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Výroční zpráva ČHS za rok 2021 

 

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 sportovního lezení, 
skialpinismu a ledolezení v ČR a zástupcem tohoto sportu v příslušných mezinárodních federacích.  
 

Orgány ČHS 
- Valná hromada - nejvyšší orgán ČHS 

- Výkonný výbor - statutární orgán ČHS 

- Revizní komise, Disciplinární komise 

- odborné komise 

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

Valná hromada ČHS 
V roce 2021 se v důsledku epidemie Covid-19 a souvisejících omezení uskutečnily dvě Valné hromady 
ČHS: 
- První Valná hromada se uskutečnila 20. 3. 2021 mimo zasedání, s využitím technických prostředků 

(videokonference), s následným elektronickým hlasováním per rollam, a to na základě §19 zákona 

č. 191/2020 Sb. (tzv. lex covid), s cílem schválit rozpočet na kalendářní rok a další obecně 

závaznými předpisy požadovanými dokumenty.  

- Druhá Valná hromada se uskutečnila 29. 5. 2021 v Praze na Strahově, formou zasedání. Hlavním 

bodem programu byly volby do Výkonného výboru ČHS, do Disciplinární komise a do Revizní 

komise na další čtyřleté období. Složení těchto orgánů je uvedeno dále v textu. Delegáti také 

schválili novelu stanov umožňující konat v případě nutnosti Valnou hromadu mimo zasedání, 

s využitím technických prostředků, a udělili titul Čestná členka ČHS in memoriam Zorce Prachtelové 

a titul Čestný člen ČHS Radku Jarošovi.  

Valná hromada konaná 29. 5. 2021 uložila Výkonnému výboru následující úkoly, které byly splněny.  
- Provést závěrečnou redakci schválených Stanov ČHS, a zmocňuje jej k provedení případných změn 

k odstranění nejasností či nepřesností pokud tyto změny zásadním způsobem neovlivní smysl a 

celkový obsah Stanov. 

- Aktualizovat zápis ČHS ve spolkovém rejstříku pokud jde o Stanovy ČHS a nově zvolené členy 

Výkonného výboru.  
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Výkonný výbor ČHS 
Výkonný výbor ČHS pracoval v roce 2021 v tomto složení: 
Období do 29. 5. 2021 – volební období 2017-2021 
- Jan Bloudek  předseda 

- Marek Klíma 1. místopředseda (zvolen v doplňující volbě 13. 6. 2020) 

- Petr Resch  2. místopředseda 

- Pavel Blažek člen (kooptován v roce 2019 a následně zvolen v doplňující volbě 13. 6. 2020) 

- Jiří Oliva  člen (zvolen v doplňující volbě 13. 6. 2020) 
 
Období od 29. 5. 2021 – volební období 2021 – 2025 
- Jan Bloudek předseda 

- Marek Klíma 1. místopředseda 

- Petr Resch  2. místopředseda 

- Pavel Blažek člen; k datu 23. 12. 2021 odstoupil z funkce 

- Jiří Oliva  člen 
Od 24. 12. 2021 pracoval Výkonný výbor ve čtyřčlenném složení.  
 
V průběhu roku 2021 se uskutečnilo 11 jednání Výkonného výboru, která byla doplněna neformálními 
setkáními, na nichž byly diskutovány hlavně koncepční cíle a záměry ČHS. Jednání Výkonného výboru 
se vedle členů Výkonného výboru pravidelně účastnil generální sekretář, zaměstnanci sekretariátu 
odpovědní za oblast ekonomiky a za oblast marketingu a médií, a předsedkyně komise sportovního 
lezení. 
 

Revizní komise a Disciplinární komise 
Revizní komise pracovala celý rok 2021 ve složení Martin Mašát (předseda), členové Michal Všetečka 
a Jana Krtková. Členové komise byli zvoleni na Valné hromadě 2017 a poté i na Valné hromadě 2021. 
Revizní komise se zaměřila především na kontrolní činnost v oblasti ekonomiky. Informace jsou 
v samostatné zprávě pro Valnou hromadu. 
 
Disciplinární komise pracovala do Valné hromady 2021 ve složení zvoleném v roce 2017, tj. Vladislav 
Rezek (předseda), členové Filip Jakub a Miloslav Šramota. Na Valné hromadě v roce 2021 byli zvoleni 
členové Vladislav Rezek (předseda), a členové Miloslav Šramota a Ladislav Tichý. Na začátku roku byla 
ukončena dvě disciplinární řízení z let 2020 a 2019 s tím, že v jednom případě byl člen zproštěn 
obvinění, a ve druhém případě bylo řízení zastaveno, neboť se dotyčný člen za svůj čin omluvil. V roce 
2021 nebyl k disciplinární komisi podán žádný podnět.  
 

Odborné komise 
V roce 2021 pracovalo v ČHS osm odborných komisí, stručné zprávy o jejich činnosti jsou uvedeny 
v samostatné části Výroční zprávy.  
- Komise alpinismu   předseda Dušan Janák 

- Metodická komise   předseda Jiří Vogel 

- Komise mládeže   předsedkyně Magdaléna Horňáková 

- Centrální vrcholová komise  předseda Pavel Weisser 

- Komise sportovního lezení  předsedkyně Dita Fajbišová  

- Komise závodního skialpinismu předseda Pavel Jirsa  

- Komise ledolezení   řízením pověřen Petr Resch 

- Komise tradičního skialpinismu předseda Jan Pala 
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Sekretariát ČHS 
Sekretariát ČHS pracoval v následující sestavě: 
- Božena Valentová  generální sekretář 

- Romana Plischková  ekonom 

- Martina Hofmanová účetní 

- Michaela Košatková marketing, média 

- Dita Fajbišová  sportovní lezení 

- Ivana Palasová  sportovní lezení, ledolezení 

- Kristýna Šmídová  mládež, vzdělávání, skialpinismus 

- Ivana Trávníková  členský servis, administrativa 

 

Členství v ČHS  
K 31. 12. 2021 bylo v členské databázi ČHS evidováno 29 670 členů – fyzických osob, tzn., že oproti 
roku 2020 se počet členů mírně zvýšil. 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 2021, nebo alespoň na rok 2020.  
 
