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Výroční zpráva Českého horolezeckého svazu za rok 2022 

Uzávěrka 24. 2. 2023, jazyková a grafická úprava budou provedeny později. 
 

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, sportovního lezení a všech (horo)lezeckých 
disciplín včetně skialpinismu a ledolezení v ČR a zástupcem těchto sportů 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 
Valná hromada ČHS se v roce 2022 konala 27. 3. v Praze na Strahově.  
Valná hromada schválila Výroční zprávu ČHS za rok 2021, zprávu revizní komise za uplynulé období, 
zprávu o hospodaření ČHS v roce 2021, rozpočet ČHS na rok 2022 a aktualizované poslání a vize ČHS 
na další období. Delegáti zvolili v doplňující volbě nového člena Výkonného výboru Marcela Janoše, 
který nahradil odstoupivšího Pavla Blažka.  
Valná hromada uložila Výkonnému výboru aktualizovat zápis ČHS ve spolkovém rejstříku, a tento úkol 
byl splněn.   
 

Výkonný výbor ČHS 
Výkonný výbor ČHS byl zvolen v roce 2021 a v roce 2022 pracoval v tomto složení: 
- Jan Bloudek předseda 

- Marek Klíma 1. místopředseda 

- Petr Resch  2. místopředseda 

- Jiří Oliva  člen 
- Marcel Janoš člen (zvolen v doplňující volbě 27. 3. 2022 na uvolněné místo po P. Blažkovi, 

který rezignoval na funkce člena Výkonného výboru 24. 12. 2021) 
 
V průběhu roku 2022 se uskutečnilo 10 jednání Výkonného výboru, která byla doplněna neformálními 
setkáními, na nichž byly diskutovány hlavně záležitosti týkající se dalšího rozvoje ČHS. Jednání 
Výkonného výboru se vedle členů Výkonného výboru pravidelně účastnil generální sekretář, 
zaměstnanci odpovědní za oblast ekonomiky, marketingu a médií a za oblast sportovního lezení.  
 

Revizní komise a Disciplinární komise 
Revizní komise pracovala v průběhu roku 2022 ve složení zvoleném v roce 2021, tj. Martin Mašát 
(předseda), členové Michal Všetečka a Jana Krtková. Revizní komise se zaměřila především na kontrolní 
činnost v oblasti ekonomiky. Informace jsou v samostatné zprávě pro Valnou hromadu. 
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Disciplinární komise pracovala v průběhu roku 2022 ve složení zvoleném v roce 2021, tj. Vladislav 
Rezek (předseda), členové Miloslav Šramota a Ladislav Tichý. V roce 2022 řešila komise jednu 
disciplinární stížnost týkající se oblasti sportovního lezení.   
 

Odborné komise 
V roce 2022 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  

(součást komise alpinismu) 

 

V roce 2022 došlo v oblasti komisí k těmto změnám:| 

- 14. 12. 2022 byla vytvořena Komise pro fundraising, předsedou byl jmenován člen Výkonného 

výboru Jiří Oliva.  

- K 31. 12. 2022 byla zrušena samostatná Komise mládeže a její agenda byla začleněna do Komise 

alpinismu. 

Sekretariát ČHS 
Generální sekretář – Božena Valentová 
Ekonomika – Romana Plischková 
Média, marketing – Michaela Košatková 
Servis pro členy, oddíly – Ivana Trávníková, Lucie Kalašová 
Administrativní a organizační podpora komisí – Ivana Palasová, Kristýna Šmídová 
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Členství v ČHS  
K 31. 12. 2022 bylo v členské databázi ČHS evidováno 30 299 členů – fyzických osob, tzn., že oproti 
roku 2021 se počet členů mírně zvýšil a přibylo i členů, kteří si zakoupili členský průkaz. 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 2022, nebo 
alespoň na rok 2021.  
 
Členská základna ČHS k 31. 12. 2022  
- oddíloví členové „A“    7 383  

- oddíloví členové „B“    5 586   

- individuální členové „A“    9 132  

- evidovaných členů „E“    8 198  

- dospělí členové od 19 let   16 906  

- členové do 18 let    13 393  

- muži celkem    18 620  

- ženy celkem    11 679  

- členové „A“, „B“ s průkazem na 2022 18 251  

 
K 31. 12. 2022 bylo v ČHS evidováno 361 horolezeckých oddílů, z nichž 102 byly spolky.  
 
Výše členských příspěvků pro jednotlivé členské kategorie byla v roce 2022 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.  
 
Členové ČHS, fyzické osoby i horolezecké oddíly – spolky evidované v členské databázi ČHS byli zapsání 
do Rejstříku sportu vedeného Národní sportovní agenturou (NSA). Souhrnné statistické údaje o členské 
základně za rok 2022 byly předány do evidence České unie sportu (ČUS).  
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Hospodaření ČHS 
 
Celkové výsledky hospodaření 
ČHS hospodařil v roce 2022 na základě rozpočtu s předpokladem kladného provozního hospodářského 
výsledku ve výši +896 315 Kč a maximálního objemu investic ve výši 700 000 Kč. 
 
Výsledek hospodaření ČHS za rok 2022, resp. provozní výsledek hospodaření za rok 2022 byl dosažen 
v přijatelné odchylce od plánu, a to ve výši +882 558 Kč (tj. 98% plánu).  
Účetní hospodářský výsledek je vykázán ve výši +171 988 Kč. Účetní hospodářský výsledek zahrnuje 
oproti Provoznímu hospodářskému výsledku odpisy investičního majetku, přecenění cizoměnových 
účtů a závazků, tvorbu rezervy na daň z vedlejší činnosti a tvorbu opravných položek v celkovém 
dopadu -710 570 Kč. 
 
