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Zápis z Valné hromady Českého horolezeckého svazu 

konané dne 27. března 2022, Zátopkova 100/2, Praha 6 
 
Valnou hromadu ČHS zahájil v 9.35 hod. Jan Bloudek, předseda Výkonného výboru ČHS. Přivítal účastníky 
a informoval je o způsobu hlasování (prostřednictvím elektronických karet) a dalších organizačních 
záležitostech.  
 
Předsedajícím byl na návrh Výkonného výboru zvolen 2. místopředseda ČHS Petr Resch, který se ujal 
řízení.  
 
Pracovní komise byly zvoleny v tomto složení:   
- Mandátová komise - Miloslav Šramota (předseda), Jiří Faflák, Vladimír Těšitel 
- Návrhová komise - Václav Forst (předseda), Zdeněk Škrdlant, Božena Valentová 
- Volební komise - Petr Kříž (předseda), Andrej Škrabák, Jindřich Křenek 
 
Člen Výkonného výboru Jiří Oliva představil partnery Českého horolezeckého svazu.  
 
Předseda mandátové komise M. Šramota informoval, že Valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou 
přítomni nebo zastoupeni předsedové, popř. zástupci oddílů, tj. delegáti disponující 25,3 % hlasů (hranice 
usnášení schopnosti je dle Stanov ČHS 20 %). V průběhu jednání se počet delegátů zvýšil, a to tak, že na 
Valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni delegáti disponující 25,5 % a následně 25,8 % hlasů.  
 
Delegáti schválili Jednací a volební řád Valné hromady v předloženém znění.  
 
Předseda ČHS J. Bloudek navrhl změnu programu Valné hromady spočívající ve vypuštění návrhu na 
udělení titulu Čestná členka ČHS Dině Štěrbové. J. Bloudek vysvětlil, že D. Štěrbová udělení titulu odmítla 
s poukazem na neshody s vedením Českého horolezeckého svazu v 70. a 80. letech minulého století, jehož 
přístup se negativně promítl do její horolezecké kariéry. Delegáti schválili program Valné hromady 
v upraveném znění.   
 
Předseda Revizní komise Martin Mašát přednesl zprávu Revizní komise za uplynulé období. Revizní 
komise ve zprávě konstatovala, že v oblasti hospodaření nebyly shledány rozpory se stanovami ani 
s vnitřními předpisy ČHS, doporučila schválení zprávy o hospodaření za rok 2021 i schválení návrhu 
rozpočtu ČHS na rok 2022. Delegáti zprávu Revizní komise jednomyslně schválili.  
 
Předseda ČHS J. Bloudek seznámil delegáty s nejdůležitějšími informacemi obsaženými ve Výroční zprávě 
ČHS za rok 2021. Ve svém vystoupení mj. komentoval: 
- Činnosti Výkonného výboru a odstoupení člena výboru P. Blažka. 
- Vývoj členské základny, která se i v roce 2021 mírně rozrostla, a zvýšil se počet oddílů v právním 

postavení spolků.  
- Členství ČHS v mezinárodních organizacích (UIAA, IFSC, ISMF, EUMA), zapojení ČHS do mezinárodních 

projektů (Erasmus+, zaměření na horolezeckou infrastrukturu a na trenérské vzdělávání) a další záměry 
v této oblasti.  

- Své zvolení jakožto zástupce ČHS do Výkonného výboru ČOV na období do roku 2024 a znovuzvolení do 
Komise neolympijských sportů ČOV, jmenování předsedkyně Komise sportovního lezení Dity Fajbišové 
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předsedkyní komise pro sportovní lezení v ČAUS, spolupráci s resortními sportovními centry Olymp 
a Victoria.  

- Rozšiřující se spolupráci s Českým sportovním lezeními a uzavření smlouvy o integraci aktivit ČSL do 
ČHS. 

- Servis pro členy – zejména balíček Trio, nabídku a vývoj cestovního pojištění UNIQA, pojištění 
odpovědnosti členů atd. 

- Využití grantů ČHS na podporu mládeže, na údržbu skal, na podporu tradičních akcí.  
 
