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Pozvánka na Valnou hromadu ČHS 

Výkonný výbor ČHS zve na Valnou hromadu ČHS, která se uskuteční mimo zasedání, s pomocí 

technických prostředků v období od 20. do 26. března 2021. 

 
Výkonný výbor ČHS v reakci na epidemii koronaviru SARS CoV-2 (Covid-19) a související krizová opatření dne 12. 1. 
2021 rozhodl, že se Valná hromada ČHS v roce 2021 (dále „valná hromada“) uskuteční mimo zasedání, s pomocí 
technických prostředků, a to formou videokonference a návazným hlasováním per rollam, prostřednictvím e-mailové 
komunikace.  
 
Výkonný výbor dále upřesnil, že se valná hromada uskuteční v období od 20. 3. 2020 do 26. 3. 2020, takto:  
- dne 20. 3. 2021 od 9.00 hod. do 12.00 hod. formou videokonference 
- v době od 20. 3. 12.00 hod. do 26. 3. 23.59 hod. prostřednictvím e-mailové komunikace - hlasování per rollam. 
 
Výkonný výbor přijal rozhodnutí o konání valné hromady mimo zasedání v návaznosti na ustanovení zákona 
č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se 
soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského 
soudního řád, (dále jen „Lex Covid“), § 18 a následující, který umožňuje uskutečnit jednání nejvyššího orgánu 
právnické osoby i v případě, že to její stanovy neumožňují. Podmínky jednání valné hromady mimo zasedání určuje 
a Jednací řád schvaluje, v souladu s §19 Lex Covid, nejvyšší orgán právnické osoby, tj. Výkonný výbor ČHS. 
 
Z důvodů nestandardního způsobu konání valné hromady Výkonný výbor rozhodl zařadit do programu pouze body, 
jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů provozních či důvodů stanovených obecně závaznými právními 
předpisy. Výkonný výbor současně rozhodl, že volby do Výkonného výboru, Revizní komise a Disciplinární komise a 
popř. záležitosti koncepčního rázu budou na programu standardní Valné hromady, která je předběžně naplánována 
na druhou polovinu května, s předpokladem, že epidemiologická situace již jednání umožní.  

 

Děkujeme za pochopení a doufáme, že navržená opatření přijmete s pochopením.  

 

Jan Bloudek, předseda Výkonného výboru ČHS 
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Organizační a technické informace 

Účastníci valné hromady s rozhodujícími hlasy 
Valné hromady se mohou zúčastnit v souladu se Stanovami ČHS pouze delegáti zastupující horolezecké oddíly 
(spolky i oddíly bez právní osobnosti) sdružené a registrované v ČHS (dále jen „oddíly“) 30 dnů před konáním valné 
hromady. Valné hromady se na rozdíl od předchozích let nemohou účastnit (hlasovat, volit) individuální členové.  
 
Stanovy ČHS, čl. VIII 
„Nejvyšším orgánem ČHS je Valná hromada, kterou tvoří delegáti s hlasem rozhodujícím zastupující horolezecké oddíly. 
Každý horolezecký oddíl může zastupovat vždy jen jeden delegát…. 

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: 
1) horolezecký oddíl s počtem členů 10 až 29 – 1 hlas 
2) horolezecký oddíl s počtem členů 30 až 49 –  2 hlasy 
3) horolezecký oddíl s počtem členů 50 až 79 –  4 hlasy 
4) horolezecký oddíl s počtem členů 80 a více – 8 hlasů“ 
 
Řádní členové, od jejichž počtu je odvozen počet hlasů jednotlivých delegátů, jsou ti, kteří byli 30 dnů před konáním 
valné hromady, tj. k datu 19. 2. 2021, zaregistrováni v ČHS a měli členský průkaz na rok 2021, nebo alespoň na rok 
2020. Započítávají se všichni členové bez ohledu na věk, tj. i členové mladší osmnácti let.  
 
Informace o počtu hlasů obdrží předsedové oddílů e-mailem nejpozději 24. 2., tj. nejpozději do 5 dnů poté, co 
sekretariát zpracuje všechny objednávky členství dokončené do půlnoci 19. 2. 2021. 
 
Upozorňujeme, že oddíly bez právní osobnosti musí mít od 1. 1. 2021 nejméně deset členů. Předsedové oddílů 
s nižším počtem členů byli na situaci upozorněni. Oddíly, jejichž počet členů se nepodařilo zvýšit, byly nejpozději k 15. 
2. 2021 zrušeny.  
 
Předsedové oddílů potvrdí do 7 dnů ode dne svolání Valné hromady, tj. do 26. 2., na adresu info@horosvaz.cz 
správnost e-mailové adresy předsedy, na kterou bude zaslána pozvánka na videokonferenci, a prostřednictvím níž 
bude předseda oddílu hlasovat jako delegát.  
Pokud předseda oddílu e-mailovou adresu nepotvrdí, má se za to, že platí adresa evidovaná v členské databázi ČHS.  
 
Předseda oddílu může být na valné hromadě zastoupen jiným členem téhož oddílu. Podmínkou je, že předseda 
oddílu zašle ve výše uvedené lhůtě, tj. do 26. 2., na adresu info@horosvaz.cz jméno a e-mail řádného člena, který 
bude oddíl zastupovat.  
 
Zmocnění k zastupování oddílu předsedou (zástupcem) jiného oddílu nelze na této valné hromadě použít.  
 
Informace k videokonferenci 
Videokonference se uskuteční na platformě Zoom nebo Teams, během konference bude možno klást dotazy 
a diskutovat.  
Pozvánky na videokonferenci budou rozeslány na e-mailové adresy delegátů 5 dnů před jejím konáním, tj. 15. 3. 
2021. 
K zapojení do videokonference je potřeba počítač s připojením na internet, webový prohlížeč (Edge, Goodle Chrome, 
Firefox apod.), propojený  mikrofon a kameru s počítačem (kamera není nezbytná).  
Zapojení do videokonference si budou delegáti moci vyzkoušet v pátek 19. 3. 2021 od 18 do 19 hod.  
Případné dotazy směřujte na e-mail info@horosvaz.cz.  
 
 
 

mailto:info@horosvaz.cz
mailto:info@horosvaz.cz
mailto:info@horosvaz.cz
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Informace k hlasování per rollam 
Hlasování per rollam proběhne v době od 20. 3., 12.00 hod. do 26. 3. 23.59 hod., a to prostřednictvím e-mailových 
zpráv zaslaných na adresu info@horosvaz.cz. Hlasování ve zprávách, které budou doručeny po uvedeném termínu, 
nebude započítány.  
Delegáti budou hlasovat výhradně elektronicky z e-mailové adresy potvrzené do 26. 2. 2021, a to tak, že odpoví na 
e-mailovou zprávu obsahující jednotlivé body hlasování.  
Hlasování bude spočívat ve vyjádření k jednotlivým bodům programu, a to výhradně: „pro“, „proti“, „zdržel/a se“. 
Do výsledku hlasování bude započítáno hlasování „přítomných“ delegátů, tj. těch, kteří se vyjádří alespoň k jednomu 
z hlasovaných bodů.  
 
Vyhodnocení usnášeníschopnosti valné hromady, kontrolu průběhu hlasování a zpracování výsledků hlasování 
provede mandátová komise, jejíž 3 členy jmenoval Výkonný výbor.  
 
Členové mandátové komise:  
- Petr Kříž, HO TAK Praha 
- Zdeněk Škrdlant, HVS Zoufalců 
- Božena Valentová, HK RAČ 
 
Výsledky hlasování budou zpracovány, zveřejněny a rozeslány předsedům oddílů do 31. 3. 2021.  

mailto:info@horosvaz.cz
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Program Valné hromady ČHS 2021 a návrh usnesení 

videokonference 20. 3. 2021 
1) zahájení 

2) organizační a technické informace 

3) představení mandátové komise 

4) Jednací řád 

5) program valné hromady 

6) zpráva o plnění usnesení Valné hromady 2020 

7) zpráva Revizní komise 

8) zpráva o hospodaření ČHS v roce 2020 

9) Výroční zpráva ČHS za rok 2020 

10) návrh rozpočtu ČHS na rok 2021 

11) plná moc pro členy Výkonného výboru pro výkon funkce do řádných voleb 

12) plná moc pro členy Disciplinární komise a Revizní komise pro výkon funkcí do řádných voleb 

13) diskuse 

14) zakončení 

 
 
hlasování per rollam 20. – 26. 3. 2021 
Body k hlasování:  
1) zpráva Revizní komise 

2) Výroční zpráva ČHS za rok 2020 

3) zpráva o hospodaření ČHS za rok 2020 

4) návrh rozpočtu ČHS na rok 2021 

5) schválení plných mocí pro členy Výkonného výboru, Disciplinární a Revizní komise pro výkon funkce do řádných 

voleb 

 

 

Návrh usnesení valné hromady Valné hromady Českého horolezeckého svazu konané mimo zasedání s pomocí 
technických prostředků v době od 20. 3. do 26. 3. 2021 
 
Valná hromada ČHS schvaluje / neschvaluje: 
1. Zprávu Revizní komise 
2. Výroční zprávu ČHS za rok 2020 
3. zprávu o hospodaření ČHS za rok 2020 
4. rozpočet ČHS na rok 2021 
5. plné moci pro členy Výkonného výboru, Disciplinární komise a Revizní komise pro výkon funkcí do data konání 

řádných voleb 
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Jednací řád Valné hromady ČHS konané mimo zasedání 

 

Jednací řád Valné hromady Českého horolezeckého svazu konané v roce 2021 mimo zasedání s využitím 
technických prostředků 

 
I. Úvod 

1) Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu v reakci na epidemii koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „Covid-19“) 
a s tím související krizová opatření rozhodl, že se Valná hromada ČHS v roce 2021 (dále jen „valná hromada“) 
uskuteční mimo zasedání, s využitím technických prostředků, a to: 

a) dne 20. 3. 2021 od 9.00 hod. do cca 12.00 hod. formou videokonference 
b) v době od 20. 3. 12.00 hod. do 26. 3. 23.59 hod. prostřednictvím e-mailové komunikace - hlasování per rollam. 

2) Výkonný výbor ČHS (dále jen „Výkonný výbor“) přijal rozhodnutí o konání valné hromady mimo zasedání 
v návaznosti na ustanovení zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a 
o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex Covid“), § 18 a následující, který 
umožňuje uskutečnit jednání nejvyššího orgánu právnické osoby mimo zasedání i v případě, že to její stanovy 
neumožňují.  

3) Jednání valné hromady se řídí tímto Jednacím, řádem, který v souladu s §19 Lex Covid schvaluje Výkonný výbor. 
Výkonný výbor též jmenuje členy mandátové komise.  

4) Z důvodů konání valné hromady mimo zasedání, s využitím technických prostředků jsou do jejího programu 
zařazeny pouze body, jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů provozních či důvodů stanovených obecně 
závaznými právními předpisy. 

 
II. Svolání valné hromady a usnášeníschopnost 

1) Za okamžik svolání valné hromady se považuje zveřejnění pozvánky s programem a s podklady k jednotlivým 
bodům jednání, a jejich rozeslání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresy předsedů horolezeckých oddílů 
evidovaných v členské databázi ČHS (dále jen „oddíl“), a to v souladu s čl. VII Stanov ČHS. 

2) Povinnou přílohou pozvánky je Bulletin ČHS č. 73, ve kterém je: 
a) tento Jednací řád 
b) program valné hromady 
c) složení mandátové komise 
d) podklady k jednotlivým bodům, o nichž bude hlasováno per rollam. 

3) Nejpozději do 5 dnů po rozeslání a zveřejnění pozvánky obdrží předseda každého oddílu prostřednictvím e-mailu 
informaci o počtu řádných členů registrovaných v  oddíle a počtu hlasů, kterými jakožto zástupce oddílu disponuje 
na jednání valné hromady, v souladu s čl. VII, odst. 3) Stanov ČHS.  

4) Předsedové oddílů zašlou na e-mailovou adresu info@horosvaz.cz ve lhůtě 7 dnů ode dne svolání valné hromady 
potvrzení o správnosti e-mailové adresy, na kterou bude zaslána pozvánka na videokonferenci, a ze které bude 
předseda hlasovat. V případě, že předseda oddílu e-mailovou adresu nepotvrdí, nebo neaktualizuje, platí, že bude 
hlasovat per rollam z e-mailové adresy, která je evidována v členské databázi ČHS k datu svolání valné hromady, 
není-li dále uvedeno jinak.  

5) V případě zastoupení předsedy oddílu jiným členem téhož oddílu je třeba, aby předseda oddílu ve lhůtě dle čl. II 
odst. 3 Jednacího řádu zaslal na e-mailovou adresu info@horosvaz.cz jméno a e-mailovou adresu člena, který 
bude na valné hromadě hlasovat.  

6) Zmocnění k zastupování na valné hromadě dle čl. VII, odst. 1 Stanov ČHS se pro jednání valné hromady konané 
mimo zasedání nepoužije.  

7) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se hlasování per rollam zúčastní předsedové (zástupci) oddílů, tj. 
delegáti disponující v souladu s čl. 7, odst. 6 Stanov ČHS alespoň 20 % rozhodujících hlasů. Za delegáta účastnícího 
se hlasování je považován delegát, který hlasuje způsobem a ve lhůtě stanovené tímto Jednacím řádem alespoň 
o jednom bodu programu. 

 
 
 

mailto:info@horosvaz.cz
mailto:info@horosvaz.cz
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III. Průběh konání valné hromady 
1) Vzhledem ke způsobu konání valné hromady není možné k programu ani k předloženým návrhům předkládat 

protinávrhy.  
2) První částí valné hromady je videokonference, která se uskuteční v termínu 20. 3. 2021, uvedeném v čl. I, odst. 1, 

písm. a) Jednacího řádu. Pozvánku do videokonference obdrží delegáti prostřednictvím e-mailu nejpozději 5 dnů 
před jejím konáním.  

3) Prostřednictvím videokonference je delegátům vysvětleno hlasování per rollam a představeny jednotlivé body 
programu a usnesení. V rámci videokonference bude možné klást dotazy a diskutovat. 

4) Výkonný výbor pořídí z průběhu videokonference zápis, který následně zveřejní a rozešle spolu s usnesením valné 
hromady dle čl. IV, odst. 3 Jednacího řádu.  

5) Druhou částí valné hromady je hlasování per rollam. Delegáti hlasují zasláním e-mailové zprávy z elektronické 
adresy potvrzené dle čl. II, odst. 4), 5) Jednacího řádu na e-mailovou adresu info@horosvaz.cz, a to jednou 
zprávou, v rámci níž hlasují samostatně („Pro“, „Proti“ nebo „Zdržel se“) ke každému bodu usnesení valné 
hromady.  

6) Lhůta pro hlasování je tímto Jednacím řádem stanovena na 7 dnů ode dne konání valné hromady, tj. do 26. 3. 
2021 23:59 hod. Za rozhodný se považuje okamžik doručení e-mailové zprávy na uvedenou e-mailovou adresu. 

7) Hlasovaný bod je schválen, získá-li v souladu s čl. VII, odst. 8 Stanov ČHS nadpoloviční většinu hlasů, kterými 
disponují delegáti účastnící se valné hromady, viz čl. II, odst. 6 Jednacího řádu.  

 

IV. Postup po ukončení hlasování a usnesení valné hromady 
1) Po vypršení lhůty pro hlasování dle čl. III, odst. 6 Jednacího řádu provede mandátová komise vyhodnocení 

průběhu hlasování per rollam, a to tak, že: 
a) ověří mandát každého delegáta, tedy zda hlasoval v souladu s pravidly stanovenými Jednacím řádem, 
b) na základě ověření mandátů stanoví, zda byla valná hromada usnášeníschopná,  
c) v případě potvrzení usnášeníschopnosti vyhodnotí hlasování o jednotlivých bodech usnesení, 
d) v případě zjištění neusnášení schopnosti postupuje dle čl. V Jednacího řádu. 

2) Mandátová komise poté vypracuje zprávu o usnášeníschopnosti valné hromady a o hlasování k jednotlivým 
bodům usnesení. U jednotlivých bodů usnesení bude uvedeno „schválen“, „neschválen“, a počty rozhodujících 
hlasů „Pro“, „Proti“ nebo „Zdržel se“. Mandátová komise dále zajistí archivaci e-mailových zpráv delegátů, a to 
v elektronické i v tištěné podobě, aby bylo možno provést kontrolu průběhu hlasování. 

3) Výkonný výbor do 5 dnů od ukončení hlasování zajistí zveřejnění usnesení valné hromady, zprávy o hlasování 
a zápisu z videokonference, a rozeslání těchto dokumentů na adresy předsedů oddílů evidovaných v členské 
databázi ČHS.  

 
V. Náhradní valná hromada 

1) Zjistí-li mandátová komise postupem podle čl. IV, odst. 1), písm. d), že valná hromada nebyla usnášeníschopná, 
svolá Výkonný výbor náhradní valnou hromadu s totožným programem v souladu s ust. § 257 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (svolání do 15 dnů od předchozího jednání, s tím, že náhradní valná hromada se musí 
konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo jednání valné hromady předtím svoláno).  

2) Pro jednání náhradní valné hromady se použijí pravidla stanovená tímto jednacím řádem obdobně. Ustanovení čl. 
VII, odst. 7 Stanov ČHS se v tomto případě nepoužije.  

3) Jestliže v patnáctidenním období uvedeném v čl. V. odst. 1 bude zřejmé, že lze uskutečnit standardní valnou 
hromadu, svolá Výkonný výbor tuto standardní valnou hromadu s plným programem včetně voleb nejpozději 15. 
den od neusnášeníschopné valné hromady, v souladu se stanovami ČHS. 