V květnu 2022 proběhla úprava rozpočtu schváleného Valnou hromadou ČHS v březnu 2022, a to 
z titulu získání vyšší provozní dotace NSA (o více jak 2 mil Kč). V rámci upraveného rozpočtu byly 
navýšeny rozpočty komisí a organizačních složek ČHS: Komise sportovního lezení (+555 tis. Kč), Komise 
závodního skialpinismu (+200 tis. Kč), Centrální vrcholová komise (+120 tis. Kč), sekretariát – centrální 
služby a služby členům (+510 tis. Kč), marketing (+225 tis. Kč) a rezervy pro běžnou činnost (+450 tis. 
Kč). Celkový plánovaný provozní výsledek hospodaření zůstal zachován. 
 
V průběhu roku následně došlo k těmto změnám s negativním dopadem do hospodaření ČHS: Navýšení 
nákladů Komise sportovního lezení a zamítnutí dotace NSA na podporu významné sportovní akce - 
Evropského poháru v boulderingu. Tyto disproporce se podařilo vykompenzovat vyššími vlastními 
příjmy běžného období a současně úsporami nákladů v komisích, na sekretariátu a v oblasti 
marketingu.  
 
Zdroje 
Celkové zdroje financování byly oproti plánu, aktualizovanému v květnu 2022, navýšeny 
o 1 424 976 Kč, tj. o 6%. K navýšení finančních zdrojů oproti plánu došlo ve všech kategoriích, což je 
třeba hodnotit velmi pozitivně.  
 
Celkové zdroje byl tvořeny těmito položkami: 

 
 
- Základním zdrojem financování ČHS byla dotace NSA tvořící 61% celkových zdrojů, která byla 

čerpána ve všech oblastech (Organizace, Talentovaná mládež, Reprezentace), a členské příspěvky, 

které tvoří 24% zdrojů financování. Členské příspěvky vykázaly v 2022 nárůst o 495 tis. Kč oproti 

plánu, což odpovídá nárůstu členské základny o více než 2600 členů. 
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- Dalším významným zdrojem rozpočtu byly zdroje od partnerů (cca 6%), které se podařilo oproti 

minulým letům významně zvýšit a to v oblasti finančního, i materiálového plnění. Celková výše 

těchto zdrojů (vystavených faktur) byla 3 143 360 Kč. Částka 1 638 618 Kč vykazovaná v přehledu 

zdrojů je hodnota volných zdrojů (jedná se o konečnou částku po zahrnutí materiálového plnění 

ve výši 1 049 364 Kč a odměn fundraiserům ve výši 670 756 Kč). Dříve byly tyto zdroje zahrnuty do 

hospodaření komisí, avšak v roce 2022 došlo ke změně metodiky, na základě níž jsou zdroje od 

partnerů vykazovány samostatně. Důvodem změny je zvýšení významu tohoto zdroje a fakt, že se 

z hlediska daňové povinnosti jedná o vedlejší hospodářskou činnost s daňovými dopady. Daňové 

dopady za rok 2022 nebyly k datu závěrky Výroční zprávy vyčísleny, a proto byla do účetního 

hospodářského výsledku zahrnuta tvorba rezervy na tuto daň. 

 
- Novou kategorií zdrojů jsou příjmy ze závodních licencí v oblasti sportovního lezení, které byly 

zavedeny v roce 2022. 

 
- Dalšími zdroji příjmů byly příjmy z administrace cestovního pojištění, úroky a ostatní výnosy, které 

zahrnují zejména dar od ČSAS a bonusy za pojištění odpovědnosti členům.  

 
Kromě výše uvedených zdrojů získal ČHS i dotace, které nejsou zahrnuty do celkového přehledu zdrojů, 
ale jen do hospodaření komisí. Jedná se o dotaci Magistrátu hl. m. Prahy na podporu pražských oddílů 
pracujících s mládeží (110 000 Kč) a na Školní boulder pohár (80 000 Kč), a o dotaci MČ na týž závod 
(40 000 Kč).  
 
Velký problém způsobilo rozhodnutí NSA o zamítnutí žádosti o dotaci na Evropský pohár v boulderingu, 
jehož pořádání bylo plánováno s nulovým dopadem do rozpočtu ČHS. Neposkytnutí dotace se do 
celkového hospodaření ČHS promítlo ztrátou ve výši -1 282 682 Kč. Celkový výsledek hospodaření to 
ale díky vyšším příjmům a úsporám v mnoha oblastech významně neovlivnilo. 
 
Hospodaření odborných komisí a dalších složek ČHS 
Z celkového pohledu nebyla při čerpání rozpočtu v oblasti hospodaření komisí a středisek vykázána 
významná disproporce. Celkový výsledek čerpání ve výši -150 614 Kč je dán tím, že všechny komise a 
střediska, vyjma Komise sportovního lezení, nedočerpaly rozpočet a vykázaly úspory, a také tím, že 
v plánu komisí byly podle původní metodiky zahrnuty partnerské zdroje. 

 

 
 
Komise sportovního lezení hospodařila s největším podílem rozpočtu (cca 47%). Plánovaný rozpočet 
komise byl překročen v důsledku toho, že v oblasti sportovního lezení došlo po období epidemických 
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omezení k velkému a žádoucímu rozvoji činnosti a tím i ke zvýšení nákladovosti. Rozpočet komise byl 
překročen zejména v oblasti tuzemských závodů, kde došlo k rozmachu soutěží, a v provozu 
tréninkových center. Objem přečerpaných nákladů je ale zkreslen tím, že partnerské zdroje ve výši cca 
850 tis. Kč původně předpokládané přímo pro tuzemské závody jsou kvůli změně metodiky vykazovány 
souhrnně.  

