Výroční zpráva ČHS za rok 2020
Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou ČHS dne 20. 3. 2021
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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. značka 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 koronaviru 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:
1. konečnou zprávu o průběhu likvidace pobočných spolků ČHS a návrh na vypořádání majetku
pobočných spolků ČHS,
2. změnu Stanov ČHS ve znění úpravy schválené Valnou hromadou,
3. Zprávu o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2019 předkládanou pro VH
ČHS konanou dne 13. 6. 2020,
4. Výroční zprávu ČHS za rok 2019,
5. Zprávu o hospodaření ČHS za rok 2019,
6. 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,
7. zvýšení odměny předsedy ČHS na 60 tisíc Kč hrubého,
8. rozpočet ČHS na rok 2020.
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Valná hromada vzala na vědomí: Aktualizované dlouhodobé a střednědobé cíle a záměry ČHS.
Valná hromada uložila, popř. zmocnila:
1. uložila likvidátorovi M. Veselému provést schválené kroky vedoucí k výmazu pobočných spolků
ČHS ze spolkového rejstříku;
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;
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;
4. zmocnila Výkonný výbor přijmout opatření reagující na případné změny v příjmech a výdajích,
zejména v reakci na dopady epidemie Covid-19;
5. 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
koronavirových 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 12/2020 pověřen vedením Petr
Resch
- Komise 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, fyzické osoby i horolezecké oddíly – spolky evidovaní 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.
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).
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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
Repre
Talent

8 289 270 Kč
2 467 190 Kč
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 692 015 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.
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
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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 příloze č. 1.

Tréninkové centrum ČHS v Jungle Letňany, foto: Petr Chodura
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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.

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.
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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
- 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
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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 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.
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V rámci grantů mládeže určených na podporu výjezdů do skal, lezeckých táborů, soustředění a na podporu
náborových akcí bylo 42 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.
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.
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.
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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.

Eliška Adamovská na ME v Moskvě, foto Jan Virt
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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.
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.
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Mára Holeček a Zdeněk Hák přebírají Zlatý cepín, foto Michal Kwasniewski
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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.
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.
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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 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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Příloha č. 1 – Zpráva o hospodaření ČHS v roce 2020
PŘÍJMY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 2020 (Kč)

Plán

SKUTEČNOST

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

0

178 710

dotace z rozpočtů krajů a obcí
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
jiné příjmy, partneři
příjmy z pojistného běžné
užití prostředků ČOV
užití příjmů minulých let
CELKEM PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST

VÝDAJE BĚŽNÁ ČINNOST 2020 (Kč)

70 000

58 868

0

400 000

531 250

440 757

1 434 300

78 200

0

0

20 581 785

18 141 142

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

1 800 600

1 711 897

763 877

161 214

1 774 700

1 314 343

15 000

5 000

6 525 608

6 296 952

Marketing a média

590 000

531 194

Rezerva na běžnou činnost

150 000

20 000

20 581 785

17 469 127

Údržba skal, OP
Metodika
Mládež
Tradiční skialpinismus
Basecamp, služby členům, komisím a ostatním orgánům ČHS

Celkem
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Rozpočet komisí (příjmy-výdaje)

0

692 015

Mimorozpočtové dopady:
ERASMUS +

dopad do HV

0

náklady ČHS uplatněné

234 019

čerpání 2020

-234 019

Odpisy

dopad do HV

-725 401

Nepeněžní dopady

dopad do HV

51 130

ČHS účetní výsledek hospodaření 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)

+

17

1 306 351

Rozvaha ČHS k 31. 12.2020 a její vývoj oproti minulým obdobím
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

351 281

6 811

220 293

Zásoby
Peněžní prostředky

17 543 569

14 355 640

13 700 739

11 922 727

18 244 793

22 286 125

30 035

91 983

776 796

1 455 572

1 756 018

544 342

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

Pohledávky

95 000
Náklady příštích dob

Rezervní fond
Závazky

1 306 351
8 260 557

5 777 753

2 411 234

3 081 961

10 406 000

z toho ČOV

822 726

2 413 251

1 384 551

z toho ERASMUS I

259 875

- 1 210 173

7 097 114

z toho ERASMUS II

13 588 378

5 480 223
6 207 113

Hospodářský výsledek

626 966

- 685 213

2 598 946

1 509 790

420 572

- 2 256

Výnosy příštích obd.