 
 
Jednací řád Valné hromady Českého horolezeckého svazu konané mimo zasedání s využitím technických prostředků 
v době od 20. do 26. března 2021 byl schválen Výkonným výborem dne 18. února 2021.  
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Plnění usnesení Valné hromady ČHS 2020 

Valná hromada:  
1. Uložila likvidátorovi M. Veselému provést schválené kroky vedoucí k výmazu pobočných spolků ČHS ze spolkového 

rejstříku – splněno.  
2. Uložila Výkonnému výboru provést závěrečnou redakci schválených Stanov ČHS, zmocňuje jej k provedení 

případných změn k odstranění nejasností či nepřesností pokud tyto změny zásadním způsobem neovlivní smysl 
a celkový obsah Stanov – splněno. 

3. Zmocnila Výkonný výbor realizovat v souladu se schváleným návrhem ve spolupráci s makléřskou firmou výběrové 
řízení na poskytovatele pojištění odpovědnosti pro členy ČHS, uzavřít s vybranou pojišťovnou smlouvu a realizovat 
potřebné kroky k tomu, aby schválená výše členských příspěvků včetně pojištění odpovědnosti a související změna 
členských kategorií platila pro členství na rok 2021 a dále - splněno 

4. Zmocnila Výkonný výbor přijmout opatření reagující na případné změny v příjmech a výdajích, zejména v reakci na 
dopady epidemie Covid-19 - splněno 

5. Uložila Výkonnému výboru aktualizovat zápis ČHS ve spolkovém rejstříku pokud jde o Stanovy ČHS a nově zvolené 
členy Výkonného výboru - splněno 

 
Podrobně k bodu 1 – pobočné spolky: V období po Valné hromadě bylo dokončeno majetkové a finanční vypořádání 
jednotlivých pobočných spolků, byl získán souhlas místně příslušných finančních úřadů s výmazem a následně Městský 
soud v Praze schválil na základě žádosti ČHS výmaz jednotlivých pobočných spolků – celkem 36. Tímto bylo dosaženo 
souladu mezi platným zněním Stanov ČHS, zápisem ve spolkovém rejstříku a skutečností. Zástupci bývalých pobočných 
spolků byli o likvidaci a následném výmazu informováni prostřednictvím e-mailu.  
 
Podrobně k bodu 3 – pojištění odpovědnosti, členské kategorie a příspěvky: Výkonný výbor vypsal ve spolupráci se 
dvěma subjekty – Marsh s.r.o, Renomia a.s., výběrové řízení, na základě kterého byla vybrána nabídka Kooperativa 
pojišťovna a.s., se kterou ČHS uzavřel rámcovou smlouvu o pojištění odpovědnosti členů ČHS účinnou od 1. 1. 2021. 
Pojištění odpovědnosti má parametry splňující zadání Valné hromady ČHS, tj.: pojištění členů ve věku nad 18 let, 
územní platnost ČR, pojistný limit 4 mil. Kč, spoluúčast 1000 Kč, krytí škod způsobených při horolezectví i dalších 
outdoorových sportech. V návaznosti na to došlo k posunutí věkové kategorie seniorů z 61 na 65 let a ke zvýšení 
členských příspěvků juniorů, dospělých a seniorů o 200 Kč (včetně zohlednění ekonomického vývoje v uplynulých více 
než 10 letech). 
 
Podrobně k bodu 4 - hospodaření: Nižší než očekávané příjmy (členské příspěvky, bonusy z pojištění), rušení akcí 
v oblasti závodů, vzdělávání a částečně grantů, přesměrování části finančních prostředků zejména v soutěžním lezení 
z povětšinou zrušených závodů na posílení tréninku a péče o talentovanou mládež. Celkové hospodaření bez zásadních 
změn a s kladným výsledkem, úpravy jen na úrovni středisek, odsouhlasené dílčí změny v dotačních programech Repre 
a Talent. Podrobnosti viz zpráva o hospodaření ČHS v roce 2020.  
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Zpráva Revizní komise  

Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2020 předkládaná pro VH ČHS konanou dne 20. 
března 2021 

Revizní komise ČHS pracovala v roce 2020 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.  

2. V oblasti hospodaření s majetkem došlo k navýšení dlouhodobého majetku o 9 968,5 tis. Kč 

v pořizovacích cenách. Jedná se zejména o horolezecké stěny pořízené s využitím investičních dotací. 

Spoluúčast ČHS dosáhla výše 20%.  

 

b) Vyjádření k účetní závěrce 2020 a ke zprávě o hospodaření 

1. Příjmy z běžné činnosti převýšily výdaje na běžnou činnost o 672 015,- Kč.  

2. Účetní hospodářský výsledek byla ztráta 2,3 tis. Kč zejména z důvodu odpisů dlouhodobého majetku, 

které převýšily kladné saldo příjmů a výdajů.  

3. V příjmech z běžné činnosti nejsou zahrnuty příjmy z investičních dotací. Skladba celkových příjmů 

(kromě příjmů jednotlivých komisí, které ve struktuře rozpočtu snižují výdaje těchto komisí a kromě 

příjmů z projektu Erasmus, které se vyúčtovávají zvlášť) je následující: 

i. Příjmy z běžné činnosti  18 141,1 tis. Kč 

ii. Investiční dotace     7 974,8 tis. Kč 

Příjmy celkem   26 115,9 tis. Kč 

4. Celkové výdaje dosáhly výše 27 437,6 tis. Kč, přičemž se tato částka skládá z: 

i. Náklady běžná činnost (netto) 17 469,1 tis. Kč 

ii. Investiční výdaje    9 968,5 tis. Kč 

Výdaje celkem   27 437,6 tis. Kč 

5. Celkové výdaje tak převýšily příjmy o 1 321,7 tis. Kč z důvodu spoluúčasti na investiční činnosti ve výši 1 

993,7 tis. Kč hrazené ze zdrojů z minulých let.  

6. RK doporučuje schválení zprávy o hospodaření.  

 

c) Vyjádření k rozpočtu na rok 2021 

1. Pro rok 2021 je navrhován rozpočet výdajů ve výši 21 752,8 tis. Kč, krytý rozpočtovými příjmy 21 

185,5 tis. Kč a použitím prostředků minulých let ve výši 567,3 tis. Kč.   

2. V rámci použití prostředků minulých let není zahrnuto použití prostředků minulých let na investiční 

výdaje jako spoluúčasti pro případné využití investičních dotací.  

3. Rozpočet předpokládá vyšší inkaso členských příspěvků v porovnání se skutečností roku 2019 o cca 

16%, a to zejména v souvislosti s navýšením výše členských příspěvků dle rozhodnutí VH 2020. 
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V porovnání se skutečností roku 2020, kdy se členské příspěvky výrazně propadly, se jedná o nárůst 

o více než 50%.  

4. Příjmy z dotací od MŠMT jsou plánovány ve výši 14 235,5 tis. Kč, tedy o 10% vyšší, než skutečnost 

roku 2020.  

5. Podobně jako v minulém roce je i rozpočet na rok 2021 zatížen nejistotami spojenými s budoucím 

vývojem pandemie COVID-19.  RK vnímá jako pozitivní, že ČHS v případě výpadku příjmů disponuje 

dostatečnými zdroji z minulých let. Navíc rozpočet ČHS nepočítá s příjmy od Česko - slovinského 

alpského spolku, které představují další potenciální možnost dofinancování rozpočtu.  

6. 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 rozhodnutí Valné hromady o zvýšení členských příspěvků a pojištění odpovědnosti. 
Závěry byly zveřejněny na stránkách ČHS. 

 

za revizní komisi 
Martin Mašát, předseda  
Jana Krtková 
Michal Všetečka 
18. února 2021 
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Výroční zpráva ČHS za rok 2020 

Výroční zpráva je zpracována za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
 
Základní informace o ČHS 
právní forma - spolek 
IČ: 00460001, DIČ: CZ00460001 
sídlo: Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5  
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. L 1037 
 
ČHS je jediným oficiálně uznaným zástupcem horolezectví a jeho disciplín včetně soutěžního lezení, skialpinismu 
a ledolezení v ČR a zástupcem tohoto sportu v příslušných mezinárodních federacích.  
 
Členství v organizacích 
ČHS byl v roce 2020 členem těchto organizací:  
- Mezinárodní federace horolezectví a sportovního lezení – UIAA 

- Mezinárodní federace sportovního lezení – IFSC 

- Mezinárodní federace skialpinismu – ISMF 

- Evropská unie horolezeckých asociací – EUMA 

- Balkánská horolezecká unie – BMU (člen pozorovatel) 

- 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 ustaveny odborné komise 

- administrativní a organizační činnost ČHS zajišťuje sekretariát v čele s generálním sekretářem 

Valná hromada ČHS 2020 
Valná hromada ČHS se konala v náhradním termínu 13. června 2020 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, 
poté, co z důvodu epidemie Covid-19 a souvisejících krizových opatření musela být zrušena Valná hromada 
naplánovaná na 21. března 2020.  
Na Valné hromadě bylo přítomno nebo zastoupeno při zahájení 23,28 % členů (v závěru 24,71 %).  
 
Valná hromada 2020 přijala usnesení v následujícím znění:  
Informace o plnění usnesení Valné hromady jsou uvedeny dále v textu. 
Valná hromada ČHS schválila: 

 konečnou zprávu o průběhu likvidace pobočných spolků ČHS a návrh na vypořádání majetku pobočných 
spolků ČHS; 

 změnu Stanov ČHS ve znění úpravy schválené Valnou hromadou; 
 Zprávu o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2019 předkládanou pro VH ČHS konanou 

dne 13. 6. 2020; 
 Výroční zprávu ČHS za rok 2019; 
 Zprávu o hospodaření ČHS za rok 2019; 
 úpravu členských kategorií a příspěvků zahrnující pojištění odpovědnosti za škody na zdraví, životě a majetku 

vzniklé při horolezectví a základní parametry tohoto pojištění v předloženém znění, a to s platností pro 
členství od roku 2021; 

 zvýšení odměny předsedy ČHS na 60 tisíc Kč hrubého, s platností od 1. 1. 2020; 
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 rozpočet ČHS na rok 2020. 
 
Valná hromada vzala na vědomí: Aktualizované dlouhodobé a střednědobé cíle a záměry ČHS. 
 
Valná hromada uložila, popř. zmocnila:  

6. uložila likvidátorovi M. Veselému provést schválené kroky vedoucí k výmazu pobočných spolků ČHS ze 
spolkového rejstříku; 

7. uložila Výkonnému výboru provést závěrečnou redakci schválených Stanov ČHS, zmocňuje jej k provedení 
případných změn k odstranění nejasností či nepřesností, pokud tyto změny zásadním způsobem neovlivní 
smysl a celkový obsah Stanov; 

8. zmocnila Výkonný výbor realizovat v souladu se schváleným návrhem ve spolupráci s makléřskou firmou 
výběrové řízení na poskytovatele pojištění odpovědnosti pro členy ČHS, uzavřít s vybranou pojišťovnou 
smlouvu a realizovat potřebné kroky k tomu, aby schválená výše členských příspěvků včetně pojištění 
odpovědnosti a související změna členských kategorií platila pro členství na rok 2021 a dále; 

9. zmocnila Výkonný výbor přijmout opatření reagující na případné změny v příjmech a výdajích, zejména 
v reakci na dopady epidemie Covid-19; 

10. uložila Výkonnému výboru aktualizovat zápis ČHS ve spolkovém rejstříku pokud jde o Stanovy ČHS a nově 
zvolené členy Výkonného výboru.  

 
Valná hromada zvolila v doplňující volbě na uvolněná místa ve Výkonném výboru na období do Valné hromady ČHS 
v roce 2021 tyto členy:  
- Pavel Blažek, narozen 21. 3. 1975 
- Marek Klíma, narozen 26. 4. 1977, následně zvolen 1. místopředsedou ČHS odpovědným za hospodaření 
- Jiří Oliva, narozen 25. 2. 1977 
 
Výkonný výbor ČHS 
Výkonný výbor ČHS vzešlý z voleb v roce 2017 pracoval v roce 2020 tomto složení: 
- Jan Bloudek předseda 

- Martin Veselý 1. místopředseda; odstoupil z funkce 13. 6. 2020 

- Marek Klíma  1. místopředseda; zvolen 13. 6. 2020 

- Petr Resch  2. místopředseda 

- Pavel Aksamit člen; odstoupil z funkce 13. 6. 2020 

- Pavel Blažek  člen; kooptován do 13. 6. 2020, zvolen 13. 6. 2020 

- Jiří Oliva  člen; zvolen 13. 6. 2020 

V průběhu roku 2020 se uskutečnilo 11 jednání Výkonného výboru, většina z nich v důsledku krizových opatření 
alespoň částečně mimo zasedání. Jednání se vedle členů Výkonného výboru pravidelně účastnil generální sekretář, 
ekonom a zástupce komise soutěžního lezení.  
 
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 komise řešila v roce 2020 jednu disciplinární stížnost, která byla ukončena 
smírem, neboť člen A. Obršál, na kterého byla stížnost podána, se za své jednání omluvil. Na konci roku nabylo 
platnosti rozhodnutí ve věci stížnosti A. Loužecké na D. Urbáška, které bylo v roce 2019 pozastaveno kvůli odvolání; D. 
Urbášek byl zproštěn obvinění v plném rozsahu. 
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Odborné komise 
V roce 2020 pracovalo v ČHS osm odborných komisí. Lékařská komise byla rozhodnutím Výkonného výboru ze dne 6. 
1. 2020 zrušena a její agendu v převzala Metodická komise.  
- Komise alpinismu   předseda Dušan Janák 

- Metodická komise   předseda Jiří Vogel 

- Komise mládeže   předsedkyně Magdaléna Horňáková 

- Centrální vrcholová komise  předseda Karel Berndt 

- Komise soutěžního lezení  předsedkyně Dita Fajbišová  

- Komise závodního skialpinismu předseda Pavel Jirsa 

- Komise ledolezení   předseda Slávek Matuška, od prosince 2020 pověřen vedením Petr Resch 

- Komise (subkomise) tradičního skialpinismu předseda Jan Pala 

Sekretariát ČHS 
Sekretariát ČHS pracoval v následující sestavě: 
- generální sekretář  Božena Valentová 

- ekonomika   Romana Plischková 

- účetnictví   Martina Hofmanová 

- marketing, média  Radana Plevková, od 1. 9. 2020 Michaela Košatková 

- manažer soutěžní lezení Dita Fajbišová 

- služby pro členy  Ivana Trávníková 

- závodní sport  Ivana Palasová 

- mládež, vzdělávání  Kristýna Šmídová 

Členství v ČHS  
K 31. 12. 2020 bylo v členské databázi ČHS evidováno 29 655 členů, tzn., že oproti roku 2019 se počet členů zvýšil o cca 
2 tisíce. V tomto počtu jsou zahrnuti členové „A“ individuální, členové „A“ a „B“ oddíloví a evidovaní členové „E“. 
V případě členů „A“ a „B“ jsou v souladu se stanovami započítáni ti, kdo měli členský průkaz na rok 2020, nebo alespoň 
na rok 2019.  
Členská základna byla strukturována takto:  
- 11 882 členů „A“ a „B“ registrovaných v oddílech 

- 10 212 individuálních členů „A“ 

- 7 561 evidovaných členů „E“ 

- 17 899 členů „A“ a „B“ s průkazem na rok 2020 

- 18 463 dospělých členů 

- 11 193 členů ve věku do 18 let včetně (nárůst o cca 4 tisíce) 

 
K 31. 12. 2020 byly v ČHS evidovány 404 horolezecké oddíly, 85 z nich byly členské spolky. Počet oddílů se oproti 
předchozímu roku téměř nezměnil, zvýšil se však počet těch, které se nově zaregistrovaly jako právnické osoby.  
 
2 188 členů si zakoupilo členství v ČHS v rámci balíčku Trio. Cca 3 tisíce členů hradilo členství prostřednictvím českých 
zástupců Österreichischer Alpenverein, s nimiž ČHS uzavírá každoroční smlouvy o spolupráci.  
 
Členové ČHS, tj. fyzické osoby a horolezecké oddíly – spolky evidované k 31. 12. 2020 v členské databázi ČHS byli 
zapsání do Rejstříku sportu vedeného Národní sportovní agenturou (NSA). Souhrnné údaje o členské základně byly 
předány do evidence České unie sportu (ČUS).  
 
Na Valné hromadě ČHS 13. 6. 2020 byla schválena úprava věkových kategorií posunující kategorii seniorů z 61 na 66 let 
a na ni navazující změna členských příspěvků, spočívající ve zvýšení členských příspěvků v kategoriích juniorů, 
dospělých a seniorů o 200 Kč. Do této částky je započítáno pojištění odpovědnosti a je v ní zohledněn ekonomický 
vývoj od posledního zvýšení příspěvků před více než deseti lety. Změny jsou platné a účinné od 1. 1. 2021.  
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Do členství, tentokrát oddílového, se počínaje 1. 1. 2021 promítne také přijatá novela Stanov ČHS, která požaduje, aby 
horolezecký oddíl bez právní osobnosti měl minimálně deset členů (dosud pět).  
 
Hospodaření ČHS 
ČHS hospodařil v roce 2020 na základě rozpočtu, který předpokládal vyrovnané příjmy a výdaje běžné činnosti ve výši 
20 581 785 Kč, a dále využití samostatně zúčtovaných příjmů ve výši 2 550 tis. Kč, tj. hospodaření v celkovém objemu 
23 131 785 Kč. Rozpočet byl schválen Valnou hromadou ČHS 13. 6. 2020.  
 