 

Ostatní odborné komise a střediska dosáhla v čerpání rozpočtu úspor. Největší úspory jsou vykázány 
v sekretariátu, tj. v oblasti centrálních služeb a služeb členům, jehož rozpočet tvořil cca 34% rozpočtů 
komisí. Úspory vznikly díky uplatnění části nákladů v rámci projektu Erasmus, díky časovému posunutí 
zamýšlených IT projektů a také díky úsporám reagujícím na zamítnutí žádosti o dotaci na EP 
v boulderingu. Úspory v oblasti marketingu byly dány především časovému posunutí projektu 
zaměřeného na změnu identity ČHS. 

 
Projekty - aktivity mimo rozpočet komisí 
ČHS se v roce 2022 aktivně účastnil mezinárodní spolupráce na dvou projektech financovaných ze 
zdrojů Erasmus+. V obou případech je leaderem a současně i jedním z realizátorů. V roce 2022 byla 
v rámci této spolupráce vyčerpána částka 676 388 Kč na projekt CORS a 382 288 Kč na projekt EUMA, 
který byl na konci roku 2022 ukončen (k datu uzávěrky Výroční zprávy nebyl doúčtován). Tyto částky 
kryly vlastní náklady projektu a zčásti přispěly k úhradě nákladů centrálních služeb. Z hlediska celku je 
dopad projektů prakticky nulový (hospodářský výsledek -764 Kč). 
 
ČHS pořádal v roce 2022 Evropský pohár v boulderingu. Rozpočet akce byl plánován jako nulový, se 
započítáním dotace NSA, která však nebyla přidělena, a proto byl závod realizován v úspornější podobě 
a financován plně z vnitřních zdrojů ČHS. 
 
Nepeněžní náklady 
Nepeněžní náklady byly významnou položkou ovlivňující celkový účetní výsledek hospodaření. Jedná 
se zejména o odpisy investičního majetku, v roce 2022 dosáhly výše 1 155 795 Kč, a o další nepeněžní 
položky; přecenění EUR účtů, přecenění závazkových cizoměnových účtů (zdroje projektu ERASMUS), 
závěrkové operace typu oprávky a tvorba rezerv - v celkovém dopadu + 445 tis. Kč. Zásadní dopad ve 
výši cca 689 tis. Kč mělo přecenění cizoměnových zdrojů v projektech Erasmus+. Současně byla 
vytvořena rezerva na daň z příjmů z vedlejší činnosti ve výši 209 tis. Kč. 
 
Investice a majetek 
Na konci roku 2022 disponoval ČHS stálými aktivy (hmotný a nehmotný majetek) v celkové výši 
9 050 674 Kč, a finančními zdroji 15 356 084 Kč, z nichž 3 963 531 Kč jsou zdroje projektů Erasmus+. 

V roce 2022 byly realizovány pouze investice do nehmotného majetku ve výši 175 000 Kč. Ostatní 
investice byly pozastaveny zejména proto, že NSA v roce 2022 nevyhlásila program investičních 
dotací.  
 
Tabulky s kompletními výsledky hospodaření jsou v příloze.  
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Partneři ČHS v roce 2022 
Činnost ČHS podpořili, finančně i materiálně, tito partneři:  

- Rock Point - partner české reprezentace ve sportovním lezení 

- Český ráj Outdoor Sports – hlavní partner 1. ligy ve sportovním lezení 

- Bosch - hlavní partner 1. ligy ve sportovním lezení 

- SC Metal - hlavní partner 1. ligy ve sportovním lezení 

- Unparallel - hlavní partner 1. ligy ve sportovním lezení 

- Auto Podbabská - partner 1. ligy ve sportovním lezení 

- Petzl - hlavní partner 2. ligy ve sportovním lezení 

- VirginGrip - partner 2. ligy ve sportovním lezenít 

- Singing Rock - Partner skalních oblastí  

- Rock Empire - Partner skalních oblastí Labské pískovce 

- Mountain Equipment - Partner Sokolíků - týmu mladých alpinistů ČHS 

- HUDY - Generální partner Českého poháru ve skialpinismu 

- Direct Alpine - partner Českého poháru ve skialpinismu 

- TENDON - partner 1. ligy ve sportovním lezení a  Sokolíků - týmu mladých alpinistů ČHS 

- UNIQA pojišťovna - partner ČHS 

- Alpine Pro - partner Evropského poháru v boulderu v Praze  

- Anatomic - partner Evropského poháru v boulderu v Praze  

- P3 Parks - partner Evropského poháru v boulderu v Praze  

 
- Hlavními mediálními partnery ČHS byli: Montana a Lezec.cz, mediálními partnery byli: Svět 

outdooru a Horyinfo.cz. 

 

Členství a aktivity ČHS v tuzemských sportovních organizacích 
ČHS byl v roce 2022 členem těchto organizací:  
- ČOV - Český olympijský výbor  

- ČUS - Česká unie sportu  

- ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu  

 
Předseda ČHS J. Bloudek pracoval druhým rokem ve funkci člena Výkonného výboru ČOV, do které byl 
zvolen v roce 2021, a i nadále byl činný v Komisi neolympijských sportů ČOV. 
 
Předsedkyně Komise sportovního lezení ČHS D. Fajbišová vedla i v roce 2022 komisi sportovního lezení 
České asociace univerzitního sportu.   
 