Členská základna ČHS k 31. 12. 2021  
- oddíloví členové „A“    7 589 

- oddíloví členové „B“    4 354  

- individuální členové „A“    9 775 

- evidovaných členů „E“    7 952 

- dospělí členové    17 715 

- členové do 18 let včetně   11 955 

- muži celkem    18 505 

- ženy celkem    11 165 

- členové „A“, „B“ s průkazem na 2021 15 588 

 
Členský průkaz si objednalo méně členů než v předchozím roce, neboť zájem o členství byl negativně 
ovlivněn epidemií Covid-19 a s ní spojenými omezeními včetně omezení cestování. Dále nelze vyloučit 
vliv zvýšení členských příspěvků a změnu věkových kategorií včetně zrušení členského průkazu zdarma 
pro členy od 61 let. O zvýšení členských příspěvků o 200 Kč rozhodla Valná hromada ČHS v roce 2020 
proto, že do členství dospělých osob bylo zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody na zdraví, životě či 
majetku při provozování horolezectví a běžných outdoorových sportů, a také proto, že výše členských 
příspěvků nebyla více než 10 let valorizována.  
 
Výše členských příspěvků pro jednotlivé členské kategorie byla v roce 2021 následující: 
- 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 
 
Členům horolezeckých oddílů ve věku 76 let a starším byly členské příspěvky refundovány, pokud o to 
předseda příslušného oddílu požádal. Celkově byly vráceny členské příspěvky ve výši 13 200 Kč (66 
průkazů v ceně 200Kč).  
 
K 31. 12. 2021 bylo v ČHS evidováno 366 horolezeckých oddílů, z nichž 96 mělo právní osobnost – 
spolek. Snížení počtu oddílů ve srovnání s předchozími lety jde na vrub ustanovením novely stanov, 
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která nabyla účinnosti 1. 1. 2021, a která zvýšila minimální počet členů oddílu bez právní osobnosti na 
deset; oddíly nesplňující tuto podmínku byly zrušeny.  
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 
statistické údaje o členské základně byly předány do evidence České unie sportu (ČUS).  
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Hospodaření ČHS 
Rozpočet – příjmy a čerpání 
ČHS hospodařil v roce 2021 na základě rozpočtu, který schválila březnová Valná hromada ČHS, tj. 
s předpokladem příjmů ve výši 20.538.402 Kč a výdajů ve výši 21.105.725 Kč, tj. s plánovaným 
schodkem ve výši 567.323 Kč. Pro rok 2021 byly dále schváleny výdaje na investice a rozvojové aktivity 
mimo rozpočet běžné činnosti ve výši 2.400.000 Kč. 
 
Celkové běžné příjmy rozpočtu k 31. 12. 2021 činily 19 396 046 Kč, tj. byly oproti předpokladu o 6% 
nižší. Důvodem byl zejména nižší výběr členských příspěvků, zapříčiněný epidemií Covid-19 a 
souvisejícími opatřeními. Vybrané členské příspěvky ve výši 5 068 174 Kč byly druhým 
nejvýznamnějším zdrojem příjmů (plnění 81% oproti očekávání).  
 
Hlavním zdrojem příjmů byly dotace Národní sportovní agentury na organizaci sportu, tj. na podporu 
reprezentačních družstev, talentované mládeže a na provoz svazu v celkové výši 13 588 402 Kč. 
Dotační prostředky se podařilo v plné míře využít i přes krizová opatření a omezování aktivit.  

- Organizace sportu 8 697 544 Kč  

- Repre    2 593 676 Kč 

- Talent    2 297 182 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 150 tis. Kč, jehož je však ČHS pouze administrátorem. 
Tyto zdroje jsou prostřednictvím ČHS poskytnuty do projektu zapojeným oddílům a nepromítají do 
výsledku hospodaření ČHS.  
Dalšími významnými příjmy doplňující zdroje rozpočtu byly příjmy za administraci pojištění ve výši 
673 241 Kč a příjmy od partnerů v celkové výši 920 193 Kč finančního i materiálového plnění, tyto 
příjmy jsou vázané ke konkrétním aktivitám a v roce 2021 byly zahrnuty do rozpočtu příslušných 
komisí. 
 
V důsledku propadu příjmů byl kladen zvýšený důraz na racionální čerpání rozpočtu a jeho udržení pod 
úrovní plánu. Provozní výdaje k 31. 12. 2021 činily 19 402 739 Kč, tj. byly oproti plánu na úrovni 92%. 
Rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji (provozní cash flow) činil -6 694 Kč (plán -567 323 Kč). 
Účetní hospodářský výsledek po zahrnutí rozvojových aktivit a nepeněžních dopadů činil – 744 749 Kč.  
 
Hospodaření komisí a středisek 
S největším rozpočtem hospodařila Komise sportovního lezení, kde se i přes epidemická omezení 
podařilo realizovat většinu plánovaných aktivit a navíc získat podporu nových partnerů. V celkovém 
souhrnu byly plánované zdroje ve výši 9 205 182Kč využity z 95%, tj. ve výši 8 731 507 Kč. V rámci 
komisí měla druhé nejvyšší výdaje – Centrální vrcholová komise (včetně oblastních vrcholových komisí 
a správců skal), která využila 1 817 594 Kč (tj. 92% plánu) na údržbu skalních oblastí, zejména na nákup 
certifikovaného jištění a dalšího materiálu. Výdaje na centrální organizační, administrativní a 
ekonomické a další odborné služby ČHS a služby členům činily 7 330 059 Kč, tj. 99% plánu. Z těchto 
prostředků bylo financováno zejména poskytování podpory a služeb členům, oddílům a odborným 
komisím, provoz sekretariátu včetně osobních nákladů všech zaměstnanců ČHS, 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.  

 
Rozvojové aktivity mimo rozpočet komisí 
Významným zdrojem pro rozvoj aktivit a krytí investic jsou dary Česko-slovinského alpského spolku 
(ČSAS), které v roce 2021 činily 800 000 Kč. ČSAS je spolek založený primárně pro spolupráci ČHS se 
Slovinským horolezeckým svazem (PSZ). Jeho prostřednictvím umožňuje ČHS členům souběžné členství 
v ČHS a PZS a tím i možnost využití příslušných benefitů.  
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ČHS se dále v rámci rozvojových 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 2021 byla v rámci této spolupráce vyčerpána částka 402 893 na projekt CORS a 508 917 Kč na 
projekt EUMA, tyto částky kryjí jednak vlastní náklady projektu a zčásti přispívají k úhradě nákladů 
centrálních služeb. Z hlediska celku je dopad projektů cca nulový, resp + 2 326Kč. 
 