Běžné příjmy rozpočtu k 31. 12. 2020 činily 18 141 142 Kč, tj. byly oproti předpokladu o 12% nižší. Důvodem byl 
zejména nižší výběr členských příspěvků, který byl ovlivněn epidemií Covid-19 a krizovými opatřeními, a související 
nižší příjmy z cestovního pojištění členů. Současně byla upravena metodika, kdy vykazujeme pouze příspěvky daného 
roku. Vybrané členské příspěvky ve výši 4 043 272 Kč byly druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů (plnění plánu ze 
72 %). Do příjmů se promítl také velmi malý rozsah využití dříve přijatých prostředků ČOV (z loterií) a to pouze ve výši 
78 tis. Kč (plánováno bylo 1 434 300Kč). Většina těchto zdrojů (1 306 351 Kč) byla na základě rozhodnutí Výkonného 
výboru a v souladu s metodikou ČOV přesunuta do Rezervního fondu.  
 
Hlavním zdrojem příjmů byly dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) z programů Repre, Talent 
a Organizace sportu v celkové výši 12 941 335 Kč. Dotační prostředky se podařilo v plné míře využít i přes krizová 
opatření a omezování aktivit. Změna struktury čerpání u programů Repre a Talent, ke které v důsledku nestandardního 
průběhu závodní sezony došlo, byla ze strany MŠMT schválena. 
 

- Organizace sportu 8 289 270 Kč  

- Repre    2 467 190 Kč 

- Talent    2 184 875 Kč 

ČHS použil jako zdroj financování též grant Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 140 000 Kč na uspořádání MČR v  lezení na 
obtížnost a dotaci NSA COVID ve výši 78 710 Kč. 
Dále ČHS získal grant Magistrátu hl. m. Prahy na podporu pražských oddílů pracujících s mládeží (na období od 1. 7. 
2020 do 30. 6. 2021) ve výši 1 000 000Kč, ve vztahu k němuž je však ČHS pouze administrátorem, takže se tyto 
prostředky nepromítají do výsledku hospodaření.  
 
Dalšími významnými příjmy doplňující zdroje rozpočtu byly příjmy za administraci pojištění ve výši 440 757 Kč a dar 
Česko-slovinského alpského spolku (ČSAS) ve výši 400 000Kč. ČSAS je spolek založený primárně pro spolupráci ČHS se 
Slovinským horolezeckým svazem (PSZ). Jeho prostřednictvím umožňujeme našim členům souběžné členství v PSZ a 
tím i možnost využití příslušných benefitů. Vybrané členské příspěvky do PZS v rámci produktu TRIO se v plné výši 
převádějí do ČSAS a ČSAS následně z části vybraných příspěvků, určených na jeho vlastní činnost, podporuje formou 
daru rozvoj horolezeckého sportu pod záštitou ČHS. 
 
Dílčí příjmy od partnerů, finanční a nefinanční plnění, startovné na závodech a poplatky za kurzy jsou součástí rozpočtů 
příslušných komisí. 
 
ČHS se v rámci mimorozpočtových aktivit aktivně účastní mezinárodní spolupráce na dvou projektech financovaných 
ze zdrojů Erasmus+. V obou případech je leaderem a současně i jedním z realizátorů. V roce 2020 byla v rámci této 
spolupráce vyčerpána částka 234 019 Kč.  
 
Výdaje běžné činnosti k 31. 12. 2020 činily 17 469 127 Kč, tj. byly oproti plánu o 15 % nižší, a to vinou nerealizovaných 
akcí v důsledku epidemiologické situace. 
 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžné činnosti (provozní cash flow) činil 672 015 Kč. 
Účetní hospodářský výsledek po zahrnutí odpisů a ostatních nepeněžních korekcí činil -2 256 Kč.  
 
Z hlediska dalších finančních toků byla do rezervního fondu přesunuta částka 1 306 351 Kč a užity vlastní zdroje ve výši 
1 993 699 Kč na dofinancování investic. 
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V roce 2020 byly realizovány tyto investice pro potřeby soutěžního lezení v celkové výši 9 968 495Kč: 
- lezecká stěna pro obtížnost a rychlost v Brně 6 133 853 Kč 

- lezecká stěna pro bouldering Praha Letňany 2 228 820 Kč 

- lezecká stěna pro bouldering Zlín   936 591 Kč 

- tréninkové desky     239 731 Kč 

- 6 sad chytů     425 500 Kč 

 

Investice byly financovány z investiční dotaci MŠMT ve výši 7 974 796 Kč a povinné spoluúčasti ČHS ve výši 20 %. 

 

Z hlediska čerpání rozpočtu, bylo plnění alespoň z 90 % realizováno v oblasti údržby skal a ochrany přírody (rozpočet 
Centrální vrcholové komise), v závodním skialpinismu, ledolezení, v marketingu a v zastřešujících organizačních a 
administrativních činnostech ČHS včetně služeb členům. Rozpočtované prostředky byly nejméně využity v oblasti 
metodiky, kde zůstaly výdaje v důsledku rušení akcí na úrovni 21% plánu.  

Nejvyšší částka – 6 869 638 Kč - byla využita v oblasti soutěžního lezení (82 % oproti plánu), kde se i přes krizová 
opatření podařilo přesunout těžiště ze závodů na posílení přípravy a péče o reprezentanty a talentovanou mládež.  

V rámci komisí měla druhé nejvyšší výdaje - 1 711 897 Kč - Centrální vrcholová komise (včetně oblastních vrcholových 
komisí a správců skal), která využila téměř 1,5 mil. Kč na údržbu skalních oblastí, zejména na nákup certifikovaného 
jištění a dalšího materiálu.  

Výdaje Komise mládeže v celkové výši 1 314 343 Kč (74 % z plánu) směřovaly hlavně na podporu sportujících dětí 
v klubech mládeže a na financování grantů pro oddíly pracující s mládeží.  

Výdaje na centrální organizační, administrativní a odborné služby ČHS a služby členům činily 6 296 952 Kč, tj. 96% 
plánu. Z těchto prostředků bylo financováno poskytování podpory a služeb členům, oddílům a odborným komisím 
kanceláří ČHS, mzdy a další náklady sekretariátu včetně odvodů, ekonomické, právní, IT služby a veškerá pojištění ČHS, 
náklady spojené s činností orgánů ČHS nezahrnuté do rozpočtů komisí a také mezinárodní aktivity, příspěvky na chaty 
PZS a SHS James či granty na podporu tradičních akcí.  

Podrobné informace o hospodaření jsou uvedeny v tabulkách.  

 

Plnění usnesení Valné hromady ČHS 2020 
Provést schválené kroky vedoucí k výmazu pobočných spolků ČHS ze spolkového rejstříku:  

- Úkol byl splněn, v průběhu roku 2020 byla dokončena likvidace a následný výmaz všech 36 pobočných spolků 

ČHS, které byly ve spolkovém rejstříku zapsány od roku 2014 v rozporu s platnými stanovami a se skutečným 

stavem. 

Provést závěrečnou redakci schválených Stanov ČHS a aktualizovat zápis ve spolkovém rejstříku:  
- Úkol byl splněn, Stanovy ČHS ve znění schváleném 13. 6. 2020 jsou zapsány v rejstříku; podrobněji viz 

samostatný bod.  

Realizovat v souladu se schváleným návrhem výběrové řízení na poskytovatele pojištění odpovědnosti pro členy ČHS, 
uzavřít s vybranou pojišťovnou smlouvu a realizovat potřebné kroky k tomu, aby schválená výše členských příspěvků 
včetně pojištění odpovědnosti a související změna členských kategorií platila pro členství na rok 2021 a dále: 

- Úkol byl splněn, na základě výběrového řízení byla uzavřena rámcová smlouva s pojišťovnou Kooperativa 

upravující pojištění odpovědnosti členů a ČHS s platností od 1. 1. 2021, úprava členských kategorií a příspěvků 

platí od 1. 1. 2021; podrobněji viz samostatný bod 

 

Přijmout opatření reagující na případné změny v příjmech a výdajích, zejména v reakci na dopady epidemie Covid-19:  

- Úkol byl splněn, Výkonný výbor reagoval na situaci a umožnil provést odpovídající úpravy v hospodaření ČHS, 

kterými reagoval zejména na mírný propad v příjmech ČHS (členské příspěvky, pojištění) a na změny v oblasti 

závodů a vzdělávání.  
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Novela Stanov ČHS 
Valná hromada ČHS schválila novelu Stanov, která reagovala na usnesení Valné hromady ČHS 2018 (předložit návrh 
řešení zastupování členů mladších 18 let při hlasování na VH) a přinesla další změny:  

- úprava úkolu ČHS týkající se údržby skal tak, aby z něj nebylo možno vyvodit odpovědnost ČHS za komplexní 
údržbu skalních oblastí a za bezpečnost,  

- důraz na význam kolektivních členů – oddílů, které jsou těžištěm činnosti ČHS, a oslabení významu individuálních 
členů, 

- zpřísnění podmínek pro oddíly bez právní osobnosti – nejméně 10 členů, předseda starší 18 let, 

- zavedení přidruženého členství,  

- změna v právech a povinnostech členů - právo hlasovat a volit na VH jen horolezecké oddíly, právo kandidovat a 
být volen i individuální členové, 

- změna v pojetí Valné hromady - Valná hromada jako shromáždění delegátů zastupujících horolezecké oddíly, 
omezení počtu plných mocí, kterými budou delegáti disponovat,  

- hlasování na Valné hromadě podle hlasovacího klíče odvozeného od rozložení hlasů v oddílech, včetně zastoupení 
členů do 18 let:  

o 10 - 29 členů = 1 hlas 

o 30 – 49 členů = 2 hlasy 

o 50 – 79 členů = 4 hlasy 

o nad 80 členů = 8 hlasů 

Stanovy nabyly platnosti a účinnosti dnem schválení s výjimkou zvýšení minimální hranice počtu členů oddílů bez 
právní osobnosti, která byla odsunuta na začátek roku 2021. 

 

Pojištění odpovědnosti členů ČHS 

ČHS uzavřel na základě výsledků výběrového řízení rámcovou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa, díky níž jsou dospělí 
členové ČHS automaticky kryti pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví, životě či majetku jiné osoby. 
Pojištění platí od 1. 1. 2021 a vztahuje se na členy, kterým je v daném kalendářním roce minimálně 19 let, a kteří mají 
na daný kalendářní rok platný členský průkaz. Limit pojistného plnění činí 4 mil. Kč, souhrnný limit pro všechny 
pojistné události v kalendářním roce je 50 mil. Kč. Spoluúčast pojištěné osoby činí 1000 Kč.  

 

Pojištění kryje události, ke kterým dojde na území ČR, a to při provozování horolezectví a jeho disciplín, a také při 
rekreačním provozování běžných outdoorových sportů. Z pojištění jsou vyloučeny některé rizikové sporty, např. 
akrobatické lyžování, skoky na lyžích, jízda na sněžném či vodním skútru, motorové, vzdušné a letecké sporty apod. 
Pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou při profesionální sportovní činnosti a při organizovaných sportovních 
soutěžích, jedná-li se o horolezectví a jeho disciplíny. Pojištění kryje i újmu způsobenou trenérem či cvičitelem, s tím, 
že přednost má plnění z rámcové smlouvy upravující pojištění trenérů a cvičitelů, kterou uzavřel ČOV. 

 

Pojištění se uplatní v situaci, kdy člen ČHS při horolezectví způsobí škodu a následně je povinen ji uhradit; tuto škodu 
za něj může uhradit pojišťovna. Pojišťovna bude plnit v případě, kdy člen ČHS při provozování horolezectví poruší 
nějakou povinnost (např. nedodrží metodický pokyn) a následně dojde ke škodě, přičemž vždy musí existovat příčinná 
souvislost mezi porušením povinnosti člena a vznikem škody na straně poškozeného.  
 

Změny v členství a v členských příspěvcích 

Valná hromada ČHS 2020 schválila v návaznosti na pojištění odpovědnosti členů úpravu členských kategorií a změnu 
výše členských příspěvků. Do zvýšení členských příspěvků o 200 Kč byl také částečně promítnut ekonomický vývoj od 
roku 2007, kdy byly členské příspěvky upraveny naposledy.  

 
Od 1. 1. 2021 platí tyto členské kategorie a členské příspěvky:  
- děti a mládež do 18 let 100 Kč 
- junioři 19 – 25 let  500 Kč 
- dospělí 26 – 65 let  600 Kč 
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- senioři id 66 let  200 Kč 
- děti a mládež do 18 let včetně v rámci rodinného členství - zdarma 
 
Členové horolezeckých oddílů ve věku 76 let a starší budou moci využívat i nadále členství v ČHS zdarma, pokud 
předseda oddílu požádá o refundaci členského příspěvku.  
 

Činnost ČHS ve sportovních organizacích ČR 

Předseda ČHS Jan Bloudek byl členem Pléna Českého olympijského výboru, tj. nejvyššího orgánu ČOV (volební období 
2020 – 2024).  
ČHS dále spolupracoval s Centrem sportu Ministerstva vnitra OLYMP a zahájil spolupráci s Vysokoškolským sportovním 
centrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Victoria.  
V roce 2020 pokračovala spolupráce s Českou asociací univerzitního sportu, předsedkyní komise soutěžního lezení byla 
jmenována předsedkyně soutěžního lezení Dita Fajbišová.  
Zejména v oblasti soutěžního lezení ČHS úzce spolupracoval s těmito subjekty: FTVS UK, Fyzio Gym Cooper, AC Baluo, 
a lezecká centra (podrobněji v části věnované soutěžnímu lezení). 

 

Mezinárodní aktivity  
Předseda J. Bloudek se v průběhu roku účastnil (prostřednictvím videokonferencí) plenárních zasedání i pracovních 
jednání mezinárodních organizací – UIAA, IFSC a EUMA, v níž působil i nadále ve funkci zastupujícího předsedy.  
Na činnosti UIAA se ČHS podílel prostřednictvím svých zástupců v odborných komisích. Řádnými členy komisí byli 
v roce 2020 Jiří Vogel (Mountaineering Commission) a Magdalena Horňáková (Youth Commission). 
 
Pokračovala spolupráce se Slovinským horolezeckým svazem (PZS) spočívající v propojení členství (balíček Trio) a 
podpoře provozu chat ve vlastnictví PZS, a obdobná spolupráce s SHS James, ve kterém je ČHS přidruženým členem.  
 
V lednu byl zahájen mezinárodní tříletý „Project of Good Governance of Climbing and Mountaineering in Europe“ 2020 
– 2022 financovaný z programu Erasmus+ (340 tis. EUR), jehož cílem je zlepšit na úrovni EU organizaci spolupráci 
a podporu při provozování horolezecké infrastruktury (horské chaty, stezky, skalní lezecké oblasti). Projekt obsahově 
vede EUMA, ČHS je odpovědný za řízení a administraci, na projektu se podílí horolezecké organizace Německa, 
Rakouska, Slovinska a Makedonie, a dále Fakulta sociálních věd UK a Europeische Wandervereinigung. 
 
Na podzim byl schválen další tříletý mezinárodní projekt financovaný z programu Erasmus+ (334 tis. EUR), tentokráte 
zaměřený na vytvoření evropských vzdělávacích programů pro trenéry a stavěče, ve kterém má ČHS roli vedoucího 
partnera. Projekt zahajuje v roce 2021 a bude probíhat ve spolupráci s IFSC a lezeckými organizacemi Bulharska, 
Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska.  
 
Partneři ČHS 
Činnost ČHS podpořili, finančně i materiálně, tito partneři:  
- Rock Point - partner mládežnické reprezentace v soutěžním lezení 

- Montura - partner dospělé reprezentace v soutěžním lezení 

- Singing Rock - podpora údržby skal, dodavatel jisticího materiálu 

- HUDY sport a značka Direct Alpine - 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. Mediálními partnery byli: Horyinfo.cz a Svět outdooru. 
 
Dlouhodobé a střednědobé cíle a záměry ČHS 
Na Valné hromadě ČHS představil Výkonný výbor aktualizované dlouhodobé a střednědobé cíle a záměry ČHS 
reflektující změny, ke kterým došlo v ČHS za posledních zhruba deset let, a které posouvají ČHS od běžné členské 
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organizace k organizaci poskytující servis svým členům. Základními pilíři takto pojaté organizace jsou: rozvoj sportu 
(závodního i nezávodního), poskytování servisu oddílům a podpora horolezecké / lezecké komunity.  
 
Jednotlivé oblasti činnosti ČHS v roce 2020 
Činnost ČHS byla v průběhu roku 2020 silně ovlivněna epidemií Covid – 19 a s ním souvisejícími omezujícími 
opatřeními. Omezení dopadla velmi silně na závodní činnost, neboť většina tuzemských i mezinárodních závodů 
zejména v soutěžním lezení musela být zrušena, nebo byla přesouvána. Epidemie se negativně promítla i do oblasti 
vzdělání, kde bylo nutno zrušit většinu kurzů a dalších vzdělávacích aktivit. Vliv omezujících opatření byl patrný 
i v nižším než očekávaném zájmu o cestovní pojištění.  
 
Servis pro členy ČHS 
Členové ČHS měli opět k dispozici cestovní pojištění UNIQA kryjící jak běžný pobyt v zahraničí, tak horolezectví a další 
outdoorové aktivity; pojištění využilo 5 695 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 přes 2 tisícovky členů. 
 
Díky spolupráci s SHS James mohli členové opět využívat slevy na chatách ve Vysokých Tatrách, na jejichž provoz 
přispěl ČHS částkou 121 100 Kč. Stejnou výhodu mohli naši členové využít na horských chatách ve Slovinsku; jejich 
provoz podpořil ČHS částkou 4 860 EUR.  
 