ČHS dále spolupracoval, zejména v oblasti sportovního lezení, s těmito sportovními organizacemi:  
- Centrum sportu Ministerstva vnitra OLYMP 

- Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Victoria 

- AC Baluo (testování sportovců) 

- Fyzio Gym Cooper (fyzioterapie) 

- Andrle sport a tvůrci systému Yarmill (tréninky a tréninkové deníky).  
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Členství a aktivity ČHS v mezinárodních a zahraničních sportovních organizacích 
ČHS byl v roce 2022 členem těchto organizací:  
- UIAA - Mezinárodní federace horolezectví a sportovního lezení (Union Internationale des 

Associations d'Alpinisme) 

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

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

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

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

- SHS James - Spolok slovenských horolezcov (přidružené členství) 

 
Předseda J. Bloudek pokračoval v roce 2022 v činnosti zastupujícího předsedy EUMA a v rámci této 
funkce se účastnil pracovních jednání.  
V průběhu roku J. Bloudek zastupoval ČHS na plenárních zasedáních i jiných pracovních jednání 
organizací, jichž je ČHS členem.   
- PA EUMA – Makedonie 

- PA IFSC – USA 

- PA IFSC Europe – Velká Británie 

- IFSC Climbing Summit – Itálie 

- PA ISMF – Španělsko 

- PA UIAA - Kanada 

V odborných komisích UIAA měl ČHS tyto zástupce: J. Vogel - Mountaineering Commission, 
M. Horňáková - Youth Commission a L. Horáková - Medical Commission.   
V IFSC měl ČHS tyto zástupce: L. Návrat – Rules Commission, I. Ondra a Š. Volf  – Coaches´commission.  

 
V roce 2022 pokračovala spolupráce se Slovinským horolezeckým svazem (PZS) realizovaná 
prostřednictvím Česko-slovinského alpského spolku a spočívající v propojení členství v ČHS a PZS  
(balíček Trio) a podpoře provozu chat ve vlastnictví PZS.  
Zaměření na podpora provozu horských chat ve Vysokých Tatrách bylo součástí spolupráce 
a přidruženého členství v SHS James.  
 

Mezinárodní projekty 
Na konci roku 2022 byl úspěšně ukončen mezinárodní tříletý „Project of Good Governance of Climbing 
and Mountaineering in Europe“ financovaný z programu Erasmus+ (340 tis. EUR), jehož cílem bylo 
zlepšit na úrovni EU organizaci spolupráci a podporu při provozování horolezecké infrastruktury 
(horské chaty, stezky, skalní lezecké oblasti). Projekt obsahově vedla EUMA, ČHS byl odpovědný za 
řízení a administraci. Na projektu se podílely horolezecké organizace Německa, Rakouska, Slovinska a 
Makedonie a dále Fakulta sociálních věd UK a Europeische Wandervereinigung. Závěrečná prezentace 
pracovních skupin projektu proběhla v Mnichově.  
 
V roce 2022 pokračoval druhým rokem další 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. 
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Poslání a vize ČHS v dalším období 
Na Valné hromadě ČHS v roce 2022 byl schválen dokument aktualizující poslání a vize ČHS do dalšího 
období, v tomto znění:  
 
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) 

1) Převážná část našich členů bude sdružená v oddílech s atraktivní nabídkou sportovních 

příležitostí, kterým poskytneme podporu a vytvoříme podmínky k růstu.  

2) 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.  

3) 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.  

Pozn.: Oblasti: rozvoj soutěžního i nesoutěžního sportu, správa skal, vzdělávání, správní 

(ekonomika, právo, administrativa, ICT, majetek) a komunikačně-marketingová agenda, podpora 

oddílů, řízení. 

 

Jednotlivé oblasti činnosti ČHS v roce 2022 
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 si zakoupilo téměř 5,5 tisíce členů.  
Součástí členství dospělých osob bylo již druhým rokem pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 
provozování horolezectví, jeho disciplín i dalších běžných outdoorových aktivit, platné na území ČR.  
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. Trio využilo téměř 1800 členů; nižší zájem byl 
způsoben konkurenční nabídkou ÖAV, jehož členství bylo podpořeno státní dotací Rakouska.  
 
Díky spolupráci se SHS James mohli členové opět využívat slevy na chatách ve Vysokých Tatrách, 
na jejichž provoz přispěl ČHS částkou cca 121 tis. Kč. Stejnou výhodu mohli naši členové využít na 
horských chatách ve Slovinsku; jejich provoz podpořil ČHS částkou 4 860 EUR.  
 
Aktivity oddílů i členů ČHS byly i v roce 2022 podpořeny prostřednictvím grantů zaměřených 
na mládež, na tradiční akce a skalní oblasti.  
- Granty na podporu mládeže byly nově poskytovány pouze na uspořádání oddílového kola soutěže 

Mladí horalové. Grant využilo 13 oddílů, kterým bylo vyplaceno celkem 84 973 Kč.    



10 

 

- Na podporu tradičních horolezeckých akcí (lezecké závody, závody na běžkách, krosy a horolezecké 
víceboje, horolezecká setkání apod.) bylo poskytnuto 68 tisíc Kč, granty využilo 14 zájemců.  

- Granty na podporu údržby skalních oblastí (údržba přístupových cest, úklid, značení apod.) byly 
přiděleny jen 6 žadatelům, celková podpora činila 28 998 Kč.   