Nepeněžní náklady jsou a budou významnou položkou ovlivňující celkový účetní výsledek hospodaření. 
Jedná se zejména o odpisy investičního majetku, v roce 2021 ve výši 1 012 574 Kč, a o přecenění EUR 
účtu ve výši 527 807 Kč. 
 
Investice a majetek 
ČHS využil v roce 2021 investiční dotaci poskytnutou NSA na movité investice se spoluúčastí min ve 
výši 15%. Realizovány byly investice v celkové výši 4 449 901 Kč, financované z dotace ve výši 3 778 902 
Kč a z vlastních zdrojů ve výši 670 999 Kč. Dotační prostředky byly využity na zlepšení infrastruktury 
pro sportovní lezení, a v malé míře také na pořízení vybavení pro reprezentanty ve skialpinismus.  
 

- Zázemí pro organizaci tuzemských závodů ve sportovním lezení – SW    245 000 Kč 

- Zázemí pro organizaci tuzemských závodů ve sportovním lezení – HW    584 907 Kč 

- Sady závodních chytů       2 396 518 Kč 

- Dovybavení tréninkového centra Letňany (spraywall)      771 209 Kč 

- Dovybavení tréninkového centra Brno (samonavíjecí zařízení)       75 690 Kč 

- Vybavení reprezentace ve skialpinismu         376 577 Kč 

Na konci roku 2021 disponoval ČHS aktivy v celkové výši 34 454 929 Kč, z toho 13,6 mil. Kč tvořil 
majetek a 19,8 mil. Kč finanční zdroje zahrnují i deponované zdroje pro projekty ERASMUS ve výši 8,5 
mil. Kč. 
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Přehled čerpání rozpočtu 2021

ROZPOČET SKUTEČNOST % 
odchylka 

absolutně

2 021 2 021 plnění

Výdaje po komisích (v Kč)     21 105 725 Kč    19 402 739 Kč 92% -1 702 986 

Sportovní lezení 9 205 182 Kč      8 731 507 Kč     95% -473 676 

Příjmy komise                         -   Kč -            635 000 Kč -635 000 

Tuzemské závody - akce            1 970 166 Kč           1 907 751 Kč 97% -62 415 

Druhá liga a Open závody - akce               150 000 Kč              105 000 Kč 70% -45 000 

Tuzemské závody - řízení               321 531 Kč              330 691 Kč 103% 9 160

Mezinárodní závody  (akce - mládež / dospělí)            2 332 693 Kč           2 252 159 Kč 97% -80 534 

MZ -  (dospělí)                                  -   Kč                      729 135 Kč 

MZ - akce (mládež )                                  -   Kč                   1 523 024 Kč 

 REPRE - řízení přípravy            2 076 150 Kč           1 983 613 Kč 96% -92 537 

REPRE a VSCM akce (soustředění a tréninky)               629 437 Kč              578 102 Kč 92% -51 335 

VSCM podpora               218 800 Kč              250 547 Kč 115% 31 747

SPS               469 000 Kč              390 086 Kč 83% -78 914 

Vzdělávání /kurzy pro trenéry                         -   Kč              223 879 Kč 223 879

Treninková centra ČHS - provoz                 72 000 Kč              279 503 Kč 388% 207 503

Náklady komise - společné               965 406 Kč           1 065 177 Kč 110% 99 771

Komise závodního skialpinismu 252 000 Kč         250 714 Kč        99% -1 286 

Příjmy komise                         -   Kč                        -   Kč 0

Český pohár - organizace závodů                 53 000 Kč                  5 241 Kč 10% -47 759 

Mezinárodní závody               178 000 Kč              147 593 Kč 83% -30 407 

Reprezentace                85 880 Kč 85 880

Ostatní náklady komise                 21 000 Kč                12 000 Kč 57% -9 000 

Komise ledolezení a drytoolingu 32 850 Kč            32 383 Kč           99% -467 

Příjmy                         -   Kč                        -   Kč 0

1. servisní část /podpora sportovišť                         -   Kč                        -   Kč 0

2. domácí závody                 20 000 Kč                25 000 Kč 125% 5 000

3. zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2 osoby)                 12 850 Kč                  7 383 Kč 57% -5 467 

Alpinismus 304 000 Kč         251 976 Kč        83% -52 024 

Příjmy                         -   Kč                        -   Kč 0

Výstupy roku                 74 000 Kč                59 378 Kč 80% -14 622 

Sokolíci - výjezdy, soustředění               150 000 Kč              113 434 Kč 76% -36 566 

Šampioni / Repre                 44 000 Kč                50 275 Kč 114% 6 275

Další náklady komise včetně srazů                 36 000 Kč                28 889 Kč 80% -7 111 

Údržba skal, ochrana přírody 1 968 674 Kč      1 817 594 Kč     92% -151 080 

Příjmy -             100 000 Kč -              12 000 Kč 12% 88 000

Údržba skal - vlastní            1 320 011 Kč           1 231 467 Kč 93% -88 544 

Granty na údržbu skal                 78 807 Kč                56 162 Kč 71% -22 645 

Ochrana přírody                 12 806 Kč                     270 Kč 2% -12 536 

Aplikace Skály ČR               344 779 Kč              218 403 Kč 63% -126 376 

Práce OVK, CVK, ostatní               312 271 Kč              323 292 Kč 104% 11 021

Metodická komise 478 100 Kč         207 489 Kč        43% -270 611 

Příjmy                         -   Kč                        -   Kč 0

Kurzy nových instruktorů               164 900 Kč                71 061 Kč 43% -93 839 

Semináře doškolení instruktorů                 18 333 Kč                16 850 Kč 92% -1 484 

Semináře pro veřejnost                 37 000 Kč                12 670 Kč 34% -24 330 

Garantované horoškoly                 60 000 Kč                22 000 Kč 37% -38 000 

Publikační činnost                 40 000 Kč -                7 876 Kč -20% -47 876 

Lékaři                 17 867 Kč -                3 597 Kč -20% -21 464 

Autorizační činnost                         -   Kč                        -   Kč 0

Náklady komise               140 000 Kč                96 382 Kč 69% -43 618 
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Komise Mládeže 850 000 Kč         567 298 Kč        67% -282 702 