Činnost oddílů a členů ČHS byla i v roce 2020 podpořena prostřednictvím grantů zaměřených na mládež, tradiční akce 
a skalní oblasti.  
V rámci grantů mládeže určených na podporu výjezdů do skal, lezeckých táborů, soustředění a na podporu 
náborových akcí bylo 37 oddílům vyplaceno celkem 424 400 Kč; dvaceti sedmi z nich byla přidělena částka nad 10 tis. 
Kč, neboť se jednalo o oddíly zařazené do sítě klubů mládeže. Z celkového počtu 42 přidělených grantů muselo být 5 
akcí kvůli epidemii Covid-19 zrušeno.  
 
Na podporu tradičních horolezeckých akcí s delší než pětiletou historií (lezecké závody, závody na běžkách, krosy a 
horolezecké víceboje, horolezecká setkání apod.) byly alokovány finanční prostředky ve výši 100 tisíc Kč a grant byl 
přidělen 28 zájemcům, kromě dvou akcí oddílům ČHS. V důsledku omezujících opatření bylo ale realizováno pouze 6 
akcí, na jejichž podporu bylo vyplaceno 22 500 Kč.  
 
Granty na podporu skalních oblastí byly přiděleny 17 žadatelům z řad členů, oddílů i vrcholových komisí a správců skal 
(4 žádosti byly zamítnuty) v celkové výši 99 975 Kč. Epidemie Covid-19 znemožnila zorganizování několika brigád, proto 
bylo vyplaceno jen 61 724 Kč deseti příjemcům; dvěma granty bylo podpořeno vydání horolezeckých průvodců.  
 
Členové měli jako vždy možnost zapůjčit si průvodce a další publikace z knihovny ČHS. Informovanost byla zajišťována 
prostřednictvím webu a čtvrtletních elektronických Zpravodajů. Na podzim došlo k posílení aktivit ČHS na sociálních 
sítích, k facebooku přibyl instagram. Dále byla vydána Ročenka ČHS 2019, která byla v počtu 8 000 tisíc kusů 
distribuována horolezeckým oddílům, členům i zájemcům o horolezectví např. prostřednictvím lezeckých stěn, na 
horolezeckých festivalech, závodech apod.  
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Oblast sportu 
Soutěžní lezení 
Činnost v oblasti soutěžního lezení zajišťovala Komise soutěžního lezení, předsedkyně komise – Dita Fajbišová.  
 
Oblast soutěžního lezení byla velmi silně ovlivněna epidemií Covid-19 a souvisejícími krizovými opatřeními, v důsledku 
nichž byly rušeny závody v tuzemsku i v zahraničí a dočasně omezeny možnosti tréninků. I přes velmi nepříznivé 
podmínky se podařilo zorganizovat několik tuzemských závodů včetně nominačních, díky nimž byla sestavena 
reprezentační družstva dospělých i mládeže, která se zúčastnila důležitých mezinárodních závodů IFSC. Úsilí trenérů 
i dalších členů realizačního týmu bylo nasměrováno hlavně do oblasti přípravy a péče o reprezentanty a talentovanou 
mládež.  
 
V roce 2020 se podařily uskutečnit tyto tuzemské závody: 
- v lezení na rychlost - 1 nominační závod ČP dospělých a 1 závod mládeže ČP U14 

- lezení na obtížnost - 3 závody ČP dospělých a ČP mládeže (z toho 2 nominační) včetně MČR ve všech kategoriích, 3 
závody ČP U14 včetně MMČR 
- v boulderingu - 3 závody ČP dospělých a ČP mládeže (z toho 2 nominační), 3 závody ČP U14 včetně MMČR.  
 
Do reprezentačních týmů bylo zařazeno 50 závodníků. V týmu dospělých bylo 11 mužů a 8 žen. V mládežnickém týmu 
v kat. juniorů bylo 5 juniorů a 6 juniorek, v kat. A 8 chlapců a 6 dívek a v kat. B 9 chlapců a 6 dívek. Nejsilněji byly 
zastoupeny disciplíny lezení na obtížnost a bouldering, v lezení na rychlost bylo 8 reprezentantů. Řada dospělých 
i mládežnických reprezentantů a reprezentantek startovala ve více disciplínách, mj. s ohledem na olympijskou 
kombinaci, která zahrnuje všechny tři disciplíny.  
Partnerem reprezentačního družstva dospělých byla opět značka Montura a partnerem mládežnického družstva 
značka Rock Point.  
 
Pro závodní sezonu roku 2020 byla předpokládána účast reprezentantů na 34 mezinárodních závodech včetně Letních 
olympijských her v Tokiu, kde mělo mít sportovní lezení premiéru; většina závodů však byla zrušena. Reprezentanti se 
proto soustředili, a ve větším, než původně plánovaném počtu se zúčastnili tří/pěti mezinárodních závodů, které se 
přes nepříznivou situaci podařilo zorganizovat.  
 
Mezinárodní závody sezóny 2020 a nejlepší umístění reprezentantů ČR 
- ME Moskva, všechny disciplíny vč. kombinace, nominační závod na OH:  

o lezení na obtížnost - 2. místo Eliška Adamovská, 8. místo Markéta Janošová, 9. místo Michaela 
Smetanová, 6. místo Martin Stráník, 15. místo Šimon Potůček 

o bouldering – 7. místo Eliška Bulenová, 12. místo Eliška Adamovská, 11. místo Martin Stráník 
o lezení na rychlost: 9. místo Jan Kříž 
o kombinace: 3. místo Eliška Adamovská 

- SP Briancon, lezení na obtížnost: 1. místo Adam Ondra, 13. místo Eliška Adamovská, 14. místo Jakub Konečný 
- EPM Augsburg, lezení na obtížnost: 1. místo Eliška Adamovská, 2. místo Markéta Janošová; 5. místo Michaela 

Smetanová, 8. místo Marek Jeliga; 4 finálové účasti  
- Gliwice, lezení na rychlost: 2. místo Jan Šimůnek 
- EPM Tarnow, lezení rychlost: bez významnějšího umístění 
 
Příprava talentované mládeže ve věku 15–23 let byla realizována již několikátým rokem prostřednictvím 
celorepublikového Vrcholového sportovních centra mládeže (VSCM) zaměřeného na všechny disciplíny, tj. lezení na 
obtížnost, bouldering, lezení na rychlost a olympijskou kombinaci. Do VSCM bylo v roce 2020 zařazeno 20 mladých 
závodníků a závodnic, 9 chlapců a 11 dívek, kteří byli současně členy reprezentačních družstev.  
Mladší talentovaní sportovci ve věku od 9 do 14 let byli soustředěni ve třech nově zřízených regionálních sportovních 
střediscích (SpS) – SpS Čechy 8 dětí, SpS Morava jih 11 dětí, SpS Morava Sever 15 dětí. Do středisek bylo zařazeno 
celkem 34 dětí. 
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Pro reprezentanty a členy VSCM se podařilo i přes omezující opatření související s epidemií Covid-19 zorganizovat, 
společně s reprezentačními družstvy, 15 domácích soustředění a tréninků a 4 obdobné akce v zahraničí. Podařilo se 
uskutečnit i 4 společné tréninky nových SpS.  
 
Příprava a péče o reprezentanty i talentovanou mládež zařazenou ve VSCM a SpS byla zajišťována realizačním týmem, 
ve spolupráci s dalšími subjekty. Realizační tým prošel personálními a strukturálními změnami: Na pozici hlavního 
trenéra působí Petr Klofáč, na pozici hlavní trenérky mládeže Alexandra Gendová; jejich práce byla podpořena 
koordinátory pro VSCM a SpS a dalšími smluvními trenéry.  
 
Příprava závodníků probíhala v  tréninkových centrech Hangár Brno, Hudy Brno, Vertikon Zlín, Makak Jablonec, 
BigWall Praha, Jungle Praha, LC SmíchOff, Tendon Hlubina a TendonBlok Ostrava. Na péči o reprezentanty se podílela 
Laboratoř sportovní motoriky FTVS UK, AC Baluo, Fyzio Gym Cooper a zejména Andrle sport, díky němuž začal být 
široce využíván elektronický tréninkový deník Yarmill umožňující monitorování tréninkových plánů závodníků. Začala 
se rozvíjet spolupráce s odborníkem v oblasti sportovní výživy MUDr. Tomášem Soukupem. 
 
Pokračovala spolupráce s Centrem sportu MV Olymp, ve kterém bylo zařazeno 7 reprezentantům. Do 
Vysokoškolského sportovního centra MŠMT Victoria se podařilo zařadit 4 reprezentanty.  
 
V roce 2020 se podařilo dokončit trenérské kurzy B a C z roku 2019 a realizovat školení hlavních rozhodčích a 
rozhodčích pro OPEN závody. Ostatní kurzy a doškolení pro trenéry, rozhodčí a stavěče musely být kvůli krizovým 
opatřením zrušeny nebo odsunuty na další rok. Pozornost byla věnována koncepčním změnám trenérského 
vzdělávání, které budou promítnuty do licenčního řádu a praxe v průběhu roku 2021.  
 
Závodní skialpinismus 
Za oblast odpovídala Komise závodního skialpinismu, předseda Pavel Jirsa.  
 
Z plánovaných pěti závodů započítávaných HUDY - Direct Alpine Českého poháru ve skialpinismu se podařilo 
uskutečnit 4 závody. MČR Krkonoše 2020 muselo být kvůli epidemii Covid-19 zrušeno. Dodatečně byli vyhlášeni pouze 
vítězové HUDY - Direct Alpine ČP.  
 
Členové pětičlenného reprezentačního družstva se v mezinárodní závodní sezoně 2019/2020 zúčastnili jednoho 
závodu Světového poháru. Pro většinu z nich to bylo první porovnání se světovou špičkou z alpských zemí a impuls pro 
další trénink. Na podzim byla schválena předolympijská koncepce závodního skialpinismu na období 2020 - 2022 
s cílem definovat a zlepšit trenérské postupy, vybudovat potřebné trenérské i organizační zázemí a vytvořit tým 
směřující k zimním olympijským hrám v roce 2026. Současně byl sestaven čtyřčlenný reprezentační juniorský tým pod 
vedením trenérky Karoliny Grohové, jehož členové absolvovali přípravu v Alpách a v prosinci startovali na prvním 
závodě Světového poháru sezóny 2020/2021 v Itálii. Závodní skialpinismu by se měl představit na zimních 
olympijských hrách v roce 2026.  

 

Ledolezení, drytooling 

Za oblast odpovídala Komise ledolezení, předseda Slávek Matuška, v prosinci 2020 byl vedením pověřen Petr Resch.  
 
Na konci roku 2020 se podařilo uspořádat Mezinárodní mistrovství ČR - Dry Tool Cup Brno 2020, souběžně se závodem 
Evropského poháru.  
A. Loužecká absolvovala tři závody Světového poháru v ledolezení a MSJ v Kirově, kde vybojovala v obou disciplínách 
(obtížnost, rychlost) výborná čtvrtá místa. V rychlostní disciplíně obsadila v celkovém pořadí SP výborné 8. místo.  

 
Alpinismus včetně všech nesoutěžních disciplín  
Za oblast odpovídala Komise alpinismu, předseda Dušan Janák. Předsedou subkomise tradičního skialpinismu byl Jan 
Pala. 
 
Komise na začátku roku 2020 vyhodnotila nejlepší (horo)lezecké výstupy členů ČHS za rok 2019. Výsledky této soutěže 
Výstupy roku byly slavnostně vyhlášeny v rámci programu Jizerské 50.  
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Mezinárodní porota udělila 19. září 2020 Zdeňku. Hákovi a Marku Holečkovi nejvyšší ocenění – Zlatý cepín (Piolets 
d´Or) - za prvovýstup „Ufo Line“ alpským stylem na nepálský Chamlang (7 319 m n.m.), který se jim podařil v roce 
2019. 
 
Na konci roku 2020 skončil další tříletý cyklus výcviku mladých alpinistů – Sokolíků. Plánovaný program byl omezen 
epidemií Covid-19, uskutečnil se pouze výcvik v Labských pískovcích a závěrečné soustředění v oblasti Picos de Europa 
ve Španělsku a v oblasti Chamonix ve Francii, kde se mladým alpinistům podařila řada hodnotných výstupů.  
Výcvik mladých alpinistů – Sokolíků se stal součástí nového konceptu mezigeneračního předávání zkušeností, který 
připravila Komise alpinismu. Koncept počítá s postupným ustanovením čtyř základních týmů: Mládež - "Líheň", Mladí 
alpinisté - "Sokolíci", reprezentační družstvo - "Šampioni" a Mentoři - "Matadoři", které se budu setkávat na 
společných akcích. 
 
Vzdělávání, metodika 
Za oblast odpovídala Metodická komise, předseda Jiří Vogel.  
 
Oblast vzdělávání byla silně ovlivněna epidemií Covid-19, v jejím důsledku se nepodařilo uskutečnit většinu 
plánovaných kurzů a doškolení. V oblasti instruktorského vzdělávání, které má od roku 2019 blokový charakter, se 
podařilo pouze dokončit kurz Instruktor lezení a umělé stěně z roku 2019, realizovat jeden kurz Instruktor sportovního 
lezení a 3 doškolení. Byl zrušen i 31. ročník Pelikánova semináře zaměřeného na problematiku horské medicíny.  
 
Během roku uspořádala Metodická komise 2 metodické dny pro veřejnost zaměřené na základy lezení a jištění 
a 4 semináře pro členy ČHS věnované skialpinismu a lavinové problematice (Rakousko), lezení v horách (Vysoké Tatry) 
a vícedélkovému lezení (Rakousko, 2 akce). Ostatní plánované akce musely být zrušeny.  
 
ČHS podal žádost o udělení statutu autorizované osoby pro kvalifikace Instruktor lezení na umělé stěně a Instruktor 
lezení na skalách, které byly nově zařazeny do Národní soustavy kvalifikací. Žádost byla na začátku roku 2021 přijata a 
ČHS se stal autorizovanou osobu s právem provádět zkoušky a udělovat licence zájemcům o tyto obory.  
 
Díky spolupráci mezi UIAA, ČHS, SHS James a ČSHP byla vydána česká mutace metodické příručky UIAA - Alpine Skills: 
Summer, která vznikla s technickou a finanční podporou Petzl Foundation. Publikaci si mohou zakoupit všichni členové 
ČHS. Na webu ČHS byly zveřejněny další metodické karty sloužících pro výuku.  
 
Mládež 
Činnost zajišťovala Komise mládeže, předsedkyně Magdalena Horňáková.  
 
Do sítě klubů mládeže přibyli další zájemci, na konci roku 2020 bylo zapojeno 52 oddílů, ve kterých bylo registrováno 
zhruba 6 500 dětí a mladých lezců ve věku do 18 let. Oddílům zapojeným do této sítě byla poskytnuta finanční 
podpora (100 Kč / sportující dítě) v celkovém objemu zhruba 430 tisíc Kč, a příspěvky na úspěšné absolventy 
vybraných trenérských a instruktorských kurzů. Práce s mládeží byla podpořena také prostřednictvím grantů ČHS 
v celkovém objemu cca 424 tisíc Kč, které mohly využít i oddíly nezařazené do sítě mládežnických klubů. (viz výše). 
 
Open závody určené mladým, spíše začínajícím lezcům negativně zasáhla krizová opatření. Z původně plánovaných 31 
závodů se jich podařilo realizovat pouze 12. Zrušeny musely být i další akce – účast na mezinárodním mládežnickém 
kempu na Slovensku a setkání mládežnických klubů, které bylo odsunuto na leden 2021 a uskutečnilo se formou 
videokonference.  
 
V září se podařilo ve spolupráci s ASPV Šumperk uskutečnit finálové kolo 3. ročníku soutěže Mladí horalové, kterého se 
zúčastnilo 23 týmů ze 14 oddílů.  
 
Správa skalních oblastí, jednání s orgány ochrany přírody 
Činnost v oblasti správy skalních oblastí zajišťovala Centrální vrcholová komise a 18 oblastních vrcholových komisí, 
předseda CVK Karel Berndt. Funkci předsedy doplňovali od poloviny roku, na základě novely Statutu CVK a OVK, dva 
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místopředsedové Jan Pleticha a Pavel Weisser, který byl současně jmenován předsedou CVK s účinností od 1. 1. 2021. 
Za jednání s orgány ochrany přírody odpovídala Božena Valentová.  
 
V polovině roku byla schválena malá úprava všech trojích pravidel lezení, ve kterých byla zdůrazněna rizika skalního 
lezení a odpovědnost lezců za případné nehody, ke kterým může dojít.  
 