 
Členové měli jako vždy možnost zapůjčit si průvodce a další publikace z knihovny ČHS. Informovanost 
byla zajišťována prostřednictvím webu, čtvrtletních elektronických Zpravodajů a hlavně sociálních sítí 
– Facebooku a Instagramu. Opět vyšla Ročenka ČHS, která byla distribuována horolezeckým oddílům, 
členům i zájemcům o horolezectví např. prostřednictvím lezeckých stěn, na horolezeckých festivalech, 
závodech apod.  
 
Sportovní lezení 
Komise sportovního lezení, předsedkyně komise – Dita Fajbišová.  
V roce 2022 se podařilo ve sportovním lezení udržet vzestupnou linii a to jak ve výsledcích naší 
reprezentace, tak v přípravě talentované mládeže - od Sportovních středisek mládeže až po samotnou 
reprezentaci. 
 
Do reprezentačních týmů bylo zařazeno v sezóně 2022  -  46 závodníků.  
Česká mládežnická reprezentace získala v roce 2022 na mezinárodních soutěžích celkem 19 medailí. 
Česká seniorská reprezentace v roce 2022 dosáhla na mezinárodních soutěžích na 6 medailí. 
Celkově reprezentanti ve sportovním lezení získali 25 medailí a 66 umístění v TOP10. 
 
Rok 2022 navázal na rok předchozí v práci s talentovanou mládeží.Od 1. 1. 2022 se rozběhl nový systém 
péče o talentovanou mládež. Vznikla třístupňová struktura, ve které se sportovní střediska mládeže 
(SpS) stala základním kamenem péče a přešla do gesce oddílů. Na SpS navazují sportovní centra 
mládeže (SCM) a vrcholová sportovní centra (VSC).  
Na základě výzvy z podzimu 2021 byl, na základě splnění kritérií, udělen status SpS jedenácti oddílům 
z celé ČR (většina se však nachází na Moravě). Do SpS pro děti ve věku 8-14 let, bylo v roce 2022 
zařazeno 94 mladých sportovců a staralo se o ně 31 trenérů.  
Koncem roku 2021 byla schválena koncepce a zřízena SCM, která jsou dalším navazujícím článkem péče 
o sportovně talentovanou mládež ve sportovním lezení v ČR. SCM jsou určena pro talentovanou 
mládež ve věku od 12–15 let, a v roce 2022 do nich bylo zařazeno 17 dětí.   
Příprava talentované mládeže ve věku 15–23 let byla realizována již několikátým rokem 
prostřednictvím VSCM zaměřeného na všechny disciplíny.  VSCM mělo v roce 2022 17 členů. 
 
V roce 2022 proběhlo celkem 25 soustředění pro všechny disciplíny, boulder (11x), obtížnost (10x) 
a rychlost (3x), a jeden společný trénink byl věnován pouze reprezentantkám. Soustředění probíhala 
v tréninkových centrech reprezentace Jungle Sport Park Praha a Hudy lezecká stěna Brno, dále pak 
v Bratislavě, Budapešti a Ljubljaně. 
 
Příprava a péče o reprezentanty i talentovanou mládež zařazenou do VSCM, SCM 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 lezecké stěně Brno a v Jungle Sport Park Praha. 
Dalšími spolupracujícími tréninkovými centry jsou lezecké stěny Hangár Brno, Vertikon Zlín, Tendon 
Hlubina a TendonBlok Ostrava.  
 
Na péči o reprezentanty se podíleli: AC Baluo, Laboratoř sportovní motoriky FTVS UK, Fyzio Gym 
Cooper, Andrle sport a firma Yarmill. 
V roce 2022 dále pokračovala spolupráce se specializovaným pracovištěm FyzioGym Cooper, které 
zajišťovalo reprezentantům, členům VSCM, SCM a SpS péči v oblasti pohybové diagnostiky, 
fyzioterapie a pohybové terapie. Přístup k jednotlivým závodníkům byl koordinován s reprezentačními 
a osobními trenéry, aby byly zajištěny nejen zdravotní aspekty, ale i optimální rozvoj výkonnosti. 
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Zároveň pracovníci FyzioGym Cooper poskytovali servis v oblasti fyzioterapie a pohybové terapie na 
nejvýznamnějších mezinárodních i tuzemských závodech, soustředěních a společných trénincích. 
Reprezentanti nadále využívali online prostředí tréninkového deníku a analytického vyhodnocení 
Yarmill, který je neustále přizpůsobován potřebám lezeckého tréninku. 
Reprezentanti se účastnili testování v Aplikačním centru Baluo a/nebo v Laboratoři sportovní motoriky 
FTVS UK. 
Nadále probíhalo nastavení tréninkových plánů a některých soustředění ve spolupráci s Andrlesport. 
Pokračovala spolupráce s resortními centry a to Centrem sportu MV Olymp, ve kterém bylo zařazeno 
7 reprezentantů. Do Vysokoškolského sportovního centra MŠMT Victoria se podařilo zařadit 4 
reprezentanty.  
Dalším neméně důležitým prvkem v oblasti sportovního lezení jsou domácí soutěže. 
Celkově se v roce 2022 konalo 19 závodů ve třech disciplínách sportovního lezení – obtížnosti, boulderu 
a rychlosti, a to za účasti 1723 závodníků. Nejvíce soutěžících přijelo na 1. kolo ČP v boulderu do pražské 
„Jungle“, kde bylo celkem 154 lezců (dospělí a mládež). Cenu za nejvyšší počet diváků by opět získaly 
legendární Teplice nad Metují, kde se letos uskutečnilo 3. kolo ČP v boulderu. Závod, který je 
každoročně součástí Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, sledovalo živě zhruba 3 - 4 
tisíce skvěle fandících diváků. Nejsledovanějším kláním roku, co se týče online přenosu, se stalo 
dubnové 1. kolo ČP v obtížnosti na HUDY stěně v Brně, ze kterého mimo jiné vzešli také naši noví 
reprezentanti v této disciplíně. Počet zhlédnutí - 8 900 diváků. 
 