Příjmy                         -   Kč                        -   Kč 0

Granty mládeže               500 000 Kč              421 716 Kč 84% -78 284 

Podpora klubů mládeže               108 800 Kč                10 800 Kč 10% -98 000 

Soutěž Mladí horalové               165 000 Kč              120 974 Kč 73% -44 026 

Společná akce s K. Alpinismu 10 000 Kč                5 808 Kč                 58% -4 192 

Mezinárodní tábor 7 000 Kč                  -  Kč                     0% -7 000 

Setkání zástupců klubů mládeže 49 200 Kč                -  Kč                     0% -49 200 

Náklady komise mládeže 10 000 Kč                8 000 Kč                 80% -2 000 

Tradiční skialpinismus 20 000 Kč            16 130 Kč           81% -3 870 

Příjmy                         -   Kč                        -   Kč 0

Ostatní 20 000 Kč                16 130 Kč               81% -3 870 

Služby členům a sekretariát ČHS 7 417 675 Kč      7 330 059 Kč     99% -87 616 

Příjmy                         -   Kč                        -   Kč 0

CS zaměstnanci 3 573 852 Kč           3 592 691 Kč          101% 18 839

CS provoz 1 247 625 Kč           1 477 148 Kč          118% 229 523

Náklady na VH 25 612 Kč                18 010 Kč               70% -7 602 

Náklady VV  vše a mimoř náklady komise 1 252 750 Kč           1 091 027 Kč          87% -161 723 

Služby členům 405 362 Kč              431 675 Kč             106% 26 313

Dotace/granty  ČHS tradiční akce 98 508 Kč                41 000 Kč               42% -57 508 

Mezinárodní aktivity 646 578 Kč              521 491 Kč             81% -125 087 

Auta 127 986 Kč              141 290 Kč             110% 13 305

Ostatní 39 403 Kč                15 727 Kč               40% -23 676 

Marketing média 427 243 Kč         188 507 Kč        44% -238 736 

Příjmy -               85 000 Kč                        -   Kč 0% 85 000

Marketing ročenka 103 434 Kč              60 940 Kč               59% -42 494 

Inzerce, letáky, bannery 132 986 Kč              53 312 Kč               40% -79 674 

Marketing ostatní výdaje (akce, média,…) 275 823 Kč              74 255 Kč               27% -201 568 

Rezerva na běžnou činnost 150 000 Kč         9 081 Kč             6% -140 919 

Provozní příjmy běžného období     20 538 402 Kč    19 396 046 Kč 94% -1 142 356 

Členské příspěvky            6 200 000 Kč           5 068 174 Kč 81% -1 131 826 

Dotace NSA          13 588 402 Kč         13 588 402 Kč 100% 0

Dotace z rozpočtů krajů a obcí                         -   Kč                        -   Kč 0

Příjmy z pojištění               680 000 Kč              673 241 Kč 99% -6 759 

Partneři - volné zdroje                         -   Kč                        -   Kč 0

Úroky                 70 000 Kč                66 228 Kč 95% -3 772 

Ostatní výnosy -  Kč                               -  Kč                     0

 Rozdíl  Příjmy-výdaje provozního rozpočtu 567 323 Kč-         6 694 Kč-             

Rozvojové aktivity a nepeněžní položky:

ERASMUS + dopad do HV 2 326 Kč                         

EUMA 7 289 Kč                          

CORS 4 963 Kč-                          

Dary na rozvoj a jiné mimorozpočtové náklady (projekty) dopad do HV 800 000 Kč                    *) 800t dar ČSAS

Odpisy dopad do HV 1 012 574 Kč-                 

Závěrkové operace dopad do HV 527 807 Kč-                    **) přecenění EUR účtu

Účetní hospodářský výsledek 744 749 Kč-        
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Partneři ČHS 
Činnost ČHS podpořili, finančně i materiálně, tito partneři:  
- Rock Point - partner mládežnické reprezentace ve sportovním lezení 

- Montura - partner dospělé reprezentace ve sportovním 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 a současně podpora údržby skal 

- Auto Podbabská – podpora tuzemských závodů 

- Český ráj Outdoor Sports – podpora tuzemských závodů 

- SC Metal – podpora tuzemských závodů 

- Yarmill – podpora sportovního lezení 

- UNIQA pojišťovna - partner ČHS 

Hlavními mediálními partnery ČHS byli: Lezec.cz, Montana; mediálními partnery byli: Horyinfo.cz a Svět 
outdooru. 
 

Členství a aktivity ČHS v jiných organizacích 
ČHS byl v roce 2021 členem těchto organizací:  
- Mezinárodní federace horolezectví a sportovního lezení – UIAA (Union Internationale des 

Associations d'Alpinisme) 

- Mezinárodní federace sportovního lezení – IFSC (International Federation of Sport Climbing) 

- Mezinárodní federace skialpinismu – ISMF (International Ski Mountaineering Federation) 

- Evropská unie horolezeckých asociací – EUMA (European Union of Mountaineering Associations) 

- Balkánská horolezecká unie – BMU (Balkan Mountaineering Union, člen pozorovatel) 

- Spolok slovenských horolezcov - SHS James (přidružené členství) 

- Český olympijský výbor - ČOV 

- Česká unie sportu - ČUS 

 

Mezinárodní aktivity  
Předseda J. Bloudek se v průběhu roku účastnil (ve většině případů prostřednictvím videokonferencí) 
plenárních zasedání i pracovních jednání mezinárodních organizací – UIAA, IFSC a EUMA, v níž působil 
ve funkci zastupujícího předsedy.  
 
Ve dnech 8.-10. 10. 2021 uspořádal ČHS v Praze Valnou hromadu EUMA, během níž byl potvrzen Board 
na další období včetně J. Bloudka ve funkci zastupujícího předsedy. Valná hromada byla spojena se 
zasedáním členů BMU a s jednáním pracovním skupiny níže zmíněného mezinárodního projektu 
zaměřeného na spolupráci a podporu při provozování horolezecké infrastruktury. Akce, které se 
zúčastnilo 60 hostů z 23 zemí, byla velmi dobře hodnocena.  
 