V roce 2020 byl pořízen materiál na údržbu skal a vytváření nových cest v hodnotě zhruba 1,178 mil. Kč. Péče o skalní 
oblasti byla podpořena také prostřednictvím grantů ČHS v celkové částce cca 62 tisíc Kč. CVK ve spolupráci 
s jednotlivými OVK uspořádala 2 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 roce 2020 byla s orgány ochrany přírody vyjednána tato povolení lezení:  
- CHKO České středohoří, NPR Bořeň – opatření obecné povahy, platnost do 31. 12. 2030 

- Karlovarský kraj, PP Goethovy skalky, souhlas do 31. 12. 2023 

Dále byly v roce 2020 podány žádosti o povolení v lezení v dalších devíti oblastech. Vyřešena nejsou z důvodu zdržení 
na straně orgánů ochrany přírody povolení pro lezecké oblasti na území PP Dutý kámen v Libereckém kraji, PR Kozelka 
a PP Tupadelské skály v Plzeňském kraji, NPR Jizerskohorské bučiny v CHKO Jizerské hory, PR Rabštejn v CHKO Jeseníky 
a oblasti na území hl. m. Prahy.  
V lednu 2021 byla dokončena a vydána tato povolení: 
- CHKO Labské pískovce, NPR Kaňon Labe - opatření obecné povahy, platnost do 31. 12. 2030 

- Moravskoslezský kraj, PP Váňův kámen - opatření obecné povahy, platnost do 31. 12. 2030 

- CHKO Broumovsko – Bor (bouldering) - opatření obecné povahy, platnost do 31. 12. 2025 

Průběžně byla doplňována a aktualizována databáze Skály ČR, ve které bylo na přelomu roku 2020 /2021 evidováno 15 
529 skal, téměř 97 tisíc cest a 1036 sektorů. Byly vydány nové verze aplikace databáze Skály ČR pro Android a iOS, 
které si do konce roku stáhlo přes 8 tisíc uživatelů. Geografická data z  databáze jsou využívána na Mapy.cz a nově 
také Hasičským záchranným sborem, který je vedoucí složkou Integrovaného záchranného systému ČR.  
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Zpráva o hospodaření ČHS v roce 2020 

Plnění rozpočtu ČHS 2020 
 

PŘÍJMY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 2020 (Kč) Plán SK 

členské příspěvky 5 604 900 4 043 272 

dotace MŠMT, z toho: 12 941 335 12 941 335 

progr.   Organizace sportu 8 289 270 -8 289 270 

progr.    REPRE 2 467 190 -2 467 190 

progr.   TALENT 2 184 875 -2 184 875 

dotace z rozpočtů krajů a obcí 0 178 710 

Dotace Magistrát hl. m Praha /Opatř 1. Systémový rozvoj dětí   1 000 000 

Poskytnutí dotace pražským oddílům   -1 000 000 

Dotace Magistrát hlm Prahy /Opatř 4. Sportovní akce   140 000 

NSA COVID   38 710 

úroky na účtu 70 000 58 868 

jiné příjmy, partneři 0 400 000 

příjmy z pojistného běžné 531 250 440 757 

užití prostředků ČOV 1 434 300 78 200 

užití příjmů minulých let 0 0 

CELKEM PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST 20 581 785 18 141 142 

 

VÝDAJE BĚŽNÁ ČINNOST 2020 (Kč)  ROZPOČET SKUTEČNOST 

Soutěžní lezení celkem 8 332 000 6 869 638 

Závodní skialpinismus 290 000 281 620 

Soutěžní ledolezení 40 000 40 000 

Alpinismus 300 000 237 269 

Údržba skal, OP 1 800 600 1 711 897 

Metodika 763 877 161 214 

Mládež 1 774 700 1 314 343 

Tradiční skialpinismus 15 000 5 000 

Basecamp, služby členům, komisím a ostatním orgánům ČHS 6 525 608 6 296 952 

Marketing a média 590 000 531 194 

Rezerva na běžnou činnost 150 000 20 000 

Celkem 20 581 785 17 469 127 

 

Rozpočet komisí (příjmy-výdaje)  0  672 015  
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Mimorozpočtové dopady: 

ERASMUS +  dopad do HV 0  

 náklady ČHS  uplatněné                     234 019     

 čerpání 2020    -               234 019     

   
Odpisy dopad do HV -725 401  

Nepeněžní korekce dopad do HV  51 130  

   
 ČHS účetní HV 2020  

 
-2 256  

 
Pozn.:  
Členské příspěvky jsou udávány k danému kalendářnímu roku 
Nepeněžní korekce – zejména kurzové dopady přecenění zdrojů na EUR účtech (zdroje Erasmus) 
 
Další příjmy a výdaje: 

Investice 2020   9 968 495  

 Lezecká stěna pro lezení na obtížnost a rychlost Brno                 6 133 853     

 Boulderingová lezecká stěna Letňany                 2 228 820     

 Boulderingová lezecká stěna - VERTIKON                     936 591     

 Tréninkové desky                     239 731     

 Chyty - 6 setů                      429 500     

Zdroje financování:      Inv. dotace MŠMT    7 974 796  

Vlastní zdroje   1 993 699  

   
Tvorba vlastních zdrojů     

 Rezervní fond (nevyužité zdroje ČOV)    +               1 306 351     

 
 
 
Rozvaha ČHS k 31. 12. 2020 a její vývoj oproti minulým obdobím 
Rozvaha 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aktiva 18 079 303      14 821 813    14 552 539    14 383 209    26 348 806         37 002 758         

Majetek 316 287           316 287         575 625         6 294 861           13 514 097         

Zásoby 351 281         6 811                   220 293              

Peněžní prostředky 17 543 569      14 355 640    13 700 739    11 922 727    18 244 793         22 286 125         

Pohledávky 30 035              91 983            776 796         1 455 572      1 756 018           544 342              

95 000 -             

Náklady příštích obd 284 412           57 903            75 004            78 004            46 322                 437 900              

Pasiva 18 079 303      14 821 813    14 552 539    14 383 209    26 348 806         37 002 758         

Vlastní jmění 8 823 649       9 450 615      8 823 649      8 956 833      14 775 795         21 147 304         

Rezervní fond 1 306 351           

Závazky 8 260 557        5 777 753      2 411 234      3 081 961      10 406 000         13 588 378         

z toho ČOV 822 726         2 413 251     1 384 551          -                       

z toho ERASMUS I 259 875         1 210 173 -    7 097 114          5 480 223          

z toho ERASMUS II 6 207 113          

Hospodářský výsledek 626 966           685 213 -        2 598 946      1 509 790      420 572              2 256 -                  

Výnosy příštích období 368 131           278 658         718 711         834 625         746 439              962 981               
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Návrh rozpočtu ČHS na rok 2021 

Výkonný výbor předkládá Valné hromadě aktualizovaný návrh rozpočtu na rok 2021, který byl připraven na základě 
sdělení Národní sportovní agentury o výši přidělených neinvestičních dotací na podporu reprezentace, talentované 
mládeže a činnosti ČHS a následně dne 9. 3. 2021 schválen Výkonným výborem. Aktualizovaný návrh rozpočtu počítá 
s již potvrzenými nižšími dotacemi, které byly oproti plánu sníženy o 647 067 Kč, tedy s celkovými nižšími příjmy i 
výdaji. Výdajová stránka rozpočtu byla upravena s ohledem na fakt, že některé akce již byly kvůli epidemii Covid-19 
zrušeny, a dále bylo provedeno plošné snížení plánovaných výdajů ve všech oblastech činnosti.  
Rozpočet je postaven jako schodkový, ve snaze maximálně podpořit rozvoj aktivit, a zejména realizovat aktivity, které 
byly pozastaveny či odsunuty v roce 2020 vinou epidemie. Schodek bude kryt uspořenými zdroji z 2020. 
 
Záměry komisí jsou predikovány na aktivity standardního sportovního období. Bohužel aktuálně lze s velkou 
pravděpodobností očekávat, že i v roce 2021 může být příjmová i výdajová stránka hospodaření ČHS ovlivněna 
epidemiologickými opatřeními v ČR i v zahraničí. Rozsah a podoba změn je však v této chvíli jen obtížně 
predikovatelná. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby Výkonný výbor mohl:  
- upravit čerpání finančních prostředků v souladu se zmíněnými epidemiologickými opatřeními a omezeními,  
- využít k financování činnosti i finanční prostředky, které získá navíc oproti schválenému rozpočtu, s tím, že tyto 

prostředky budou využity v souladu s podmínkami a požadavky poskytovatelů. 
 

Příjmy rozpočtu 2021: 
 Členské příspěvky 6 200 000 Kč 

Dotace MŠMT 13 588 402 Kč 
Úroky 70 000 Kč 
Vlastní příjmy (administrace pojištění, apod.) 680 000 Kč 

Celkem  20 538 402 Kč 
 

Rozpočty komisí pro 2021  
 Čerpání komisí celkem  21 105 725 Kč 

Soutěžní lezení       9 205 182 Kč  
Tuzemské závody - řízení               321 531 Kč  

Tuzemské závody - akce            1 970 166 Kč  

Druhá liga a Open závody - akce               226 569 Kč  

Mezinárodní závody  (akce - mládež / dospělí)            2 167 183 Kč  

 REPRE - řízení přípravy            2 251 481 Kč  

REPRE a VSCM akce (soustředění a tréninky)               492 542 Kč  

SPS                591 050 Kč  

VSCM podpora               211 596 Kč  

Tréninková centra ČHS - provoz                 70 926 Kč  

Náklady komise - společné               902 139 Kč  

  Komise soutěžního skialpinismu            252 000 Kč  
Český pohár - organizace závodů               53 000 Kč  

Reprezentace, mezinárodní závody               178 000 Kč  

Ostatní náklady komise                 21 000 Kč  

  Komise ledolezení a drytoolingu             32 850 Kč  
Domácí závody                 20 000 Kč  

Zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2 osoby)                 12 850 Kč  

  Alpinismus           304 000 Kč  
Výstupy roku               74 000 Kč  

Sokolíci - výjezdy, soustředění               150 000 Kč  

Šampioni / Repre                  40 000 Kč  

Další náklady komise včetně srazů                 40 000 Kč  

  Údržba skal, ochrana přírody       1 968 674 Kč  
Příjmy -100 000 Kč 
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Údržba skal - vlastní            1 320 011 Kč  

Granty na údržbu skal                 78 807 Kč  

Ochrana přírody                 12 806 Kč  

Aplikace Skály ČR               344 779 Kč  

Práce OVK, CVK               312 271 Kč  

  Metodická komise - rozpočet           478 100 Kč  
Kurzy nových instruktorů               164 000 Kč  

Semináře doškolení instruktorů               18 333 Kč  

Semináře pro veřejnost                          37 000 Kč  

Garantované horoškoly                          60 000 Kč 

Lékaři                 17 867 Kč  

Publikační činnost                 40 000 Kč  

Náklady komise               140 000 Kč  

  Komise Mládeže           850 000 Kč  
Granty mládeže 500 000 Kč 

Podpora klubů mládeže 108 800 Kč 

Soutěž Mladí horalové 165 000 Kč 

Společná akce s K. Alpinismu 10 000 Kč 

Mezinárodní tábor 7 000 Kč 

Setkání zástupců klubů mládeže 49 200 Kč 

Náklady komise mládeže 10 000 Kč 

  Tradiční skialpinismus             20 000 Kč  
  Centrální služby a sekretariát ČHS       7 417 675 Kč  

CS zaměstnanci 3 573 852 Kč 

CS provoz 1 247 625 Kč 

Náklady na VH 25 612 Kč 

Náklady VV  vše a mimoř náklady komise 1 252 750 Kč 

Služby členům 503 870 Kč 

Mezinárodní aktivity 646 578 Kč 

Auta 127 986 Kč 

Ostatní 39 403 Kč 

  Marketing média           427 243 Kč  
Příjmy -85 000 Kč 

Marketing ročenka 103 434 Kč 

Inzerce, letáky, bannery 132 986 Kč 

Marketing ostatní výdaje (akce, média,…) 275 823 Kč 

  Rezerva na běžnou činnost           150 000 Kč  
 
Rozdíl Příjmy-výdaje běžného období -               - 567 323 Kč 

  Investiční a mimorozpočtové aktivity 2021 hrazené z dlouhodobých zdrojů ČHS 

Rezerva OH Tokio, soutěžní lezení, významné akce (EUMA, 
BMU) 

400 000 Kč 

Spoluúčast na dotaci 2021 NSA - investice do HIM 2 000 000 Kč 
Celkem       2 400 000 Kč  

 



 
Český horolezecký svaz 

27 
 

Prodloužení funkčního období členů volených orgánů 

Poslední volby členů Výkonného výboru ČHS, členů Disciplinární komise i členů Revizní komise se uskutečnily 25. 3. 
2017, s tím, že členové těchto orgánů byli zvoleni v souladu se Stanovami ČHS na funkční období čtyř let, tj. do 25. 3. 
2021. Po tomto datu jejich funkční období končí. Ukončení funkčního období se vztahuje i na ty členy, kteří byli do 
Výkonného výboru v průběhu funkčního období kooptováni, nebo zvoleni v doplňující volbě.  
 
Vzhledem k tomu, že kvůli epidemii Covid-19 a souvisejícím krizovým opatřením není možno uskutečnit volby 
v plánovaném termínu (20. 3. 2021), rozhodl Výkonný výbor o dočasném prodloužení funkčního období členů těchto 
orgánů a udělil jim plnou moc. O udělení plných mocí rozhodl Výkonný výbor jakožto statutární orgán, do jehož 
působnosti takovéto právní jednání patří. Zvolený postup byl doporučen advokátní kanceláří, s níž ČHS spolupracuje. 
Z právního hlediska se jedná o adekvátní řešení mimořádné situace, ale jelikož Výkonný výbor, Revizní a Disciplinární 
komise jsou voleny valnou hromadou, žádáme valnou hromadu o potvrzení udělených plných mocí 
 
Výkonný výbor udělil plnou moc takto:  
- členům Výkonného výboru plnou moc k zastupování ČHS a jednání za ČHS v souladu se Stanovami ČHS, 
- členům Disciplinární komise a Revizní komise k vykonávání funkcí, které jsou jim v souladu se Stanovami ČHS 

svěřeny. 
 
Plná moc je ve všech případech omezena do data konání řádných voleb do těchto orgánů, které by se měly 
uskutečnit v rámci standardní valné hromady ve druhé polovině května 2021. 
 
Výkonný výbor předkládá valné hromadě ke schválení rozhodnutí o udělení plných mocí, a to v rámci jednoho 
hlasovacího bodu.  
Texty rozhodnutí o udělení plné moci pro jednotlivé členy volených orgánů jsou uvedeny na konci bulletinu.  
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Zprávy o činnosti komisí ČHS 

Komise soutěžního lezení  
předsedkyně Dita Fajbišová 
 

Rok 2020 byl pro oblast soutěžního lezení rokem rozvoje a změn. Závodní sezóna byla velmi silně ovlivněna epidemií 
koronaviru a souvisejícími krizovými opatřeními, v důsledku nichž, byly rušeny závody v tuzemsku i v zahraničí. 
Vzhledem k tomuto nepříznivému faktu byla veškerá snaha vložena do zajištění přípravy českého reprezentačního 
týmu, do koncepčních změn v oblasti vzdělávání, do nastavení spolupráce se stavěči nejen na závodech, ale i v rámci 
tréninků reprezentace, VSCM a SpS.  
 

Komise soutěžního lezení prošla v roce 2020 personálními změnami. Ke konci roku 2020 měla 6 členů. Funkci 
předsedkyně komise zastává Dita Fajbišová, oblast domácích soutěží koordinuje Jirka Žák, oblast pravidel a činovníků 
ČHS koordinuje Lumír Návrat, za trenéry je v komisi Petr Klofáč a Saša Gendová, stavěče zastupuje Denis Pail a stálým 
hostem je Jana Cinková z Komise mládeže a koordinátorka nově zřízených SpS. 
 
Nově spolupracujícím subjektem se stala firma Andrle sport, která se podílí na přípravě tréninků reprezentantů, členů 
VSCM a SpS formou konzultací s trenéry, kteří u firmy Andrle sport zahájili na podzim roční vzdělávací program, jehož 
cílem je rozšířit především schopnost praktického využití získaných znalostí odborníků z firmy Andrle sport. 
Absolvování tohoto kurzu by mělo trenérovi zaručit jistotu při sestavování tréninků (specifických i kondičních) a 
detailní pochopení zákonitostí fungování lidského těla v pohybu (energetické systémy). Dalším pozitivem je možnost 
šíření vědomostí od vzdělaných trenérů dále formou předávání získaných informací dalším trenérům a asistentům. 
Vzdělávání by mělo být ukončeno koncem roku 2021. 
 
Další novinkou v systémové přípravě sportovců je tréninková aplikace Yarmill. V současnosti tento tréninkový deník 
využívá celkem 24 členů reprezentace a celá řada jejich osobních trenérů zcela zdarma. Ke konci roku 2020 se podařilo 
vytvořit také zjednodušenou verzi Yarmilla, která je k dispozici všem členům SpS (37 dětí) a jejich trenérům tak, aby se 
i tito mladí sportovci, kteří se připravují na dráhu reprezentantů, naučili svůj trénink pravidelně evidovat, úzce 
komunikovat se svým trenérem a pracovat s touto aplikací. Na zdokonalování instance pro soutěžní lezení pracoval 
realizační tým reprezentace, spolu s tvůrci tohoto monitorovacího systému, kteří byli v neustálém kontaktu se všemi 
členy VSCM. Po roce používání a zapisování tréninkových dat se podařilo zpracovat také první analýzu tréninkové 
přípravy a výkonnosti členů reprezentace. Cílem je analyzovat dobu zatížení, formy tréninku, jeho intenzitu spolu 
s mírou regenerace, dobou spánku, mentální přípravou vůči výsledku na konkrétním závodě nebo současné 
výkonnosti. Smyslem je zajistit sportovci nebo jeho trenérovi takové informace, které by po jejich vyhodnocení využil 
k další práci na slabých stránkách a na ještě efektivnějšímu rozvoji předností svého svěřence. 
 
V roce 2020 se také podařilo navázat spolupráci s Aplikačním centrem Baluo, kde by členové reprezentace, SpS i VSCM 
měli absolvovat testování zaměřené na rozklíčování pohybových a energetických schopností sportovce. Testování je 
dobrovolné a skládá se ze tří částí. Testování motorických dovedností a potenciálu sportovce rozklíčuje silné a slabé 
stránky jeho pohybového projevu. Testování energetických systémů pod záštitou Andrle sportu ukáže, kde leží 
potenciál sportovce ve využití energie při výkonu. Poslední částí je klinické, a hlavně přístrojové fyzioterapeutické 
vyšetření. První testování v Baluu proběhlo na podzim 2020 a díky vládním opatřením se další testování odsunulo na 
první čtvrtletí roku 2021. 
 