Dalším velkým úspěchem, který si ČHS za rok 2022 připsal, bylo pořádání Evropského poháru 
v boulderu v Praze. Letňanské klání se dočkalo pozitivní zpětné vazby od mnoha zahraničních 
soutěžících, a ČHS si od IFSC Europe za závod vysloužil ocenění ,,Sustainability Award“. Jedná se o cenu, 
která od loňského roku vyhodnocuje ty nejlepší evropské závody z hlediska všeobecné udržitelnosti. 
Možná je to jeden z důvodů, proč nám IFSC umožnilo v roce 2023 stát se organizátory Světového 
poháru v boulderu, který se uskuteční v Praze na Letné první červnový víkend.  
 
Závodní skialpinismus 
Komise závodního skialpinismu, předseda Pavel Jirsa.  
V závodní sezoně 2022 se uskutečnilo všech 5 plánovaných závodů HUDY Direct Alpine Českého poháru 
ve skialpinismu 2022 včetně MČR. Do seriálu byly zařazeny jako v předešlých letech osvědčené 
krkonošské závody s dlouholetou tradicí „O Dřevěného Krakonoše“ v Rokytnici nad Jizerou (21. ročník 
včetně nultého ročníku) nebo „Rally Krkonoše 2022“ ve Špindlerově Mlýně (31. ročník), osvědčený 
závod „Skialp night“ v Říčkách v Orlických horách a závod na Ramzové Jeseníkách. Do seriálu byl opět 
zařazen jeden zahraniční závod - Hore dole Derešom na Slovensku. Součástí každého závodu byly 
vyhlášeny i kategorie pro příchozí. Všechny zařazené závody se uskutečnily systémem start – cíl. 
Mistrovství ČR se již tradičně konalo ve Špindlerově Mlýně v polovině března, kde byly již po 17. 
uděleny mistrovské medaile a tituly.  
 

Do reprezentačního družstva byli zařazeni na základě výsledků v předchozí sezoně dva junioři a na 
základě nominačních závodů dvě ženy. Zajišťováním organizace a výjezdů reprezentace byla pověřena 
reprezentační trenérka Karolína Grohová. Členové reprezentačního družstva se zúčastnili závodů 
Světového poháru a Mistrovství světa v Itálii, ve Španělsku a ve Francii. Významných úspěchů dosáhla 
reprezentantka M. Vašínová, která vybojovala historicky první, stříbrnou medaili na závodě SP 
v disciplíně vertikal.  

 

Podzimní příprava reprezentantů na sezonu 2022/2023 započala soustředěním v Krkonoších 
a pokračovala dvěma soustředěními na ledovci v Rakousku. Jednoho zahraničního soustředění se také 
zúčastnili potencionální účastníci Evropských olympijských her v lednu 2023, kteří byli vybráni na EYOF 
na základě nominačního závodu ve Špindlerově Mlýně na konci roku.  
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V průběhu roku se komise zaměřovala na naplnění předolympijské koncepce, jejímž cílem je zlepšit 
tréninkové postupy, posílit konkurenceschopnost českých reprezentantů na mezinárodních závodech 
a směřovat k úspěšné nominaci na zimní olympijské hry v Itálii 2026. Díky této koncepci se podařilo 
rozšířit práci s reprezentačním družstvem, včetně zařazení vybraných reprezentantů do 
vysokoškolského sportovního centra Victoria.  

 

Ledolezení 
Komise ledolezení, řízením pověřen Petr Resch.  
V prosinci 2022 se podařilo uspořádat Mezinárodní mistrovství ČR - Dry Tool Cup Brno v ledolezení na 
obtížnost, souběžně se závodem Evropského poháru, jehož organizátorem je UIAA. MČR v ledolezení 
na rychlost, plánované jako závod na přírodním ledu ve Víru, bylo kvůli nepříznivým podmínkám 
zrušeno.  
Jedinou reprezentantkou ČR v ledolezení byla A. Loužecká, která vybojovala kvalitní umístění na 
několika mezinárodních závodech.   
 
Alpinismus a tradiční skialpinismus  
Komise alpinismu, předseda Dušan Janák  
V roce 2022 se činnost Komise alpinismu soustředila na tři typy aktivit: Výcvikový program mladých 
alpinistů – Sokolíků, podporu reprezentačního družstva a soutěž Výstupy roku.   
 
Do druhého roku výcviku vstoupil osmičlenný tým mladých talentovaných alpinistů – Sokolíků pod 
vedením S. Mitáče. V roce 2022 se týmu podařilo uskutečnit čtyři společné výjezdy. První týdenní 
výjezd proběhl ve Vysokých Tatrách a byl věnován převážně mixovému a ledovému lezení, pohybu na 
skialpech a lavinové prevenci. První letní výjezd směroval do Dolomit, pod jižní stěnu Marmolady, kde 
si Sokolíci vyzkoušeli průstupy dlouhými klasickými cestami (např. „Cesta přes rybu“ a další). 
Bigwallovému lezení byl věnován další týdenní kurz, který směřoval do Švýcarska na Poncione 
d'Alnasca, ale kvůli špatnému počasí musel být posléze přesunut do italské oblasti Cadarese. Poslední 
výjezd proběhl v prosinci, opět ve Vysokých Tatrách, a byl zaměřen na pohyb po horských hřebenech.   
S minimálním rozpočtem pokračovala i v roce 2022 činnost reprezentačního družstva, jehož členové 
byli jmenováni na základě ocenění v soutěži Výstupy roku a na základě dlouhodobých (horo)lezeckých 
výsledků. Finančně byla podpořena himálajská expedice vedená Z. Hákem, výjezd do středních hor 
oblast Mont Blancu, jeden sportovně lezecký a jeden bouldristický výjezd.  
 