Na činnosti UIAA se ČHS podílel prostřednictvím svých zástupců v odborných komisích. Řádnými členy 
komisí byli v roce 2021 Jiří Vogel (Mountaineering Commission), Magdalena Horňáková (Youth 
Commission) a nově Lenka Horáková (Medical Commission), která je současně předsedkyní Společnosti 
horské medicíny, s níž ČHS spolupracuje.  
Nadále 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, 
kde je ČHS přidruženým členem.  
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Druhým rokem pokračoval 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. 
 
V lednu byl zahájen tříletý mezinárodní projekt financovaný z programu Erasmus+ (334 tis. EUR), 
zaměřený na vytvoření evropských vzdělávacích programů pro trenéry a stavěče, ve kterém má ČHS 
roli vedoucího partnera. Projekt probíhá ve spolupráci s IFSC a lezeckými organizacemi Bulharska, 
Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska.  
 
Předseda ČHS J. Bloudek byl zvolen do Výkonného výboru Českého olympijského výboru, tj. nejvyššího 
orgánu ČOV pro období do roku 2024), a také na další období do Komise neolympijských sportů ČOV. 
 
V roce 2020 pokračovala spolupráce s Českou asociací univerzitního sportu, předsedkyní komise 
sportovního lezení byla jmenována předsedkyně Komise sportovního lezení ČHS Dita Fajbišová.  
 
Na základě dlouhodobých jednání ČHS integroval do své struktury zdroje a projekty spolku České 
sportovní lezení (ČSL), jehož zástupce Jiří Oliva se stal členem Výkonného výboru ČHS. Spolupráce je 
zaměřena zejména na oblast tuzemských závodů, vzdělávání a oblast marketingu. Vedení ČHS si vysoce 
cení spolupráce se zástupci ČSL a považuje dřívější spory za překonané.  
 
ČHS dále spolupracoval s Centrem sportu Ministerstva vnitra OLYMP a zahájil spolupráci 
s Vysokoškolským sportovním centrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Victoria, v nichž 
je poskytována podpora vybraným závodníkům ze sportovního lezení, s Fakultou tělesné výchovy a 
sportu UK a s AC Baluo v oblasti testování sportovců, s Fyzio Gym Cooper, s Andrle sport, s tvůrci 
systému Yarmill využívají závodníci ČHS a s jednotlivými lezeckými centry, která ČHS využívá pro 
tréninky sportovců a talentované mládeže.  
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Dlouhodobý vývoj ČHS a jeho směřování, priority na další období 
Na Valné hromadě konané dne 29. 5. 2021 zhodnotil předseda ČHS J. Bloudek uplynulé funkční období 
a představil priority, na něž se chce nově zvolený Výkonný výbor zaměřit, s tím, že opět akcentoval 
rozvoj sportovního lezení a posun ČHS od běžné členské organizace k organizaci poskytující servis svým 
členům.  

 
Dlouhodobý vývoj ČHS a jeho směřování 
Hlavní změny a vlivy, které na ČHS působily v předchozím období 
- Rostoucí zájem o lezení jak aktivní, tak divácký 
- Sportovní lezení je zařazeno mezi olympijské sporty s delší vizí účasti 
- Vytváření struktury sportovního svazu včetně majetkového zázemí 
- Unikátní úspěchy ve sportovním i horském lezení 
- Změny ve struktuře oddílů/spolků a jejich činnosti, velký nárůst v mládeži 
- Rostoucí poptávka po Triu a pojištění, které je samostatným důvodem pro individuální členství 
- Enormní nárůst agendy, nutnost právního zázemí, dotace do sportu formou projektů 
- Nárůst ekonomické agendy ve vztahu k dotacím 
- Rozšíření náplně práce Revizní komise 
- Profesionalizace – ekonom, marketing, administrativní a organizační podpora, částečně vedení 
- Evropské projekty, mezinárodní spolupráce  
- Oficiálně potvrzené partnerství s ochranou přírody 
- Větší provázanost s MŠMT v oblasti vzdělávání a kvalifikací 
- Převedení agendy sportu z MŠMT na Národní sportovní agenturu 
- Marketing a mediální výstupy, sociální sítě 
- Devastující dopady restrikcí na sport zejména v indooru, efektivní spolupráce na dálku 
 
Priority, na které se musí ČHS zaměřit v dalším období 
- Rozvoj členských oddílů/spolků k růstu nabídky aktivit pro členy; posílení vazby mezi aktivními 

oddíly a ČHS 
- Organizační zabezpečení sportovního lezení od oddílů přes tréninková centra až po reprezentaci 
- Vytváření udržitelných podmínek pro lezení na skalách a další odvětví našeho sportu 
- Nabídka kvalitního vzdělávání pro instruktory, trenéry, stavěče, rozhodčí i správce skal 
- Marketingová spolupráce s partnery z více odvětví, zlepšování mediálních výstupů a jejich dosahu 
- Systém řízení ČHS s přesněji definovanými postupy, cíli a lepšími informačními toky, postupné 

pokračování profesionalizace 
- Zlepšení pozice ČHS mezi ostatními sporty ve vztahu k programům NSA a dalším poskytovatelům 

zdrojů 
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Jednotlivé oblasti činnosti ČHS v roce 2021 
Činnost ČHS byla v průběhu roku 2021 opět značně ovlivněna epidemií Covid – 19 a s ním souvisejícími 
omezujícími opatřeními. Restrikce dopadly zejména na závodní činnost, neboť řada tuzemských 
i mezinárodních závodů ve sportovním lezení i ve skialpinismu musela být zrušena. Epidemie se 
negativně promítla i do oblasti vzdělání, kde byly rušeny již naplánované kurzy a další vzdělávací 
aktivity.  
 
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. Zájem o pojištění byl kvůli epidemii Covid-19 o něco nižší, 
než se očekávalo, zakoupilo si je přes 5 tisíc členů, přičemž bylo vyplaceno pojistné plnění zhruba ve 
výši 2,5 mil. Kč.  
 
Do členství dospělých osob bylo nově zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 
provozování horolezectví, jeho disciplín i dalších běžných outdoorových aktivit, s platností pro území 
ČR, plněním ve výši 4 mil. Kč a spoluúčastí 1000 Kč. Během roku nedošlo k žádné škodné události.  
 
Členové ČHS byli na organizovaných akcích opět 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 2 tisícovky členů. 
 