Tradiční testování na FTVS v Praze pod vedením Jiřího Baláše bude na rozdíl od minulých dvou let rovněž dobrovolné 
a jeho výsledky nebudou nadále podmínkou ke vstupu do reprezentace. Důvodem této změny je především to, že 
splnění minimálních limitů nijak nemotivovalo většinu reprezentantů k jejich překonávání, ale pouze k jejich splnění. 
Podstata testování, kterou je především iniciace změn v tréninku, na základě zjištěných maximálních hodnot 
u sportovců, tak ztrácela smysl. V roce 2020 se také začala rozvíjet spolupráce s odborníkem v oblastí sportovní výživy 
MUDr. Tomášem Soukupem, jehož služeb využívá stále více našich reprezentantů. V roce 2021 bychom chtěli navázat 
na spolupráci s mentálním koučem, která se s ohledem na veškerá omezení nenastartovala v loňském roce podle 
našich představ. 



 
Český horolezecký svaz 

29 
 

Nově se podařilo na konci roku čtyřem vysokoškolsky studujícím sportovcům získat měsíční stipendium na rok 2021, 
v rámci programu UNIS, pod sportovním resortním centrem MŠMT Victoria VSC. Tato instituce, stejně jako Olymp 
nebo Dukla podporuje vybrané sportovce, kterým se snaží zajistit podmínky pro jejich přípravu a zároveň propojit tyto 
podmínky se studiem na vysoké škole. Snahou Victorie je centralizovat a unifikovat základní podmínky pro podporu 
vynikajících sportovců a zvýšit povědomí o vysokoškolském sportu. Ještě kvalitněji se tak díky pravidelnému příjmu 
mohou připravovat 4 další reprezentanti – Šimon Potůček, Štěpán Potůček, Štěpán Volf a Hana Křížová. 
 

V sezóně 2020 se v resortním centru Ministerstva vnitra Olymp podařilo udržet počet 7 podporovaných reprezentantů 
ve sportovním lezení. Kromě finanční podpory poskytuje Olymp svým sportovcům i odborné zázemí – lékařské, 
rehabilitační, psychologické atd. včetně možnosti ubytování a dalších výhod. 
 

V roce 2020 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. V druhé polovině roku 2020 byla 
všem reprezentantům nabídnuta a doporučena podrobná diagnostika pohybového aparátu, která byla oproti 
minulosti výrazně rozšířena. Vyšetření zahrnuje testy stavu kloubů, svalů a ostatních měkkých tkání, diagnostiku držení 
těla a pohybových stereotypů, vyšetření techniky cvičení, lezeckého pohybu a specifických lezeckých cviků – campus 
a jiné. Z vyšetření vyplyne také aktuální potenciál závodníka ve smyslu mobility, stability a síly. K výstupu z diagnostiky 
tedy bude k dispozici základní terapeuticko-tréninkový plán jako návrh ze strany Fyzio Gym Cooper – nahraný do 

Yarmilla, konzultovaný s osobními/reprezentačními trenéry a závodníkem. Zároveň pracovníci FyzioGym Cooper 
poskytovali servis v oblasti fyzioterapie a pohybové terapie na nejvýznamnějších mezinárodních i tuzemských 
závodech, soustředěních a společných trénincích. Tato spolupráce výrazně přispěla k výsledkům sezóny 2020, jen by 
bylo potřeba s ohledem na výše řečené zajistit účast alespoň jednoho fyzioterapeuta na, pokud možno, každý našimi 
reprezentanty početněji obsazený závod. 
 
Příprava a péče o reprezentanty i talentovanou mládež byla zajišťována realizačním týmem, ve spolupráci s dalšími 
subjekty. Realizační tým prošel personálními a strukturálními změnami: V pozici hlavního trenéra reprezentace 
a VSCM působí od prosince 2020 Petr Klofáč, na pozici hlavní trenérky mládeže Alexandra Gendová; jejich práce byla 
podpořena koordinátory pro VSCM a SpS a dalšími smluvními trenéry.  
 

V roce 2020 se i v omezeném režimu stále trénovalo. Dále pokračovala spolupráce v tréninkových centrech v LC 
SmíchOff, Hangár Brno, Hudy Brno, Vertikon Zlín, Makak Jablonec, Jungle Sport park, Tendon Hlubina, a TendonBlok 
Ostrava, kde probíhaly společné tréninky a soustředění. Také v letošním roce zakoupil ČHS lezecké chyty používané na 
mezinárodních závodech a pro přípravu reprezentantů, což opět přispělo ke kvalitnější přípravě a možnosti se přiblížit 
světovým podmínkám. Vedení reprezentace uspořádalo a členové reprezentace a VSCM  absolvovali v roce 2020 
celkem 15 tuzemských (4x LC SmíchOff Praha, 3x Hangár Brno, 2x Hudy Brno, 2x Hlubina Ostrava, 2x TendonBlok 
Ostrava, 1x Vertikon Zlín a 1x Makak Jablonec) a 4 zahraniční (2x Innsbruck, 1x Block Dock Bratislava a 1x Gliwice) 
soustředění nebo společné tréninky v jednotlivých disciplínách, vedené reprezentačními trenéry přímo v regionech, 
tréninkových centrech a v zahraničí. 
 

V květnu byla potvrzena informace o získání investiční dotace pro rok 2020. Největší podíl investic byl vyčleněn na 
realizaci tréninkového centra Hudy Brno, kde se stávající prostory rozšířily o prostor umožňující lepší přípravu na 
trénink v obtížnosti, tak i rychlosti. Bylo vybudováno tréninkové centrum v Jungle sport parku v Letňanech, kde má 
reprezentace vyhrazený prostory pro trénink moderního boulderingu o rozloze 200 m2. V rámci dotace se také 
podpořila nově vznikající venkovní boulderingová stěna ve Zlíně. Díky připravenému zázemí v tréninkových centrech 
můžeme snáze pravidelně plánovat přestavby cest nebo bouldrů licencovanými stavěči a tréninky tak zaměřovat dle 
aktuálních potřeb reprezentantů, členů VSCM, ale také závodníků kategorií U14.  
 

I přes velmi nepříznivé podmínky se podařilo zorganizovat několik závodů Českého poháru v jednotlivých disciplínách 
včetně závodů nominačních, díky nimž bylo sestaveno reprezentační družstvo dospělých i mládeže, jejichž členové se 
zúčastnili mezinárodních závodů IFSC, které se podařilo uskutečnit.  
Rychlost – nominační závod, ČP dospělí, U14, ČP mládež 
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Obtížnost - 3 závody Českého poháru dospělých a mládeže (současně z toho 2 nominační) včetně MČR ve všech 
kategoriích. Pro kategorii U14 proběhly 3 kola ČP, včetně MMČR. Celkové pořadí ČP U14 se z důvodu nedostatečného 
počtu závodů v roce 2020 nevyhlašovalo. 
Bouldering - 3 závody Českého poháru dospělých a mládeže (současně z toho 2 nominační), 3 závody ČP U14 včetně 
MMČR ve všech kategoriích, která byla současně závěrečnými koly ČP. 

Mistři ČR a vítězové Českého poháru v roce 2020: 

MČR v lezení na obtížnost 
- dospělí – Adam Ondra, Eliška Adamovská  

- J – Šimon Potůček, Eliška Adamovská 

- A – Marek Jeliga, Markéta Janošová 

- B – Adam Adamovský, Anna Mihalčíková 

- U14 – Lukáš Mokroluský, Małgorzata Kurek  

- U12 – Lukáš Uherec, Klárka Preislerová 

- U10 – David Suchý, Elen Strculová 

Vítězové Českého poháru v lezení na obtížnost: 
- dospělí – Martin Stráník, Eliška Adamovská 

- J – Šimon Potůček, Eliška Adamovská 

- A – Ondřej Slezák, Michaela Smetanová 

- B – Adam Adamovský, Arina Jurčenko 

 

MČR v boulderingu 
- dospělí – Adam Ondra, Eliška Adamovská  

- J – Jiří Churavý, Eliška Adamovská 

- A – Ondřej Slezák, Eliška Bulenová 

- B – Adam Adamovský Valerie Pařilová 

- U14 – Jaroslav Šikula, Viktorie Konečná 

- U12 – Lukáš Uherec, Adéla Bodanská 

- U10 – David Suchý, Elen Strculová 

Vítězové Českého poháru v boulderingu: 
- dospělí – Martin Stráník, Eliška Adamovská 

- J – Albert Musil, Eliška Adamovská 

- A – Ondřej Slezák, Michaela Smetanová 

- B – Adam Adamovský, Arina Jurčenko 

- U14 – Jaroslav Šikula, Mariana Janošová 

- U12 – Lukáš Uherec, Klárka Preislerová 

- U10 – David Suchý, Elen Strculová 

MČR v lezení na rychlost se z důvodu krizových 
opatření neuskutečnilo.  

 

 
Do reprezentačních týmů bylo zařazeno 50 závodníků. V týmu dospělých bylo 11 mužů a 8 žen. V mládežnickém týmu 
v kat. juniorů bylo 5 juniorů a 6 juniorek, v kat. A 8 chlapců a 6 dívek a v kat. B 9 chlapců a 6 dívek. Nejsilněji byly 
zastoupeny disciplíny obtížnost a pro lezení na rychlost bylo nominováno 8 reprezentantů. Řada dospělých 
i mládežnických reprezentantů a reprezentantek startovala ve více disciplínách, mj. s ohledem na olympijskou 
kombinaci, která zahrnuje všechny tři disciplíny.  
 
Pro závodní sezonu roku 2020 jsme předpokládali účast reprezentantů na 34 mezinárodních závodech včetně Letních 
olympijských her v Tokiu, kde mělo mít sportovní lezení premiéru; většina závodů včetně LOH ale byla zrušena. 
Reprezentanti se proto soustředili, a ve větším, než původně plánovaném počtu se zúčastnili pěti mezinárodních 
závodů, které se přes nepříznivou situaci podařilo Mezinárodní federaci sportovního lezení a pořadatelům 
zorganizovat.  
 
Mezinárodní závody sezóny 2020 a úspěchy reprezentace ČR 
- ME MOSKVA (RUS), všechny disciplíny vč. kombinace, nominační závod na OH, 2. místo Eliška Adamovská 

(obtížnost, kat. J) a 3. místo v kombinaci; Eliška Bulenová 7. místo, Martin Stráník 11. místo, Eliška Adamovská 12. 
místo, Markéta Janošová 18. místo a Míša Smetanová 21. místo. Na ME v lezení na obtížnost pak Michaela 
Smetanová 9. místo, Tereza Širůčková 21. a Nikola Králíková 22. místo, Šimon Potůček 15. místo, Štěpán Volf 17. 
místo, Štěpán Potůček 19. místo a Jakub Konečný 21. místo. Do osmifinále ME v lezení na rychlost se probojoval 
také Jan Kříž (celkově 9.), který se na tomto šampionátu umístil na krásném 11. místě v kombinaci.  

- SP BRIANÇON (FRA), obtížnost, 1. místo Adam Ondra; 13. místo Eliška Adamovská, 14. místo Jakub Konečný 
- EPM AUGSBURG (GER), obtížnost, 1. místo Eliška Adamovská (kat. J), 2. místo Markéta Janošová (kat. A); dále 5. 

místo pro Michaelu Smetanovou (kat. A) a 8. místo pro Marka Jeligu (kat A), celkové 4 finálové účasti pro Českou 
republiku 

- GLIWICE (POL), rychlost, 2. místo, Jan Šimůnek (kat. A) 
- TARNOW (POL), rychlost, bez významnějšího umístění 
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Nejúspěšnějším z českých reprezentantů byl Adam Ondra, který vyhrál jediný závod SP v lezení na obtížnost a Eliška 
Adamovská, která získala titul vicemistryně Evropy a nebyla daleko od nominace na OH v Tokiu. 
 
Partnerem reprezentačního družstva dospělých byla opět značka Montura a partnerem mládežnického družstva 
značka Rock Point.  
 
Příprava talentované mládeže ve věku 15–23 let byla realizována již několikátým rokem prostřednictvím 
celorepublikového Vrcholového sportovních centra mládeže zaměřeného na všechny disciplíny soutěžního lezení, tj. 
lezení na obtížnost, bouldering, lezení na rychlost a olympijskou kombinaci. Do VSCM bylo v roce 2020 zařazeno 20 
mladých závodníků a závodnic, 9 chlapců a 11 dívek, kteří byli současně členy reprezentačních družstev. Projekt VSCM 
byl ke konci roku 2020 přepracován a zveřejněn s názvem „Koncepce VSCM“, tak aby úprava podmínek pro přípravu 
talentované mládeže v soutěžním lezení v ČR odpovídala realitě. Ještě podrobněji a konkrétněji tyto podmínky 
upravuje smlouva o členství VSCM, která byla rovněž doplněna a přepracována.  
Pro rok 2021 dochází ke zřízení 2 samostatných center VSCM v Praze a Brně při tréninkových centrech reprezentace – 
jejich působnost by měla obsáhnout celý region a členové VSCM by měli být přiděleni ke každému centru podle toho, 
kde se věnují tréninkové přípravě. Obě centra spolu ale budou úzce spolupracovat a tréninkovou koncepci budou řešit 
společně.  
 
Dále se nám po mnoha letech přípravy a marných pokusů podařilo na podzim zřídit celkem 3 SpS - Sportovní střediska 
pro talentovanou mládež do 14ti let (U14) pro regiony Čechy, Morava - sever a Morava – jih. Kritéria výběru míst 
jejich zřízení a podmínek jejich fungování jsou upravena v „Koncepci péče o talentovanou mládež – Sportovní 
střediska“ na jejímž vytvoření se podíleli reprezentační trenéři spolu s koordinátorkou SpS. Pro rok 2021 se počítá 
s přechodem Sportovních středisek na jednotlivé členské oddíly, které pracují s talentovanou mládeží a splňují kritéria 
(která budou v první polovině roku podrobně zpracována a zveřejněna) pro získání statusu SpS. Celkem by mělo být 
vytvořeno 5-8 Sportovních středisek, které budou nadále úzce spolupracovat s reprezentačními trenéry a jejich činnost 
bude podléhat kontrole a dohledu koordinátorky SpS.  
V roce 2020 se z oslovených dětí do projektu SpS rozhodlo zapojit celkem 34 sportovců. 
SpS Morava sever – 15 členů 
SpS Morava jih – 11 členů 
SpS Čechy – 8 členů 
Se členy SpS byly uzavřeny smlouvy o členství.  
 
Vedoucí trenéři SpS byli zvoleni na setkání trenérů, které proběhlo 28. 8. 2020 během festivalu v Teplicích: 
Sps Morava sever – Tomáš Sycha a David Migál (sdílené místo) 
Sps Morava jih – Silvie Rajfová 
SpS Čechy – Matouš Pokorný 
 
Vlastní činnost SpS byla zahájena v září 2020. V období září – prosinec 2020 byly naplánovány tréninky pro všechny SpS 
zhruba 1x měsíčně. S ohledem na vládní opatření nebylo možné všechny naplánované akce zrealizovat. Celkem se 
podařilo uskutečnit 4 tréninky. Všechny tréninky byly zaměřeny na obtížnostní lezení. Zároveň se podařilo nastavit 
spolupráci s FyzioGym Cooper, kteří dlouhodobě již spolupracují s mládežnickou a dospělou reprezentací. 
Fyzioterapeuti byli přítomni všem tréninkům. Věnovali se pohybové průpravě před samotným výkonem, ukázali 
správné nastavení jednotlivých částí těla, představili cviky na rozcvičení, aktivaci i protahovací cvičení a v závěru 
seznámili účastníky s vhodnou po tréninkovou regenerací. Velmi úzce spolupracovali s přítomnými trenéry. V rámci 
lezeckého tréninku byly pro účastníky připravené simulované závody na obtížnost. Většinou pro děti byly připraveny 
nové cesty, které lezly na on-sight. Jejich přelezy byly natáčeny. Přítomní trenéři poskytli dětem okamžitou zpětnou 
vazbu a rozbor jejich přelezů. V druhé fázi tréninku byl dán prostor na následný nácvik a vyzkoušení závodních cest.  
 
Velikým úkolem loňského a letošního roku je vytvoření koncepce vzdělávacího systému trenérů včetně úrovní 
a propojenosti licencí a následného trenérského doškolování. V lednu a únoru 2020 proběhlo dokončení kursu B a C 
z roku 2019. Dále proběhlo školení rozhodčích pro OPEN závody. Školení pro hlavní rozhodčí proběhlo v Olomouci 
v rámci závodů U14, zúčastnilo se ho 11 adeptů, z toho 3 ze Slovenska. Kurz pro získání kvalifikace trenéra B byl v roce 
2020 vypsán 2x, kurz pro získání kvalifikace trenéra C jednou, druhý termín byl díky vládním opatřením posunut na 
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neurčito. Školení pro získání licence stavěč ČHS – aspirant, bylo z důvodu vládních omezení přesunuto na neurčito. 
Plánované doškolovací trenérské kurzy nebylo možno z důvodu krizových realizovat. Trenérům, kterým končila 
platnost licence v roce 2020, a kteří projevili zájem se doškolovací akce zúčastnit, byla licence prodloužena do roku 
2021. 
 