V červnu se v oblasti Adršpachu uskutečnilo setkání alpinistů, s cílem uskutečňování společných akcí 
a předávání zkušeností mezi členy reprezentačního družstva, Sokolíky, zkušenými matadory i začínající 
mládeží. Pro členy reprezentačního družstva a pro tým Sokolíků se podařilo zajistit možnosti tréninku 
na vybraných stěnách v Praze, Brně a ve Zlíně. V roce 2022 začala příprava mimoevropské expedice 
Sokolíků, která by se měla uskutečnit v roce 2023.   
 
Na konci srpna byly na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují 
slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Výstupy roku za rok 2021 (nominace byly představeny na 
Jizerské 50). Nejlepší výkony vybíral patnáctičlenný panel hodnotitelů. Jedenkrát bylo uděleno 
ocenění Výstup roku* za himálajský prvovýstup Nebeská past, dvojice M. Holeček, R. Groh a čtyři 
ocenění Výstup roku - ve sportovním lezení za cestu Taurus 9b A. Ondry a  Bitka se Stalaktiti 8b OS 
E. Adamovské, a v bouldrech za Black Panther 8C a Double Backflip 8C/C+, oba M. Stráník. Dále bylo 
uděleno 11 čestných uznání.  
 
V červenci se konal již 4. ročník společné akce českých a slovenských lezkyň, tentokrát v Českém ráji. 
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Tradiční skialpinismus 
subkomise patřící do komise alpinismu, předseda Jan Pala. 
V roce 2022 se opět uskutečnily všechny obvyklé akce, tj. individuální výjezdy do různých evropských 
i mimoevropských pohoří i společné akce. V květnu se uskutečnil již 8. ročník Československého 
firnového memoriálu v Norsku a v polovině prosince Setkání skialpinistů v Beskydech s mnoha 
přednáškami a praktickými workshopy (lavinová prevence, zlepšování sjezdových technik, pohyb 
skialpinistického družstva na ledovci, první pomoc v zimních horách). Závěrečnou akcí roku byl 
Ropákův skialpinistický a lezecký vysokotatranský memoriál, který se uskutečnil na konci prosince na 
Téryho chatě ve Vysokých Tatrách.    
 
Vzdělávání, metodika 
Metodická komise, předseda Jiří Vogel 
Trenérské vzdělání, koordinace Břetislav Brodský 
Během roku uspořádala Metodická komise pět metodických akcí pro členy ČHS se zaměřením na 
skialpinismus a laviny, na ledolezení, vícedélkové lezení a lezení v horách, o které byl velký zájem. Tři 
akce se uskutečnily v Rakousku a jedna na Slovensku ve Vysokých Tatrách.  
 
Vzdělávání instruktorů bylo i nadále realizováno prostřednictvím blokového systému zahrnujícího čtyři 
kvalifikační úrovně: CWI – instruktor lezení na umělé stěně, SCI – instruktor lezení na skále (sportovní 
lezení na fixně zajištěných skalách), RCI – vícedélkové lezení na horách a HAL – lezení v zimních horách. 
Vzdělávací systém byl dále zdokonalován a byl v něm kladen důraz na schopnosti budoucích 
instruktorů při výuce nováčků. V roce 2022 se podařilo uskutečnit instruktorské kurzy CWI, SCI a RCI ve 
třech na sebe navazujících úrovních, tj. instruktor lezení na umělé stěně - CWI, instruktor sportovního 
lezení – SCI a kurz instruktor lezení na skalách - RCI. Konalo se také 7 doškolovacích seminářů, z nichž 
tři byly zaměřeny na výcvik dětí a mládeže a 2 na první pomoc. Díky kurzům a doškolením získalo, nebo 
si obnovilo instruktorskou kvalifikaci 89 členů ČHS.  
Pro výuku byly revidovány stávající metodické karty sloužící jako základní výukový materiál nejen pro 
instruktory, ale pro všechny zájemce o lezecký sport. Současně byl doplněn seznam metodických karet 
o další chybějící témata. 
 
Metodické vzdělávání bylo poskytováno i v rámci oddílů, z nichž pět mělo status Garantovaná 
horoškola ČHS.  
 
Lektoři Metodické komise se odborně podíleli na soutěži Mladí horalové, a to při samotné soutěži i při 
pobytech vítězných družstev ve Vysokých Tatrách. 
 
Na Vysočině se uskutečnil již 32. ročník Pelikánova semináře pořádaný ve spolupráci se Společností 
horské medicíny.   
 
V polovině roku se podařilo dokončit nový koncept trenérského vzdělávání zahrnující 4 stupně 
kvalifikací a licencí – C1, C2, B a A. Následně byl schválen nový Trenérský řád upravující jak vzdělávání, 
tak udělování trenérských licencí. Na podzim se podařilo podle nové koncepce realizovat první kurz 
Trenér C1, který absolvovalo 15 zájemců.  
 
ČHS získal na podzim akreditaci MŠMT pro kvalifikaci Trenér sportovního lezení, která je spojena 
s kurzem a kvalifikací Trenér B. Absolventi těchto kurzů budou moci získat živnostenské oprávnění na 
trenérskou činnost v oblasti sportovního lezení.  
 