Díky spolupráci s SHS James mohli členové opět využívat slevy na chatách ve Vysokých Tatrách, 
na jejichž provoz přispěl ČHS částkou 138 516 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 2021 podpořena prostřednictvím grantů zaměřených 
na mládež, na tradiční akce a skalní oblasti. Částky určené na tyto granty nebyly plně vyčerpány, neboť 
řada naplánovaných akcí musela být zrušena nebo výrazně omezena kvůli epidemickým omezením:  
- V rámci grantů mládeže určených na podporu výjezdů do skal, lezeckých táborů, soustředění 

a na podporu náborových akcí bylo 31 oddílům vyplaceno celkem 421 716 Kč.   
- Na podporu tradičních horolezeckých akcí s delší než pětiletou historií (lezecké závody, závody 

na běžkách, krosy a horolezecké víceboje, horolezecká setkání apod.) bylo vyčerpáno jen 41 tisíc 
Kč, které získalo 11 zájemců, převážně oddílů.  

- Granty na podporu skalních oblastí byly přiděleny 11 žadatelům z řad členů, oddílů i vrcholových 
komisí a správců skal, celkově bylo vyčerpáno 55 480 Kč.  

 
Členové měli jako vždy možnost zapůjčit si průvodce a další publikace z knihovny ČHS. Informovanost 
byla zajišťována prostřednictvím webu a čtvrtletních elektronických Zpravodajů. Během roku 2021 byla 
významně posílena aktivita ČHS na sociálních sítích. Dále byla vydána Ročenka ČHS 2020, která byla 
distribuována horolezeckým oddílům, členům i zájemcům o horolezectví např. prostřednictvím 
lezeckých stěn, na horolezeckých festivalech, závodech apod.  
 
Koncem roku byla v rámci upřesňování pozice ČHS a vytváření jeho marketingové strategie ČHS 
realizována anketa, kterou vyplnilo více než 700 členů. Naprostá většina dotázaných (zhruba 83%) 
zdůvodnila své členství v ČHS tím, že považují za potřebné přispívat na činnosti, které ČHS pro lezce 
dělá, a cca 77% uvedlo jako důvod možností lézt po skalách, kde platí povolení jen pro členy ČHS. Třetím 
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nejčastějším důvodem byl pocit tradice a sounáležitosti s komunitou. Anketa také ukázala, že téměř 
pro všechny dotázané je důležitá správa skalních oblastí, vyjednávání povolení lezení a další aktivity 
týkající se přírody. Za nejsilnější stránky ČHS považují členové správu skal (údržbu jištění apod.), 
vyjednávání povolení lezení, cestovní pojištění, podporu oddílů, metodiku a také tradici. 
 
Sportovní lezení 
Komise sportovního lezení, předsedkyně komise – Dita Fajbišová.  
Rok 2021 byl pro sportovní lezení poprvé v historii tohoto sportu rokem olympijským. Na historicky 
první olympiádu, jejíž součástí bylo sportovní lezení, se kvalifikovalo celkem 40 sportovců z 15 zemí, 
tedy 20 mužů a 20 žen. Českou republiku reprezentoval Adam Ondra, který si nakonec odvezl 6. místo. 
 
I přes stále trvající pandemická omezení se podařilo uspořádat v roce 2021 většinu plánovaných 
domácích soutěží, které byly nově v závodní sezóně 2021 rozděleny na nejvyšší soutěže (MČR), soutěže 
1. ligy (ČP), soutěže 2. ligy (oblastní závody) a soutěže 3. ligy (open oddílové závody). 
Celkem jsme uspořádali 15 prvoligových, 7 druholigových a 17 třetiligových závodů. Velké díky patří 
všem pořadatelům, rozhodčím, stavěčům a dalším, díky nimž, se tyto závody konaly.  
V neposlední řadě patří poděkování partnerům za jejich podporu, bez které by nebylo možné tyto 
závody uspořádat. 
 
Do reprezentačních týmů bylo zařazeno 50 závodníků. V týmu dospělých bylo 12 mužů a 10 žen. 
V mládežnickém týmu v kat. juniorů bylo 8 juniorů a 7 juniorek, v kat. A 8 chlapců a 7 dívek a v kat. B 
5 chlapců a 5 dívek. Nejsilněji byly zastoupeny disciplíny lezení na obtížnost a bouldering, v lezení na 
rychlost bylo 9 reprezentantů. Řada dospělých i mládežnických reprezentantů a reprezentantek 
startovala ve více disciplínách. V závodní sezoně 2021 se reprezentanti se z celkového počtu 32 
vypsaných mezinárodních závodů zúčastnila 19ti v dospělé kategorii a 9ti v mládežnických kategorií, ze 
kterých přivezla dospělá reprezentace 3 zlaté a 2 bronzové medaile. Mládežnická reprezentace 
vybojovala 9 zlatých, 5 stříbrných a 7 bronzových medailí, přičemž 6 zlatých medailí patří jedné 
reprezentantce kategorie B – Barboře Bernardové. Partnerem mládežnického družstva byla značka 
Rock Point. Partnerem celé reprezentace a závodníků zařazených do SpS byla firma Yarmill. 
 
Rok 2021 navázal na rok předchozí v práci s talentovanou mládeží. Do sportovních středisek mládeže 
pro děti ve věku 9-14 let bylo zařazeno 37 mladých sportovců ve třech regionech. SpS Morava sever – 
18 členů 
SpS Morava jih – 12 členů a SpS Čechy – 7 členů. Zorganizováno bylo 25 tréninků a to v SpS Morava 
sever - 8 tréninků, vč. jednoho ukázkového tréninku, SpS Morava jih - 9 tréninků a SpS Čechy - 8 
tréninků. 
Příprava talentované mládeže ve věku 15–23 let byla realizována již několikátým rokem 
prostřednictvím Vrcholového sportovních centra mládeže (VSCM) zaměřeného na všechny 
disciplíny.  Působnost VSCM byla rozdělena na Prahu a Brno. Do VSCM bylo v roce 2021 zařazeno 17 
mladých závodníků a závodnic, 7 chlapců a 10 dívek, kteří byli současně členy reprezentačních 
družstev.  
Příprava a péče o reprezentanty i talentovanou mládež zařazenou ve VSCM a SpS byla zajišťována 
realizačním týmem, ve spolupráci s dalšími subjekty.  
Příprava závodníků probíhala primárně ve dvou hlavních tréninkových centrech ČHS a to na Hudy Brno 
a v pražské Jungli. Dalšími spolupracujícími tréninkovými centry jsou Hangár Brno, Vertikon Zlín, 
Tendon Hlubina a TendonBlok Ostrava. Na péči o reprezentanty se podílela Laboratoř sportovní 
motoriky FTVS UK, AC Baluo, Fyzio Gym Cooper, Andrle sport a firma Yarmill. 
Na soustředěních reprezentace, VSCM a i SpS byly uspořádány přednášky a workshopy specialistů: 
výživový poradce Tomáš Soukup, sportovní psycholožka Hana Pernicová, kondiční trenér Jakub Fryč či 
rychlostní trenér Andrzej Kajdan. 
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Pokračovala spolupráce s resortními centry a to Centrem sportu MV Olymp, ve kterém bylo zařazeno 
7 reprezentantům. Do Vysokoškolského sportovního centra MŠMT Victoria se podařilo zařadit 4 
reprezentanty.  
V roce 2021 se podařily první krůčky v oblasti hendikepovaného lezení - paraclimbingu. Byly vypsány 
Dny otevřených dveří ve Slaném, Kuřimi, Ostravě, Šumperku a Brně.  
 