368 131

278 658

718 711

834 625

746 439

962 981

18

Příloha č. 2 – Výsledky závodní sezóny 2020
Soutěžní lezení
Český pohár v lezení na obtížnost 2020
Ženy

Juniorky

Dívky A

1. Eliška Adamovská

1. Eliška Adamovská

1. Michaela Smetanová

1. Arina Jurčenko

2. Michaela Smetanová

2 Eliška Novotná

2. Markéta Janošová

2. Anna Mihalčíková

3. Tereza Širůčková

3. Natálie Tužová

3. Tereza Širůčková

3. Barbora Bernardová

Muži

Junioři

Chlapci A

Dívky B

Chlapci B

1. Martin Stráník

1. Šimon Potůček

1. Ondřej Slezák

1. Adam Adamovský

2. Jakub Konečný

2. Štěpán Potůček

2. Marek Jeliga

2. Štěpán Bulena

3. Šimon Potůček

3. Jiří Churavý

3. Jáchym Cink

3. František Danda

Český pohár v boulderingu 2020
Ženy

Juniorky

Dívky A

1. Eliška Adamovská

1. Eliška Adamovská

1. Michaela Smetanová

1. Arina Jurčenko

2. Eliška Bulenová

2 Eliška Novotná

2. Eliška Bulenová

2. Martina Dušánková

3. Michaela Smetanová

3. Ema Galeová

3. Markéta Janošová

3. Karolína Gendová

Muži

Junioři

Chlapci A

Dívky B

Chlapci B

1. Martin Stráník

1. Albert Musil

1. Ondřej Slezák

1. Adam Adamovský

2. Adam Ondra

2. Šimon Potůček

2. Ondřej Mázl

2. Matěj Maršálek

3. Ondřej Slezák

3. Štěpán Děták

3. Martin Mikulec

3. František Danda

Český pohár U14 v lezení na obtížnost 2020
Dívky U14

Dívky U12

Dívky U10

1. Mariana Janošová

1. Klára Preislerová

1. Elen Strculová

2. Natálie Paarová

2. Sára Capandová

2. Ema Smékalová

3. Viktorie Konečná

3. Adéla Bodanská

3. Veronika
Harmáčková

Chlapci U14

Chlapci U12

Chlapci U10

1. Lukáš Mokroluský

1. Lukáš Uherec

1. David Suchý

2. Jan Štípek

2. Adam Paar

2. Maxmilián Suchan

3. Jaroslav Šikula

3. Dan Školař

3. Daniel Galuška
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Český pohár U14 v boulderingu 2020
Dívky U14

Dívky U12

Dívky U10

1. Mariana Janošová

1. Klára
Preislerová

1. Elen Strculová

2. Viktorie Konečná

2. Adéla Bodanská

2. Lily Kauerová

3. Natálie Paarová

3. Sára
Capandová

3. Veronika Harmáčková

Chlapci U14

Chlapci U12

Chlapci U10

1. Jaroslav Šikula

1. Lukáš Uherec

1. David Suchý

2. Lukáš Mokroluský

2. Jaroslav
Ambroz

2. Daniel Galuška

3. Marek Šoukal

3. Adam Paar

3. Ondřej Kvapil

Mistři ČR 2020 v lezení na obtížnost
Muži

Adam Ondra

Ženy

Eliška Adamovská

Junioři

Šimon Potůček

Juniorky

Eliška Adamovská

Chlapci A

Marek Jeliga

Dívky A

Markéta Janošová

Chlapci B

Adam Adamovský

Dívky B

Anna Mihalčíková

Chlapci U14

Lukáš Mokroluský

Dívky U14

Mariana Janošová

Chlapci U12

Lukáš Uherec

Dívky U12

Klára Preislerová

Chlapci U10

David Suchý

Dívky U10

Elen Strculová

Mistři ČR 2020 v boulderingu
Muži

Adam Ondra

Ženy

