyto kategorie jsou
bez rozdílu věku a nejsou započítávány do poháru.
Komise se také snažila o podporu uskutečnění Středoevropského poháru, který se v minulosti konal
zařazením vždy jednoho závodu za zúčastněnou zemi – Česko, Slovensko a Polsko. Středoevropský pohár
se však nekonal z důvodu kolize jednotlivých národních závodů v Česku i na Slovensku s navrhovaným
závodem v Polsku.
Reprezentace pro zimní sezonu byla nominována čtyřčlenná na základě loňských výsledků v domácích
závodech. V kategorii junioři byli nominováni Matyáš Urban a Tomáš Dudek, v kategorii muži Dominik Sádlo
a David Novák. Ostatní kategorie nebyly obsazeny. Komise si ponechala možnost na základě současných
výsledků nominovat ještě pátého člena reprezentace. Tím se před konáním MS ve Švýcarsku stal Pavel
Skalický. Reprezentanti se zúčastnili dvou Světových pohárů (Bischofshofen v Rakousku a Super Devoluy
ve Francii). Závěrem sezony se konalo Mistrovství světa ve švýcarském Villars -sur-Ollon. Výsledky na
mezinárodním závodním poli byly přímo úměrné tréninkovým možnostem našich reprezentantů.
Z jednotlivých závodů Hudy ČP 2020 i výjezdů reprezentačního družstva byly zveřejňovány články na
stránkách horosvazu a FB dále byly vysílány v TV krátké záznamy z jednotlivých závodů ČP.
Úkolem komise do příštích let je zajistit více závodníků v kadetských a juniorský kategoriích, zpracovat
koncepci rozvoje závodního skialpinismu k blížícím se Olympijským hrám, kde jak doufáme, bude již po
mnohaletém úsilí mezinárodní skialpinistické organizace ISMF skialpinismus zařazen do programu her.

Komise alpinismu
předseda Dušan Janák
Spoluorganizovali jsme "soutěž" Výstupy roku 2019, podíleli se na nominaci výstupů, a vybrali za součinnosti
cca 15 lidí, kteří hodnotili nominované výstupy, některé z nominací k ocenění. Napsali jsme k tomu článek do
Montany, pískovcovou sezonu jsme zhodnotili článkem v e-montaně.
V Opavě proběhlo jednání o možné spolupráci s Komisí mládeže, nahodili jsme možný projekt "Líheň" =
nejstarší z nejmladších budou přizváni na letní sraz (nominovat budou lidi z komise mládeže, kteří budou
také přizváni). Proběhla individuální jednání a komise alpinismu bude v r. 2020 kromě Dušan Janáka
a Standy Mitáče spolupracovat s Hozou Zbrankem pro oblast sportovního lezení a se Sylvou Tallou pro
oblast Himalájismu a zimního lezení, s Pavlem Vrtíkem pro oblast zimního lezení.
Pokračoval druhý rok výcviku týmu mladých alpinistů – Sokolíků, uskutečnily se tyto společné akce:
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1. Týdenní soustředění v zimních Tatrách, chata u Zeleného plesa, doprovod horský vůdce R. Lienerth,
aspirant na horského vůdce L. Petráš.
2. Dva týdny v Alpách, první týden oblast Aiguilles du Varappe, druhý týden věž Petit Clocher du Portalet
(Švýcarsko), vícedélkové lezení, pohyb na ledovci, doprovod O. Tůma.
3. Pětidenní výjezd do tradiční oblasti Cadarese (Itálie), lezení po vlastním jištění a obléhání stropové spáry
"Turkey crack" 8a.
Soubor článků o Sokolících:
https://www.horosvaz.cz/alpinismus/sokolici/
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