V roce 2021 se podařilo realizovat trenérské kurzy B a C, realizovat školení stavěčů. V druhé polovině 
roku byly vypsány doškolovací kurzy pro trenéry. 
Intenzivně probíhala příprava nové koncepce trenérského vzdělávání, která by měla být spuštěna v 
roce 2022. 
 
Vzhledem k opakujícím se nesrovnalostem a marketingové komunikaci byla v květnu, Výkonným 
výborem, schválena změna názvu „soutěžní lezení“  na název „sportovní lezení“. 
Sezóna 2021 se zařadila mezi nejúspěšnější sezónu v historii sportovního lezení v ČR.  
 
Závodní skialpinismus 
Komise závodního skialpinismu, předseda Pavel Jirsa.  
Všechny závody Direct Alpine Českého poháru ve skialpinismu 2021 musely být kvůli epidemickým 
omezením bez náhrady zrušeny.  
Členové mladého reprezentačního družstva se v mezinárodní závodní sezoně 2020/2021 zúčastnili tří 
závodů Světového poháru ve skialpinismu, které pořádá Mezinárodní skialpinistická federace – ISMF, 
s tím, že cílem jejich účasti bylo především sbírání zkušeností do dalších závodních let se záměrem 
porovnat se se špičkou z alpských zemí a ucházet se o nominaci na zimní olympijské hry 2026 v Cortině 
d´Ampezzo, na které byl závodní skialpinismus zařazen. K tomuto cíli míří koncepce závodního 
skialpinismu na období 2020 - 2022 i celý juniorský tým pod vedením trenérky Karoliny Grohové.  

 

Ledolezení, drytooling 
Komise ledolezení, řízením pověřen Petr Resch.  
V roce 2021 se podařilo uspořádat Mezinárodní mistrovství ČR - Dry Tool Cup Brno 2021, souběžně se 
závodem Evropského poháru. Mistry ČR se stali David Kouřil a Aneta Loužecká z pořádajícího oddílu 
HO Lokomotiva Brno. Českou republiku reprezentovala v ledolezení A. Loužecká, které se zúčastnila 
několika závodů Světového poháru v ledolezení pořádaných UIAA a podařilo se vybojovat 3. místo na 
MSJ v Rusku.  
 
Alpinismus včetně všech nesoutěžních disciplín  
Komise alpinismu, předseda Dušan Janák; subkomise tradičního skialpinismu, předseda Jan Pala. 
V roce 2021 se činnost Komise alpinismu soustředila na tři typy aktivit: Asi nejrozsáhlejší oblastí byly 
aktivity spojené s tříletým výcvikovým programem mladých alpinistů – Sokolíků. Tradiční aktivitou je 
organizace soutěže o Výstupy roku. Třetí oblastí byla práce směřující k realizaci koncepce 
reprezentačního družstva v horolezectví, která byla vytvořena v roce 2020.  
Na jaře byl sestaven nový, osmičlenný tým mladých talentovaných alpinistů – Sokolíků na další tříleté 
období, do roku 2023. V červnu Sokolíci zahájili svůj cyklus pětidenním soustředěním v Adršpachu 
(součástí byl i víkendový sraz Komise alpinismu). Podařilo se uskutečnit výjezd do Švýcarska, kde se jim 
na žule v masivu Mont Blanc na věž Peti Clocher du Portalet podařilo vylézt řadu obtížných cest. 
Slavnostní vyhlášení Výstupů roku, tj. nejlepších (horo)lezeckých výkonů členů ČHS za rok 2020 se kvůli 
epidemickými omezením uskutečnilo pouze v on-line prostoru.  Nejvyšší ocenění, Výstup roku, získal 
hned dvakrát Adam Ondra, a  to ve sportovním lezení za cestu Warme Dusche, 8c/8c+ a v boulderingu 
za přelez Brutal Rider 8C+,OS; ve sportovním lezení bylo nejvyšší ocenění uděleno také Elišce 
Adamovské za cestu Pal Norte, 8c, PP, a v boulderingu Janě Vincourkové za boulder Conquistador, BB. 
Aktivita v horách byla protipandemickými opatřeními v podstatě znemožněna. 
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V roce 2021 se podařilo několik solidních výstupů jak ve středních horách, tak v Himalájích, jeden 
(prvovýstup na sedmitisícovku Baruntse – Holeček, Groh) pravděpodobně světové úrovně. Nejlepší 
(horo)lezecké počiny – nominace - roku 2021 byly představeny na Jizerské 50 v únoru 2022, přičemž 
udělení ocenění pro ty opravdu nejlepší, se uskuteční v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového 
festivalu v Teplicích nad Metují poslední srpnový víkend roku 2022.  
 