Eliška Adamovská

Junioři

Jiří Churavý

Juniorky

Eliška Adamovská

Chlapci A

Ondřej Slezák

Dívky A

Eliška Bulenová

Chlapci B

Adam Adamovský

Dívky B

Valerie Pařilová

Chlapci U14

Jaroslav Šikula

Dívky U14

Viktorie Konečná

Chlapci U12

Lukáš Uherec

Dívky U12

Adéla Bodanská

Chlapci U10

David Suchý

Dívky U10

Elen Strculová
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Mezinárodní závody sezóny 2020 a nejlepší umístění reprezentantů ČR
ME Moskva, všechny disciplíny vč. kombinace, nominační závod na OH:
- lezení na obtížnost - 2. místo Eliška Adamovská, 8. místo Markéta Janošová, 9. místo Michaela
Smetanová, 6. místo Martin Stráník, 15. místo Šimon Potůček
- bouldering – 7. místo Eliška Bulenová, 12. místo Eliška Adamovská, 11. místo Martin Stráník
- lezení na rychlost: 9. místo Jan Kříž
- 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 na rychlost: bez významnějšího umístění

Skialpinismus, ledolezení
Český pohár ve skialpinismu 2020
Ženy

Kadetky

Juniorky

Veteránky

1. Eliška Vondráčková

x

x

1. Lenka Hepnarová

2. Radka Pospíšilová

x

x

2. Denisa Hančová

3. Adéla Romaniaková

x

x

3. Kateřina Trdlová

Muži

Kadeti

Junioři

Veteráni

1. Dominik Sádlo

1. Vojtěch Žofka

1. Jakub Švec

1. Miroslav Duch

2. Jakub Fabián

x

2. Filip Matějovič

2. Jan Pochobradský

3. Jakub Stejskal

x

3. Michal Strejc

3. Vratislav Drtina

Mistři ČR 2020 v ledolezení na obtížnost
Muži

Pavel Vrtík

Ženy
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Aneta Loužecká

Příloha č. 3 – Výstupy roku
Hory pod 6 000 m n. m. – skalní charakter a big wall
Čestné uznání - Matěj Svojtka, Ondřej Tůma, RP přelez všech délek “Voie Petit” 8b na Grand
Capucin, Francie. 450 metrovou cestu přelezli v červenci 2020 jako druhá česká dvojice.
Čestné uznání - Eliška Vlčková, Lukáš Ondrášek, volný přelez “El Norte Oculto” 7c+ na Picu Urriellu,
Španělsko. 455 metrovou cestu tradičního charakteru přelezli během

Sportovní lezení
Výstup roku - Eliška Adamovská, “Pal Norte” 8c PP; Margalef, Španělsko; 26. 12. 2020
Výstup roku - Adam Ondra, “Warme Dusche” 8c/8c+ OS; Schleier Wasserfall, Rakousko; 15. 7. 2020
Čestné uznání - Adam Ondra, “Bohemian Rhapsody” 9a+ PP; Roviště, ČR; 29. 4. 2020

Bouldering
Výstup roku - Jana Vincourková, “Conquistador” 8B; Sklapsko, ČR; 4. 6. 2020
Výstup roku - Adam Ondra, “Brutal Rider” 8C+; Sloup, ČR; 25. 5. 2020
Čestné uznání - Jana Vincourková, “Rustam Direct” 8B; Holštejn, ČR; 7. 8. 2020
Čestné uznání - Martin Stráník “Primitivo” 8C; Ticino, Švýcarsko; 8. 3. 2020

Talent roku
Josef Šindel (13 let) - “Tanec s vlkmi” 8c; Krpcovo, Slovensko; 13. 9. 2020
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