J. Bloudek dále stručně představil činnost jednotlivých odborných komisí ČHS, tj. činnost v hlavních 
oblastech činnosti ČHS v roce 2021:  
- Správa a údržba skalních oblastí, ochrana přírody: nákup jisticího materiálu za cca 1 mil. Kč, vyjednání více 
než desítky povolení lezení.  
- Sportovní lezení: Rozvíjející se systém péče o talentovanou mládež (VSCM, SpS), tři úrovně tuzemských 
závodů, tréninková centra ČHS, spolupráce s resortními sportovními centry Olymp a Victoria, s testovacími 
centry, fyzioterapeuty apod. Zmínil také největší sportovní úspěchy závodní sezony, ve které získali členové 
dospělé reprezentace 5 medailí a členové mládežnické reprezentace 25 medailí; výborné výsledky A. Ondry, 
E. Adamovské, M. Stráníka, M. Janošové a B. Bernardové. 
- Oblast mládeže: 52 spolků věnujících se mládeži, úspěšný 4. ročník outdoorové soutěže Mladí horalové. 
- Vzdělávání: Získání statusu autorizované osoby pro kvalifikace Instruktor lezení na umělé stěně 
a Instruktor sportovního lezení, školení a doškolení instruktorů, metodické akce pro členy a pro veřejnost.  
- Alpinismus: Otevření dalšího cyklu výcviku mladých alpinistů – Sokolíků, rozvoj mezigenerační spolupráce 
v rámci koncepce 4G (4 generace), vyhlášení nominací na udělení cen Výstupy roku za rok 2021 na Jizerské 
50 a slavnostní vyhlášení výsledků v rámci MHFF v Teplicích nad Metují.  
Skialpinismus: Zrušení závodů ČP 2021 ve skialpinismu kvůli epidemickým omezením, účast členů malého 
reprezentačního týmu na mezinárodních závodech a zařazení skialpinismu na program ZOH v roce 2025. 
Ledolezení: Mezinárodní MČR v drytoolingu a úspěchy A. Loužecké na mezinárodních závodech.  
Delegáti Výroční zprávu ČHS za rok 2021 jednomyslně schválili.  
 
První místopředseda ČHS M. Klíma přednesl finální zprávu o hospodaření ČHS v roce 2021. Ve svém 
vystoupení upozornil na dopady epidemie Covid-19 na hospodaření ČHS, které se projevily zejména nižším 
výběrem členských příspěvků a obtížnou předvídatelností čerpání jednotlivých komisí, a konstatoval, že 
i přes velmi nepříznivou situaci se podařilo udržet konsolidované čerpání rozpočtu. M. Klíma také upozornil, 
že objem neinvestičních dotací poskytovaných Národní sportovní agenturou, které má ČHS k dispozici, je 
násobně nižší než dotační prostředky, se kterými hospodaří srovnatelné olympijské sporty. 
ČHS hospodařil v roce 2021 s příjmy běžné činnosti ve výši 19.396.046 Kč, tj. na úrovni 94 % plánu. Hlavním 
zdrojem příjmů byly dotace NSA ve výši 13 588 402 Kč a objem vybraných členských příspěvků ve výši 
5 068 174 Kč byl oproti plánu na úrovni 81 %.  
Běžné výdaje ČHS činily 19.402.739 Kč, tj. byly na úrovni 94 % plánovaného čerpání. Nejvyšší výdaje byly, 
v souladu s plánem, v Komisi sportovního lezení (8,7 mil. Kč) a v „base campu“, který poskytuje organizační, 
administrativní, ekonomické a další služby v rámci celého ČHS (7,3 mil. Kč) a v oblasti správy skalních oblastí 
(1,8 mil. Kč). 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžné činnosti (provozní cash flow) činil mínus 6.694 Kč. 
V roce 2021 využil ČHS investiční dotaci NSA ve výši 3.778.902 Kč na zlepšení infrastruktury sportovního 
lezení a pořízení vybavení pro reprezentanty ve skialpinismu. 
Nejvýznamnější položkou financování mimorozpočtových a rozvojových aktivit byl dar Česko-slovinského 
alpského spolku ve výši 800 tis. Kč.  
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Účetní hospodářský výsledek po zahrnutí mimorozpočtových aktivit, odpisů a ostatních nepeněžních 
korekcí činil mínus 744.749 Kč. 
Delegáti zprávu o hospodaření ČHS v roce 2021 jednomyslně schválili. 
 
Předseda ČHS J. Bloudek informoval o plnění priorit a hlavních cílů ČHS v roce 2021 a v návaznosti na to 
představil aktualizované poslání a vize ČHS s výhledem do roku 2030.  
V přehledu plnění priorit a cílů  informoval o dílčích výsledcích za uplynulé období v prioritních oblastech 
prezentovaných na VH konané 29.5.2021:  
- 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 

V návaznosti na výše uvedené J. Bloudek představil návrh aktualizovaného poslání ČHS, jehož podstata 
spočívá v posunu od servisní organizace směrem k důrazu na poslání ČHS v oblasti sportu na všech 
úrovních. Aktualizované poslání je formulováno takto:  
Poslání:  
- Vedeme naše členy k aktivnímu provozování horských i lezeckých sportů a vytváříme jim k tomu 

podmínky na všech úrovních výkonnosti. 
- Sportujeme podle principů fair play a podporujeme pozitivní přístup k přírodě. Našimi základními 

hodnotami jsou zodpovědnost, důvěra a spolupráce.  
- Zastupujeme zájmy našich členů na národní i mezinárodní úrovni; jsme známou, respektovanou, 

efektivně řízenou a finančně stabilní organizací s profesionálním zázemím.  
 