Po několika letech spánku byla s minimálním rozpočtem obnovena činnost reprezentačního družstva 
ČHS. V červnu se v oblasti Adršpachu uskutečnilo vícegenerační setkání alpinistů s cílem uskutečňování 
společných akcí a předávání zkušeností mezi členy reprezentačního družstva jmenovaného jednak na 
základě ocenění v anketě Výstupy roku a jednak na základě dlouhodobých (horo)lezeckých výsledků, 
mladými alpinisty – Sokolíky, zkušenými matadory i začínající mládeží. Byly podpořeny tři evropské 
výjezdy (jeden boulderistický, tři alpinistické), avšak pouze dva z nich se podařilo uskutečnit v duchu 
koncepce 4G, tj. společný výjezd různorodého týmu. Jáchym Srb, Matěj Svojtka a Ondra Tůma udělali 
novou cca 300 metrovou cestu s názvem Oat Flakes Madness (klas. 9+ AF) na masiv v oblasti Jungfrau. 
Druhá akce propojila Sokolíky, reprezentanty a matadory a směřovala na švýcarský Portalet, v jehož 
rámci František Bulička spolu s Dušanem "Stoupou" Janákem vylezli cestu Ave Caesar klasifikace 7c. 
Pilotní zkoušení nového systému se osvědčilo, obě zmíněné akce přinesly hodnotné výstupy a žádoucí 
efekt.  
 
Tradiční skialpinisté uskutečnili v prosinci v Krkonoších již tradiční skialpinistické setkání, kterého se 
zúčastnila téměř stovka příznivců skialpinismu 
 
Vzdělávání, metodika 
Metodická komise, předseda Jiří Vogel 
 
ČHS získal status autorizované osoby pro profesní kvalifikace Instruktor lezení na umělé stěně a 
Instruktor lezení na skalách. Po úspěšném složení zkoušek před autorizovanou osobou získá její 
absolvent osvědčení o získání kvalifikace a na základě ní může požádat o příslušné živnostenské 
oprávnění.  
Během roku uspořádala Metodická komise a její lektorský sbor šest doškolení pro instruktory ČHS, tři 
metodické akce pro členy zaměřené na vícedélkové lezení a lezení v horách (Vysoké Tatry, Hohe 
Wand), a jeden metodický den pro veřejnost zaměřený na základy lezení a jištění na skalách. Nově byl 

zařazen do programu MK seminář na téma „Jak připravit děti na hory“, o který byl veliký zájem. Na konci 
roku se navzdory epidemickým omezením podařilo dokončit kurz Instruktor lezení na umělé stěně a 
Instruktor sportovního lezení, které úspěšně absolvovalo třicet osm členů ČHS.  
V roce 2021 se ve spolupráci Metodické komisi a Společnosti horské medicíny podařilo uspořádat 
v Jeseníkách další ročník Pelikánova semináře zaměřeného horskou medicínu, kterého se zúčastnila 
sedmdesátka zájemců o tuto problematiku.  
 
Mládež 
Komise mládeže, předsedkyně Magdalena Horňáková.  
V síti klubů mládeže bylo v roce 2021 zapojeno 52 oddílů, ve kterých bylo registrováno zhruba 7tis dětí 
a mladých lezců ve věku do 18 let. Oddílům byly poskytnuty příspěvky za úspěšné absolventy 
instruktorských kurzů v objemu 10 800 Kč. Práce s mládeží byla podpořena také prostřednictvím 
grantů ČHS, které využilo 32 oddílů, mezi které byla rozdělena částka téměř 422 tisíc Kč, s tím, že 
několik plánovaných akcí muselo být kvůli epidemickým opatřením zrušeno. 
Metodická komise uspořádala školení pro instruktory, kteří se zaměřují na přípravu dětí na lezení v 
horách.  
V červnu proběhlo setkání Komise alpinismu, kde měli zastoupení i mládežníci.  V srpnu byl uspořádán 
mezinárodní horolezecký tábor na Slovensku, kterého se zúčastnilo 6 dětí z oddílů ČHS.  
V září se podařilo ve spolupráci s horolezeckými kluby Babí lom Kuřim a Lezčata uspořádat finálové 
kolo 4. ročníku celostátní soutěže Mladí horalové, kterého se zúčastnilo 28 čtyřčlenných týmů ve dvou 
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věkových kategoriích. Ke konci roku proběhlo tradiční setkání se zástupci mládežnických klubů, bohužel 
opět online formou. 
 
Správa skalních oblastí, jednání s orgány ochrany přírody 
Centrální vrcholová komise, předseda CVK Pavel Weisser  
jednání s orgány ochrany přírody, generální sekretář Božena Valentová 
Správu skalních oblastí zajišťovalo 18 oblastních vrcholových komisí a několik desítek správců skal. 
Jednání s orgány ochrany přírody zajišťoval generální sekretář ve spolupráci s oblastními vrcholovými 
komisemi. 
V roce 2021 byl zakoupen jisticí materiál do skal v hodnotě téměř 1,1 mil. Kč. Péče o skalní oblasti 
(přístupové cesty, protierozní opatření, úklid okolí skal apod.) byla podpořena také prostřednictvím 
grantů ČHS v celkovém objemu cca 55 tisíc Kč, které využilo 11 zájemců.   
Průběžně byla doplňována a aktualizována databáze Skály ČR, ve které bylo na konci roku 2021 
evidováno 16 551 skal, 100 559 cest a 1080 sektorů. Současně byly vydány inovované verze aplikace 
databáze Skály ČR pro Android a iOS, které si do konce roku stáhlo přes 10 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 2021 byla na základě žádosti ČHS vydána, nebo nabyla právní moci následující povolení lezení 
od orgánů ochrany přírody (některé žádosti byly podány již v roce 2020): 
- NPR Kaňon Labe: opatření obecné povahy (OOP) platné do 31.12.2030 
- NPR Jizerskohorské bučiny: OOP platné do 31.12.2025 
- NPR Bořeň: OOP platné do 31.12.2030 
- PR Rabštejn: OOP platné do 31.12.2029 
- CHKO Bromovsko, BOR: OOP platné do 31.12.2025  
- PP Tupadelské skály: OOP platné do 31.12.2031 
- Praha: souhlas platný do 31.12.2022, platí jen pro členy ČHS 
- PP Dutý kámen: OOP platné do 31.12.2030 
- PP Váňův kámen: OOP platné do 31.12.2030 
- PR Borecké skály: souhlas do 31.12.2026, platí jen pro členy ČHS 
- PP Přílepská skála: souhlas bez časového omezení, platí jen pro členy ČHS 
- Štamberk a kamenné moře: souhlas do 31.12.2026, platí jen pro členy ČHS 
- PR Mrhatina: nepovoleno 
- CHKO Český ráj: Žádost nebyla v roce 2021 dořešena 

 