Komise závodního skialpinismu 
předseda Pavel Jirsa 
 
Komise závodního skialpinismu pracovala i v roce 2020 ve čtyřčlenném složení. Cílem komise bylo v uplynulém roce 
zajistit kvalitní závody, které byly zařazeny do Českého poháru. Sponzorství Českého poháru bylo zajištěno opět 
značkou Hudy, tentokrát spolu s Direct Alpine, proto se pohár v roce 2020 jmenoval Hudy – Direct Alpine Český pohár. 
Do poháru byly zařazeny krkonošské závody s dlouholetou tradicí O Dřevěného Krakonoše v Rokytnici nad Jizerou 
nebo Rally Krkonoše ve Špindlerově Mlýně. Součástí Českého poháru byl také již několik ročníků osvědčený závod 
Skialp night Říčky v Orlických horách. Po dlouhých letech se závodní dění vrátilo do Jeseníků, tentokrát novým 
závodem v rozvíjejícím se areálu v Hynčicích pod Sušinou. Do poháru byl také zařazen jeden zahraniční závod. Komise 
opět vybrala dvojdenní závod Hore dole Derešom, kdy byl závod jednotlivců doplněn závodem ve vertikálu. Všechny 
zařazené závody se uskutečnily systémem start – cíl. Bohužel všechny závody se potýkaly s nedostatkem sněhové 
pokrývky a byly uskutečněny za vypětí všech sil organizátorů. Mistrovství ČR ve Špindlerově Mlýně v polovině března 
se již kvůli vládním opatřením z důvodu epidemie Covid-19 neuskutečnilo. V roce 2020 tedy nebyly uděleny žádné 
mistrovské tituly. Závod ve Špindlerově Mlýně byl zároveň posledním závodem celého poháru a součástí ceremoniálu 
vyhlášení vítězů mělo být vyhlášení celkových vítězů Hudy – Direct Alpine ČP. Vzhledem k tomu, že se závod nekonal, 
rozhodla se komise vyhlášení celkových vítězů ČP uskutečnit před vyhlášením prvního závodu v zimní sezoně 2021.  
 
Vítězi Hudy – Direct Alpine Českého poháru v jednotlivých kategoriích v roce 2020 se stali:  

- Kadetky: kategorie nebyla obsazena 

- Kadeti: Žofka Vojtěch, Skialp Dolní Morava 

- Juniorky: kategorie nebyla obsazena 

- Junioři: Švec Jakub, Ski Alp Club Špindlerův Mlýn 

- Ženy: Vondráčková Eliška, Trtík sport 

- Muži: Sádlo Dominik, Ski Trab M sport 

- Veteránky: Hepnarová Lenka, Scarpa Skialpin Orlické hory 

- Veteráni: Duch Miroslav, AKLVK Alpine Pro Ski Trab 

 
Při každém závodu byla vyhlášena kategorie pro příchozí muže a příchozí ženy bez rozdílu věku. Tyto kategorie jsou 
zkrácené a vyhlašují se z důvodu možnosti vyzkoušení si závodní činnosti pro širokou veřejnost a přilákání tak nových 
zájemců o závodní skialpinismus.  
 
Do reprezentace na rok 2020 byli nominováni v kategoriích: 

- junioři - Filip Matějovič, Michal Strejc a Matyáš Urban 

- ženy – Tereza Rudolfová 

- muži – Jakub Fabián 

Zajišťováním výjezdů reprezentace byl pověřen Jakub Urban. 
Pětičlenná reprezentace vyrazila v polovině února na zkušenou na závody SP v Jenneru v Německu. Během tří 
náročných dnů se uskutečnily tři individuální disciplíny – sprint, vertical a individuál. Pro všechny členy 
reprezentačního družstva to byly seznamovací závody před Mistrovstvím světa v Itálii, v Madonně di Campiglio na 
Brentě. Mistrovství světa se však již z důvodu epidemie Covid 19 neuskutečnilo. 
 
V letním období komise vypracovala dvouletou koncepci rozvoje závodního skialpinismu na roky 2020 – 2022 s cílem 
zajištění zkvalitnění trenérské práce a podchycení mládeže pro závodní skialpinismus. Na tuto koncepci navazuje 
koncepce na roky 2022 – 2026, jejímž cílem je příprava perspektivních závodníků pro zimní olympijské hry v roce 2026. 
Z tohoto důvodu bylo posunuto funkční období reprezentace z kalendářního roku na období od 1. 10. 2020 do 30. 4. 
2021. K 1. říjnu bylo sestaveno nové reprezentační družstvo sestávající se z mladých závodníků – Filip Matějovič, 
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Michal Strejc, Jakub Švec a Julie Rampírová. Vedením reprezentačního družstva byla pověřena trenérka Karolína 
Grohová. Na podzim reprezentační družstvo vyrazilo na zahraniční soustředění na Rakouský ledovec Stubai. V prosinci 
se část reprezentace zúčastnila prvních závodů Světového poháru v italském Ponte di Legno na Adamellu. Během dvou 
dnů proběhl závod ve sprintu a závod ve vertikálu. Pro reprezentanty to byla možnost zjistit, jak na tom jsou po tvrdé 
letní přípravě a již se těší na další závody. 
 

Komise ledolezení 
předseda Slávek Matuška, od prosince pověřen vedením komise Petr Resch 
 
Ze dvou plánovaných tuzemských závodů se podařilo uskutečnit pouze jeden - Mezinárodní mistrovství ČR - Dry Tool 
Cup Brno 2020, který byl současně závodem Evropského poháru v ledolezení. Mistry ČR se stali Aneta Loužecká a Pavel 
Vrtík. Jarní mistrovství v ledolezení na ledové stěně Vír muselo být kvůli epidemii koronaviru zrušeno.  
A. Loužecká, naše jediná reprezentantka, absolvovala tři závody Světového poháru v ledolezení a MSJ v Kirově, kde 
vybojovala v obou disciplínách (obtížnost, rychlost) výborná čtvrtá místa. V rychlostní disciplíně obsadila v celkové 
pořadí SP výborné 8. místo.  

 

Komise alpinismu 
předseda Dušan Janák 
 
V roce 2020 se činnost komise alpinismu soustředila na tři typy aktivit: Asi nejrozsáhlejší oblastí byly aktivity spojené 
s tříletým výcvikovým programem mladých alpinistů – Sokolíci. Tradiční aktivitou je organizace soutěže o Výstupy 
roku. Třetí oblastí byly koncepční práce směřující mj. k obnovení reprezentačního družstva v horolezectví, které by 
odpovídalo aktuálním společenským podmínkám, rozpočtovým možnostem ČHS a širším cílům směřování komise 
alpinismu.  
 
1. SOKOLÍCÍ 
Osmičlenný tým mladých alpinistů – Sokolíků završil svůj cyklus třetím rokem výcviku. V jarní sezóně byl v plánu výjezd 
za velkými stěnami do italských Alp. Cestovat se však nesmělo, a tak se tým uchýlil ke pětidennímu soustředění 
v Labských pískovcích, kde Sokolíci čerpali bigwallové metodické znalosti od Ondřeje Beneše. Junioři si vyzkoušeli 
například spaní v závěsné posteli a celou dobu se specializovali na lezení tradičních cest po vlastním jištění. 
Na léto byla plánovaná vrcholná akce cyklu – expedice do kyrgyzského Aksu a lezení velkých žulových stěn. Cestovat se 
však nesmělo v podstatě nikam mimo Evropu, a tak se tým na poslední chvíli rozhodl pro změnu cíle na pohoří Picos de 
Europa, kde navázal na československý reprezentační výjezd z roku 1985. Povedlo se mimo jiné vylézt odvážnou cestu 
"El Norte Oculto" (7c+, 455 m), postarala se o to dvojice Lukáš Ondrášek + Eliška Vlčková. Cestou zpět strávil tým 
Sokolíků ještě týden v oblasti Envers (Chamonix), zde mladí alpinisté lezli tradiční vícedélkové cesty do obtížnosti 7b+. 
 
2. VÝSTUPY ROKU 
Covidový rok 2020 příliš nepřál cestování a tak v nejvyšších velehorách byla aktivita téměř nulová a ve středních 
velehorách spíše nižší. Pandemická situace asi nejméně ovlivnila sportovní lezení na skalách. Do nominací bylo 
zařazeno zhruba deset výstupů v nižších horách (Alpy a Patagonie), dva sportovní výstupy v ledech a mixech, 
a přibližně na dvě desítky sportovních výkonů na skalách. Hodnotící komise byla mírně obměněna a rozšířena 
o oceněné výstupem roku za výstup v roce 2019. Naší snahou je, aby se do hodnocení zapojili nejen ti, co si o těžkých 
výstupech udržují přehled zpovzdálí, ale i samotní lezci, kteří jsou momentálně "na špici". I když jsou Výstupy roku 
"soutěží", ve stávajícím složení komise alpinismu to vnímáme spíše jako takovou malou slavnost, kterou si horolezci 
"oslaví" a připomenou nejpovedenější výstupy uplynulé sezóny. Nesmíme zapomínat také na informační hodnotu celé 
aktivity pro historiografii českého horolezectví.  
 
Dlouhodobě problematickou kategorií soutěže jsou výstupy na pískovcích, kde panuje již třicet let schizofrenní situace 
kolem používání magnesia. Tuto situaci komise řeší evidencí kvalitních výstupů a publikováním přehledu všech 
zajímavých výstupů uskutečněných v souladu s pravidly formou přehledového článku. V roce 2020 byla navázána 
"intenzivnější", což ve skutečnosti znamená "alespoň-nějaká-funkční", spolupráce se zástupci OVK v hlavních 
pískovcových oblastech (Labák, Českých ráj, Ádr) za účelem evidence těchto výstupů.  
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V době uzávěrky Výroční zprávy (polovina února 2021) probíhá hodnocení výstupů přibližně 15členným panelem 
expertů. Vyhlášení Výstupů roku 2020 proběhne formou multimediální tiskové zprávy, která by měla být k dispozici již 
v době konání valné hromady ČHS v březnu 2021. Na Mezinárodním festivalu horských filmů v Teplicích nad Metují, 
pokud se bude moci v roce 2021 uskutečnit, zrealizujeme pravděpodobně připomenutí v důstojnější podobě jako 
součást festivalového programu. Jednání o formě prezentace této aktivity na "fesťáku" v Teplicích započala na podzim 
roku 2020 s programovým ředitelem festivalu.  
 
3. KONCEPCE KOMISE ALPINISMU a REVITALIZACE REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA 
V roce 2020 byla vypracována koncepce fungování komise alpinismu, jejíž páteří je tzv. 4G koncepce. Její hlavní 
myšlenkou je, že komise alpinismu by se měla zaměřovat na podporu propojování dobrých lezců různých generací. 4G 
jsou čtyři generace a týmy (Mládež - "Líheň", Mladí alpinisté - "Sokolíci", Reprezentační družstvo - "Šampioni" 
a Mentoři - "Matadoři") z různých regionů České republiky s cílem, aby české horolezectví jen kvetlo. V roce 2020 se 
podařilo v diskusích s vedením ČHS a sekretariátem koncepci zpřesnit a vytvořit potřebné podklady. Ve zprávě za rok 
2021 se dozvíme, co z ní se podařilo uvést do praxe. 
 

Komise mládeže 
předsedkyně Magdalena Horňáková 
 
V roce 2020 došlo ke změnám oproti plánům, které si komise vytyčila, především v oblasti OPEN závodů, nemohly ani 
proběhnout některé vzdělávací kurzy. Komise pracovala po celý rok ve stejném personálním složení: předsedkyně – 
Magdaléna Horňáková (Jančíková), členové komise – Roman Šmíd, Jirka Faflák, Jana Cinková. Ze sekretariátu máme 
podporu Kristýny Šmídové, jako gestor komise pracuje Petr Resch. 
 
Do Sítě mládežnických klubů se připojilo 7 klubů - Sportovní lezení, HK Česká Třebová, HO Namche, Crazy Spiders, 
HORN Climbing Písek, HO Krko, LezeM. Celkem je na konci roku 2020 zapojeno 52 klubů, které sdružují přibližně 6.500 
mládežníků. V roce 2020 byla vyplacena podpora ke vstupu nových klubů do Sítě a také podpora 100 Kč za každé 
aktivně sportující dítě a mládežníka v zapojených klubech.  
Finančně podpořeni byli úspěšní absolventi kurzu Instruktor lezení na umělé stěně (celkem již 55 instruktorů) a Trenér 
licence B (v roce 2020 byli finančně podpořeni 3), kteří současně pracují pro kluby zapojené v Síti. 
 
Granty – bylo podpořeno 42 žádostí. V roce 2020 kvůli vládním nařízením byly kluby nuceny svou aktivitu velmi 
operativně měnit a přizpůsobovat možnostem, proto byly tolerovány změny v akcích, na které byly žádosti schváleny. 
 
Během léta probíhala oddílová kola soutěže Mladí horalové, ze kterých se nominovaly nejlepší družstva do finálového 
kola, které proběhlo 12. 9. 2020 na Rabštejně v Jeseníkách, pořádající oddíl byl ASPV Šumperk. Zúčastnilo se 23 
čtyřčlenných týmů ze 14 klubů. Výherci pojedou na jaře 2021 na prodloužený víkend do hor s metodiky a instruktory 
ČHS. V srpnu 2020 proběhl výjezd do Tater výherců soutěže Mladí horalové z roku 2019 – článek zde: 
https://www.horosvaz.cz/horolezectvi-mladeze/mladi-horalove-ve-vysokych-tatrach2019/  
 
OPEN závody – od ledna byly připraveny všechny potřebné materiály k pořádání OPEN závodů – pravidla, prováděcí 
předpisy. Přihlášeno bylo na začátku roku 31 závodů (7 závodů kat. A a 24 závodů v kat. B). Opět z důvodu vládních 
nařízení byly někteří pořadatelé nuceni změnit termín závodů, někteří závody zrušili úplně. Celkem proběhlo za rok 
2020 pouze 12 závodů. 18. 1. 2020 proběhlo školení rozhodčích pro OPEN závody na Hudy stěně v Brně. Hlavním 
školitelem byl Jiří Čermák, dalšími Jana Cinková a Lumír Návrat. Zúčastnilo se 21 zájemců. 
 
Na začátku roku 2020 proběhla schůzka předsedkyně KM a předsedy KA – Dušanem Janákem, kde byla probrána 
možnost spolupráce na setkání mladých i zkušených alpinistů spolu s mládežníky se zájmem o pohyb a lezení v horách. 
V plánu jsou 2 setkání v roce 2021. 
 
V únoru 2020 proběhl meeting Youth Commission of UIAA na Kypru. Byl zde zvolen nový předseda komise a jednalo se 
o možnostech mezinárodních akcí pro mladé v budoucím roce. Všechny plány byly záhy zrušeny z důvodu onemocnění 
COVID-19 a nemožnosti mezinárodního setkávání. KM chce mezinárodní akce podporovat formou informovanosti 
mládežnických klubů a možnosti zprostředkování kontaktu a přihlášení. 

https://www.horosvaz.cz/horolezectvi-mladeze/mladi-horalove-ve-vysokych-tatrach2019/
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V srpnu 2020 nemohl proběhnout plánovaný mezinárodní kemp pro děti a mládež na Slovensku. Tato akce je 
přesunuta na srpen 2021. Zároveň se podařilo skrze lokální kluby partnerských zemí získat grant EU na podporu 
mezinárodního kempu v roce 2021 a 2022. 
 
Tradiční setkání mládežnických klubů, které bylo plánované na listopad 2020, bylo odloženo na leden 2021. Ale ani 
v náhradním termínu nemohlo proběhnout reální setkání, proto byla zvolena forma online meetingu. Ten byl 
zorganizován 9. 1. 2021. Byly prezentovány akce a činnosti Komise mládeže v roce 2020, plány na rok 2021 a také byl 
představen systém závodů na rok 2021 Jirkou Žákem, plány a změny ve vzdělávacích kurzech byly představeny Jirkou 
Vogelem a zmíněno bylo i směřování celého ČHS do budoucna členy VV. 
 
Plány do roku 2021: 
- Uspořádat soutěž Mladí horalové ve spolupráci s kluby HK Babí lom Kuřim a Lezčata. Finálové kolo proběhne opět 
v září v okolí Kuřimi. Zároveň na jaře nebo v létě proběhne výjezd do hor vítězů z roku 2020. 
- Navýšení celkové částky pro granty na podporu mládeže, zároveň vyhlášení třetího dotačního okruhu – outdoorové 
soutěže pro mládež. 
- V srpnu proběhne mezinárodní kemp pro děti a mládež na Slovensku. Kluby budou osloveny mailem v průběhu jara, 
zda mají zájem zúčastnit se. 
- Finančně podpořit úspěšné absolventy instruktorských kurzů ze Sítě mládežnických klubů. Podpora bude od roku 
2021 směřována více k instruktorským kurzům, než k trenérským. 
- OPEN závody od roku 2021 spadají pod Komisi soutěžního lezení, avšak členové KM nadále spolupracují s KSL na 
plánování a organizaci závodů ve 2. a 3. lize. 
 

Metodická komise 
předseda Jiří Vogel 
 
Pořádání kurzů a seminářů bylo v roce 2020 omezeno z důvodu vládních opatření, a jejich větší množství bylo 
přesunuto na podzim a následně do roku 2021. 
Za zmínku stojí pořádání skialpinistického semináře v Rakousku, semináře vícedélkového lezení ve Vysokých Tatrách 
a v Rakousku, o které byl veliký zájem ze strany členů ČHS. 

Blokový systém vzdělávání započatý v roce 2019 se nezměnil a v druhé polovině roku pracovala Metodická komise na 
administrativním provázání se systémem Národní soustavy kvalifikací. Na počátku roku 2021 toto vyústilo v udělení 
autorizace ze strany MŠMT. 
 
Interní instruktorské kvalifikace: 

- CWI – instruktor lezení na umělé stěně 
- SCI – instruktor lezení na skále (sportovní lezení na fixně zajištěných skalách) 
- RCI – vícedélkové lezení na horách 
- HAL – lezení v zimních horách 

Prodloužení platnosti kvalifikací, tj. doškolení pro prodloužení platnosti je nutné absolvovat povinný seminář z první 
pomoci a jeden další volitelný seminář. Seznam seminářů je uveden vždy na stránkách www.horosvaz.cz. 
 