Vize (výhled do roku 2030) 
- Převážná část našich členů bude sdružená v oddílech s atraktivní nabídkou sportovních příležitostí, 

kterým poskytneme podporu a vytvoříme podmínky k růstu.  

- Ve sportovním lezení, alpinismu i skialpinismu vytvoříme profesionálně vedený a dostupný systém, 

umožňující růst od mládežnických a hobby kategorií až po vrcholové sportovce, schopné se prosadit 

na mezinárodní úrovni.  

- Hlavní i podpůrné oblasti naší činnosti budou stát na cca 20 plných úvazcích, obsazených týmem 

systematicky řízených profesionálů, se schopnostmi a zdroji odpovídajícími bezpečnému dosahování 

stanovených cílů.  

Delegáti jednomyslně schválili aktualizované poslání a vizi ČHS. 
 

První místopředseda ČHS M. Klíma představil návrh rozpočtu ČHS na rok 2022, který je koncipován jako 
vyrovnaný, s běžnými příjmy a výdaji ve výši 20.417.850 Kč, tj. o cca 1 mil. Kč vyšší než v roce 2021. M. Klíma 
upozornil, že rozpočet obsahuje některé obtížně předvídatelné proměnné, zejména objem neinvestičních 
dotací, který bude ovlivněn i nejistotami na úrovni státního rozpočtu v důsledku vnějších vlivů. M. Klíma 
stručně okomentoval předpokládané výdaje jednotlivých komisí a středisek, s tím, že s nejvyšším rozpočtem 
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bude stejně jako v předchozích letech pracovat Komise sportovního lezení (8,7 mil. Kč), „base camp“ 
poskytující centrální administrativní, organizační, ekonomické, právním a další služby celé organizaci 
i jednotlivým komisím (8 mil. Kč) a Centrální vrcholová komise (1,8 mil. Kč). M. Klíma dále upozornil na 
alokaci finančních prostředků do oblasti rozvojových projektů a investic v celkovém objemu 895 tis. Kč.  
 
V následné diskusi zazněly dotazy týkající se projektu zaměřeného na možnou změnu identity, tj. názvu, 
loga či celkového vnímání ČHS jako značky. J. Bloudek vysvětlil dosavadní postup s tím, že případné návrhy 
změn budou včas předloženy členské základně k vyjádření. 
Delegáti jednomyslně schválili návrh rozpočtu ČHS na rok 2022 včetně pověření pro VV upravit rozpočet 
v případě změn na straně příjmů.  
 
Dalším bodem programu byla doplňující volba na místo ve Výkonném výboru ČHS, ze kterého v prosinci 
2021 odstoupil P. Blažek. Delegátům se představil jediný kandidát Marcel Janoš z Horolezeckého oddílu 
Baník Karviná z.s., který byl následně v tajné volbě zvolen členem Výkonného výboru, s funkčním obdobím 
shodným jako v případě ostatních členů Výkonného výboru, tj. do 25. 5. 2025. Při volbě získal 97,6 % hlasů 
přítomných, nebo zastoupených delegátů.  
 
V závěrečné diskusi zazněl dotaz P. Esentiera ze Spartaku Vrchlabí týkající se postoje ČHS ke komerčním 
aktivitám na skalách. S několika náměty týkajícími se doškolování instruktorů, benefitů pro členy ČHS ze 
strany partnerů a využití lezecké stěny ČHS v Brně vystoupil předseda oddílu č. 562 B. Vlček.  
 
V závěrečném bodě jednání delegáti jednomyslně schválili Usnesení Valné hromady ČHS, v tomto znění:  
Valná hromada ČHS schválila: 

- Výroční zprávu ČHS za rok 2021 
- zprávu Revizní komise za uplynulé období 
- zprávu o hospodaření ČHS za rok 2021 
- aktualizované poslání a vize ČHS 
- rozpočet ČHS na rok 2022, s tím, že Výkonný výbor je oprávněn provést nezbytné úpravy rozpočtu 

v případě změn na straně příjmů 
 
Valná hromada zvolila v doplňující volbě: 

- členem Výkonného výboru Marcela Janoše, a to na období shodné s funkčním obdobím současného 
Výkonného výboru 

 
Valná hromada uložila:  

- Výkonnému výboru aktualizovat zápis ČHS ve spolkovém rejstříku.  
   
 
J. Bloudek poděkoval všem delegátům za účast a Valnou hromadu ukončil.  
 
 
 
Zapsala: B. Valentová, generální sekretář ČHS. 
 
 
Za správnost: J. Bloudek, předseda ČHS 