Centrální vrcholová komise + ochrana přírody 
předseda Pavel Weisser / do 31. 12. 2020 Karel Berndt, ochrana přírody Božena Valentová 
 
Činnost v oblasti správy skalních oblastí zajišťovala Centrální vrcholová komise, 18 oblastních vrcholových komisí 
a správci skal. V polovině roku (12. 6. 2020) byly VV schváleny, na návrh CVK, nové Statuty Centrální vrcholové komise 
a oblastních vrcholových komisí ČHS. Jednou ze změn byla možnost rozšíření vedení CVK o dva místopředsedy. Novou 
funkci místopředsedů CVK vykonávali, pod vedením tehdejšího předsedy CVK Karla Berndta, do konce roku Pavel 
Weisser a Jan Pleticha. Od 1. 1. 2021 byl jmenován předsedou CVK Pavel Weisser a funkci místopředsedy vykonává 
J. Pleticha.  
 
V polovině roku byla schválena také malá úprava všech trojích pravidel lezení, ve kterých byla zdůrazněna rizika 
skalního lezení a odpovědnost lezců za případné nehody, ke kterým může dojít.  

http://www.horosvaz.cz/
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V roce 2020 byl pořízen materiál na údržbu skal a vytváření nových cest v hodnotě zhruba 1,178 mil. Kč. Jedná se 
zejména o 1490 různých druhů borháků, 930 kruhů a dále o slaňovací zařízení. Materiál pro prvovýstupce je dotován 
z rozpočtu CVK s cílem zajistit kvalitní jištění v nově vznikajících cestách. Údržbu skal podpořil Singing Rock.  
Údržba skal byla podpořena také každoročními granty na údržbu skal v celkové výši cca 62 tisíc Kč. 
 
CVK ve spolupráci s jednotlivými OVK uspořádala 2 semináře zaměřené na technologii osazování fixního jištění. 
Semináře ve Mšeně se zúčastnilo 15osob a semináře ve Sloupu v Čechách se zúčastnilo 12 osob. Osazování a testování 
jištění bylo představeno také v rámci programu Mezinárodního horolezeckého festivalu v Teplicích nad Metují.  
 
Průběžně byla doplňována a aktualizována databáze Skály ČR, ve které bylo na přelomu roku 2020 /2021 evidováno 15 
529 skal, téměř 97 tisíc cest a 1036 sektorů. Byly vydány nové verze aplikace databáze Skály ČR pro Android a iOS, 
které si do konce roku stáhlo přes 8 tisíc uživatelů. Geografická data z  databáze jsou využívána na Mapy.cz a nově 
také Hasičským záchranným sborem, který je vedoucí složkou Integrovaného záchranného systému ČR.  
 
V roce 2020 byla s orgány ochrany přírody vyjednána tato povolení lezení:  
- CHKO České středohoří, NPR Bořeň – opatření obecné povahy, platnost do 31. 12. 2030 

- Karlovarský kraj, PP Goethovy skalky, souhlas do 31. 12. 2023 

Dále byly v roce 2020 podány žádosti o povolení v lezení v dalších devíti oblastech. Vyřešena nejsou z důvodu zdržení 
na straně orgánů ochrany přírody povolení pro lezecké oblasti na území PP Dutý kámen v Libereckém kraji, PR Kozelka 
a PP Tupadelské skály v Plzeňském kraji, NPR Jizerskohorské bučiny v CHKO Jizerské hory, PR Rabštejn v CHKO Jeseníky 
a oblasti na území hl. m. Prahy.  
V lednu 2021 byla dokončena a vydána tato povolení: 
- CHKO Labské pískovce, NPR Kaňon Labe - opatření obecné povahy, platnost do 31. 12. 2030 

- Moravskoslezský kraj, PP Váňův kámen - opatření obecné povahy, platnost do 31. 12. 2030 

- CHKO Broumovsko – Bor (bouldering) - opatření obecné povahy, platnost do 31. 12. 2025 
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Plné moci Výkonný výbor 

Plná moc – Jan Bloudek, předseda ČHS 
 
 
Jan Bloudek 
datum narození: 25. 9. 1964 
adresa: Ve Struhách 971/17, 160 00 Praha 6 
 
 
Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu (ČHS) uděluje Janu Bloudkovi, předsedovi ČHS zvolenému do funkce 
předsedy ČHS dne 25. 3. 2017, plnou moc k jednání za ČHS v souladu s čl. VIII, odst. 12 Stanov ČHS. Na základě této 
plné moci je Jan Bloudek výslovně oprávněn zastupovat ČHS při všech úkonech, řízeních a jiných postupech dle 
daňového řádu.  
 
Výkonný výbor ČHS dále zplnomocňuje Jana Bloudka jakožto člena statutárního orgánu ČHS k rozhodování a konání 
v záležitostech, které přísluší v souladu s čl. VIII, odst. 3, 4 Výkonnému výboru. Jedná se zejména o:  
- naplňování poslání a cílů ČHS, 
- zajišťování řádného hospodaření ČHS v souladu se schváleným rozpočtem, 
- svolání Valné hromady včetně zpracování a předložení potřebných dokumentů, 
- vykonávání dalších činností týkajících se orgánů ČHS, členství v ČHS a členství ČHS v jiných organizacích nebo 

uzavírání smluvních vztahů v souladu s posláním a cíli ČHS a schváleným rozpočtem.  
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, do data konání nejbližších řádných voleb do Výkonného výboru ČHS.  
 
Plná moc byla udělena Výkonným výborem ČHS dne 18. 2. 2021 prostřednictvím hlasování per rollam.  
 
 
za Výkonný výbor ČHS:       zmocněnec: 
 
 
Marek Klíma, 1. místopředseda ČHS     Jan Bloudek 
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Plná moc – Marek Klíma, 1. místopředseda Výkonného výboru ČHS 
 
 
Marek Klíma 
datum narození: 26. 4. 1977 
adresa: Na Výsluní 122/, 460 14 Liberec 14 
 
 
Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu (ČHS) uděluje Marku Klímovi, 1. místopředsedovi ČHS zvolenému do 
funkce člena Výkonného výboru ČHS dne 13. 6. 2020 a do funkce 1. místopředsedy ČHS dne 22. 6. 2020, plnou moc 
k jednání za ČHS v souladu s čl. VIII, odst. 13 Stanov ČHS (nepřítomnost, nebo zánik mandátu předsedy). Na základě 
této plné moci je Marek Klíma výslovně oprávněn zastupovat ČHS při všech úkonech, řízeních a jiných postupech dle 
daňového řádu.  
 
Výkonný výbor ČHS dále zplnomocňuje Marka Klímu jakožto člena statutárního orgánu ČHS k rozhodování a konání 
v záležitostech, které přísluší v souladu s čl. VIII, odst. 3, 4 Výkonnému výboru. Jedná se zejména o:  
- naplňování poslání a cílů ČHS, 
- zajišťování řádného hospodaření ČHS v souladu se schváleným rozpočtem, 
- svolání Valné hromady včetně zpracování a předložení potřebných dokumentů, 
- vykonávání dalších činností týkajících se orgánů ČHS, členství v ČHS a členství ČHS v jiných organizacích nebo 

uzavírání smluvních vztahů v souladu s posláním a cíli ČHS a schváleným rozpočtem.  
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, do data konání nejbližších řádných voleb do Výkonného výboru ČHS.  
 
Plná moc byla udělena Výkonným výborem ČHS dne 18. 2. 2021 prostřednictvím hlasování per rollam.  
 
 
za Výkonný výbor ČHS:       zmocněnec: 
 
 
Jan Bloudek, předseda ČHS      Marek Klíma 
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Plná moc – Petr Resch, 2. místopředseda Výkonného výboru ČHS 
 
 
Petr Resch 
datum narození: 15. 7. 1974 
adresa: Libinská 196, 267 06 Hýskov 
 
Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu (ČHS) uděluje Petru Reschovi, 2. místopředsedovi ČHS zvolenému do 
funkce člena Výkonného výboru ČHS dne 25. 3. 2017 a do funkce 2. místopředsedy ČHS dne 3. 4. 2017, plnou moc 
k jednání za ČHS v souladu s čl. VIII, odst. 13 Stanov ČHS (nepřítomnost, nebo zánik mandátu předsedy). Na základě 
této plné moci je Petr Resch výslovně oprávněn zastupovat ČHS při všech úkonech, řízeních a jiných postupech dle 
daňového řádu.  
 
Výkonný výbor ČHS dále zplnomocňuje Petra Resche jakožto člena statutárního orgánu ČHS k rozhodování a konání 
v záležitostech, které přísluší v souladu s čl. VIII, odst. 3, 4 Výkonnému výboru. Jedná se zejména o:  
- naplňování poslání a cílů ČHS, 
- zajišťování řádného hospodaření ČHS v souladu se schváleným rozpočtem, 
- svolání Valné hromady včetně zpracování a předložení potřebných dokumentů, 
- vykonávání dalších činností týkajících se orgánů ČHS, členství v ČHS a členství ČHS v jiných organizacích nebo 

uzavírání smluvních vztahů v souladu s posláním a cíli ČHS a schváleným rozpočtem.  
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, do data konání nejbližších řádných voleb do Výkonného výboru ČHS.  
 
Plná moc byla udělena Výkonným výborem ČHS dne 18. 2. 2021 prostřednictvím hlasování per rollam.  
 
 
za Výkonný výbor ČHS:       zmocněnec: 
 
 
Jan Bloudek, předseda ČHS      Petr Resch 
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Plná moc – Pavel Blažek, člen Výkonného výboru ČHS 
 
 
Pavel Blažek 
datum narození: 21. 3. 1975 
adresa: Veveří 461/14, 602 00 
 
Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu (ČHS) zplnomocňuje Pavla Blažka zvoleného do funkce člena Výkonného 
výboru ČHS dne 13. 6. 2020, jakožto člena statutárního orgánu ČHS, k rozhodování a konání v záležitostech, které 
přísluší v souladu s čl. VIII, odst. 3, 4 Výkonnému výboru. Jedná se zejména o:  
- naplňování poslání a cílů ČHS, 
- zajišťování řádného hospodaření ČHS v souladu se schváleným rozpočtem, 
- svolání Valné hromady včetně zpracování a předložení potřebných dokumentů, 
- vykonávání dalších činností týkajících se orgánů ČHS, členství v ČHS a členství ČHS v jiných organizacích nebo 

uzavírání smluvních vztahů v souladu s posláním a cíli ČHS a schváleným rozpočtem.  
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, do data konání nejbližších řádných voleb do Výkonného výboru ČHS.  
 
Plná moc byla udělena Výkonným výborem ČHS dne 18. 2. 2021 prostřednictvím hlasování per rollam.  
 
 
za Výkonný výbor ČHS:       zmocněnec: 
Jan Bloudek, předseda ČHS      Pavel Blažek 
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Plná moc – Jiří Oliva, člen Výkonného výboru ČHS 
 
 
Jiří Oliva 
datum narození: 25. 2. 1977 
adresa: Sluneční nám. 6, 158 00 Praha 5 
 
 
Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu (ČHS) zplnomocňuje Jiřího Olivu zvoleného do funkce člena Výkonného 
výboru ČHS dne 13. 6. 2020, jakožto člena statutárního orgánu ČHS, k rozhodování a konání v záležitostech, které 
přísluší v souladu s čl. VIII, odst. 3, 4 Výkonnému výboru. Jedná se zejména o:  
- naplňování poslání a cílů ČHS, 
- zajišťování řádného hospodaření ČHS v souladu se schváleným rozpočtem, 
- svolání Valné hromady včetně zpracování a předložení potřebných dokumentů, 
- vykonávání dalších činností týkajících se orgánů ČHS, členství v ČHS a členství ČHS v jiných organizacích nebo 

uzavírání smluvních vztahů v souladu s posláním a cíli ČHS a schváleným rozpočtem.  
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, do data konání nejbližších řádných voleb do Výkonného výboru ČHS.  
 
Plná moc byla udělena Výkonným výborem ČHS dne 18. 2. 2021 prostřednictvím hlasování per rollam.  
 
 
za Výkonný výbor ČHS:       zmocněnec: 
Jan Bloudek, předseda ČHS      Jiří Oliva 
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Plné moci Disciplinární komise 

 

Plná moc – Vladislav Rezek, předseda Disciplinární komise ČHS 
 
 
Vladislav Rezek 
datum narození: 3. 7. 1984 
adresa: K lesíku 324, 252 29 Lety 
 
 
Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu (ČHS) zplnomocňuje Vladislava Rezka zvoleného do funkce člena 
Disciplinární komise ČHS dne 25. 3. 2017 a následně dne 6. 4. 2017 do funkce předsedy této komise, k výkonu činností, 
které přísluší v souladu s čl. X Stanov ČHS a v souladu s Disciplinárním řádem ČHS Disciplinární komisi.  
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, do data konání nejbližších řádných voleb do Disciplinární komise ČHS.  
 
Plná moc byla udělena Výkonným výborem ČHS dne 18. 2. 2021 prostřednictvím hlasování per rollam.  
 
 
za Výkonný výbor ČHS:       zmocněnec: 
Jan Bloudek, předseda ČHS      Vladislav Rezek 
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Plná moc – Miloslav Šramota, člen Disciplinární komise ČHS 
 
 
Miloslav Šramota 
datum narození: 16. 4. 1985 
adresa: Lidická 699/35, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 
 
 
Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu (ČHS) zplnomocňuje Miloslava Šramotu zvoleného do funkce člena 
Disciplinární komise ČHS dne 25. 3. 2017 k výkonu činností, které přísluší v souladu s čl. X Stanov ČHS a v souladu 
s Disciplinárním řádem ČHS Disciplinární komisi.  
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, do data konání nejbližších řádných voleb do Disciplinární komise ČHS.  
 
Plná moc byla udělena Výkonným výborem ČHS dne 18. 2. 2021 prostřednictvím hlasování per rollam.  
 
 
za Výkonný výbor ČHS:       zmocněnec: 
Jan Bloudek, předseda ČHS      Miloslav Šramota 
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Plná moc – Jakub Filip, člen Disciplinární komise ČHS 
 
 
Jakub Filip 
datum narození: 24. 7. 1994 
adresa: U Střelnice 129, Šindlovy Dvory, 370 01 Litvínovice 
 
 
Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu (ČHS) zplnomocňuje Jakuba Filipa zvoleného do funkce člena 
Disciplinární komise ČHS dne 25. 3. 2017 k výkonu činností, které přísluší v souladu s čl. X Stanov ČHS a v souladu 
s Disciplinárním řádem ČHS Disciplinární komisi.  
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, do data konání nejbližších řádných voleb do Disciplinární komise ČHS.  
 
Plná moc byla udělena Výkonným výborem ČHS dne 18. 2. 2021 prostřednictvím hlasování per rollam.  
 
 
za Výkonný výbor ČHS:       zmocněnec: 
Jan Bloudek, předseda ČHS      Jakub Filip 
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Plné moci Revizní komise 

 

Plná moc – Martin Mašát, předseda Revizní komise ČHS 
 
 
Martin Mašát 
datum narození: 27. 1. 1968 
adresa: U Dubu 523, 252 31 Všenory 
 
 
Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu (ČHS) zplnomocňuje Martina Mašáta zvoleného do funkce člena Revizní 
komise ČHS dne 25. 3. 2017 a následně dne 29. 3. 2017 do funkce předsedy této komise, k výkonu činností, které 
přísluší Revizní v souladu s čl. IX Stanov ČHS.  
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, do data konání nejbližších řádných voleb do Revizní komise ČHS.  
 
Plná moc byla udělena Výkonným výborem ČHS dne 18. 2. 2021 prostřednictvím hlasování per rollam.  
 
 
za Výkonný výbor ČHS:       zmocněnec: 
 
 
Jan Bloudek, předseda ČHS      Martin Mašát 
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Plná moc – Jana Krtková, členka Revizní komise ČHS 
 
 
Jana Krtková 
datum narození: 26. 4. 1954 
adresa: Podbabská 994/8, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
 
 
Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu (ČHS) zplnomocňuje Jan Krtkovou zvolenou do funkce členky Revizní 
komise ČHS dne 25. 3. 2017, k výkonu činností, které přísluší Revizní komisi v souladu s čl. IX Stanov ČHS.  
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, do data konání nejbližších řádných voleb do Revizní komise ČHS.  
 
Plná moc byla udělena Výkonným výborem ČHS dne 18. 2. 2021 prostřednictvím hlasování per rollam.  
 
 
za Výkonný výbor ČHS:       zmocněnec: 
 
 
Jan Bloudek, předseda ČHS      Jana Krtková 
 



 
Český horolezecký svaz 

47 
 

Plná moc – Michal Všetečka, člen Revizní komise ČHS 
 
 
Michal Všetečka 
datum narození: 17. 1. 1975 
adresa: Na Balkáně 2532/82, Žižkov, 130 00 Praha 3 
 
 
Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu (ČHS) zplnomocňuje Michala Všetečku zvoleného do funkce člena 
Revizní komise ČHS dne 25. 3. 2017, k výkonu činností, které přísluší Revizní komisi v souladu s čl. IX Stanov ČHS.  
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, do data konání nejbližších řádných voleb do Revizní komise ČHS.  
 
Plná moc byla udělena Výkonným výborem ČHS dne 18. 2. 2021 prostřednictvím hlasování per rollam.  
 
 
za Výkonný výbor ČHS:       zmocněnec: 
 
 
Jan Bloudek, předseda ČHS      Michal Všetečka 
 