Mládež 
Komise mládeže, předsedkyně Magdalena Horňáková.  
Počínaje rokem 2022 byly ukončeny aktivity v rámci Sítě klubů mládeže, mj. proto, že se podařilo zvýšit 
počet sportující mládeže v ČHS, a činnosti týkající se mládeže se podařilo dostatečně rozvinout zejména 
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ve sportovním lezení. Na tento trend navázalo na konci roku 2022 rozhodnutí o zrušení samostatné 
komise mládeže, jejíž outdoorové aktivity byly přesunuty do komise alpinismu. 
 
Práce s mládeží byla podpořena prostřednictvím grantů ČHS, které byly určeny na uspořádání 
oddílových kol soutěže Mladí horalové. Využilo je 13 oddílů, kterým byla rozdělena částka skoro 85 
tisíc Kč.  
 
V červnu proběhlo setkání Komise alpinismu v Adršpachu, kde měli zastoupení i mládežníci. 
V září, na Kokořínsku proběhlo ve spolupráci s horolezeckými kluby Satalice a LK Mšeno finálové kolo 
5. ročníku celostátní soutěže Mladí horalové, kterého se zúčastnilo 26 čtyřčlenných týmů ve dvou 
věkových kategoriích. Vítězové předchozích ročníků si konečně vybrali svoji výhru – pobyty ve Vysokých 
Tatrách pod dohledem zkušených lektorů.  
 
Správa skalních oblastí, jednání s orgány ochrany přírody 
Centrální vrcholová komise, předseda CVK Pavel Weisser  
jednání s orgány ochrany přírody, generální sekretář Božena Valentová 
Centrální vrcholová komise působila ve stejném složení jako v roce 2021, tzn. 18 předsedů jednotlivých 
OVK vč. předsedy CVK Pavla Weissera.  
 
Pro správu, údržbu a rozvoj skalních oblastí byl v roce 2022 nakoupen jisticí a slaňovací materiál 
v hodnotě zhruba 1,1 mil. Kč. V této částce je zahrnut také dotovaný materiál pro prvovýstupce, který 
je distribuován prostřednictvím OVK. V roce 2022 bylo poskytnuto prvovýstupcům přibližně 700 
borháků a 500 kruhů, přičemž prvovýstupci platili jen část pořizovací hodnoty jištění - průměrně 30%. 
Další práce související s využíváním lezeckých lokalit - úklid okolí skal, přístupy, protierozní opatření 
apod. byla podpořena prostřednictvím grantů ČHS v celkovém objemu 28 998 Kč, které využilo 
6 zájemců.   
 
V roce 2022 se uskutečnily dva semináře zaměřené na osazování fixních jistících bodů, a to v lokalitě 
Tisá a na Vysočině v lokalitě lomu Štěnice. Semináře byly určeny pro členy a správce OVK i pro 
prvovýstupce. S problematikou osazování fixních jistících bodů seznámeno celkem 18 správců skal 
a prvovýstupců.  
 
Neustále byla doplňována a aktualizována databáze Skály ČR, ve které bylo na konci roku 2022 
evidováno 16 779 skal, 102 381 cest a 1098 sektorů. Současně byly provedeny aktualizace aplikací 
databáze Skály ČR pro Android a iOS. Geografická data z  databáze jsou využívána na Mapy.cz a také 
Hasičským záchranným sborem, který je vedoucí složkou Integrovaného záchranného systému ČR.  
 
V roce 2022 byla na základě žádosti ČHS vydána tato nová (obnovená) povolení lezení od orgánů 
ochrany přírody: 
- CHKO Český ráj - platnost povolení do 31. 12. 2026, vztahuje se jen na členy ČHS a členy UIAA. 

- NPR Pulčín Hradisko, lokalita Pět kostelů – platnost povolení do 31. 12. 2027, vztahuje se jen na 

členy ČHS. 

- PP Tiské stěny – platnost povolení do 31. 12. 2027, vztahuje se na všechny lezce.   

V roce 2022 byly dále podány žádosti o vydání nových povolení pro lezecké oblasti na území Prahy, pro 
NPR Zlatník na území CHKO České středohoří a PP Kočičí skály na území CHKO Broumovsko. Tato 
jednání se nepodařilo v roce 2022 dokončit, stejně tak jako jednání s vlastníkem pozemku, na kterém 
se nachází lom Lažánky v CHKO Moravská kras.  
ČHS podpořil obnovu NP České Švýcarsko zasaženého rozsáhlým požárem výtěžkem z prodeje 
samolepek s fotografiemi národního parku.  
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Příloha - hospodaření ČHS v roce 2022 
Kompletní výsledky hospodaření – Přehled po struktuře komisí 
 

 
 



16 
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Kompletní výsledky hospodaření – Přehled po struktuře účetních analytik - porovnání 
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Příloha – výsledky - sportovní lezení 
 

Mezinárodní Mistrovství ČR - obtížnost Praha 5. - 6. 11. 2022 

Ženy Muži 

1. Adamovská Eliška 1. Stráník Martin 

2. Jurčenko Arina 2. Potůček Šimon 

3. Smetanová Michaela 3. Jeliga Marek 

  

Mezinárodní Mistrovství ČR - boulder Slaný 23. - 24. 9. 2022 

Ženy Muži 

1. Jurčenko Arina 1. Stráník Martin 

2. Šikulová Hana 2. Luby Robert 

3. Skoupá Sabina 3. Jeliga Marek 

  

Mezinárodní Mistrovství ČR - rychlost Brno 9. 10. 2022 

Ženy Muži 

1. Cibulková Tereza 1. Kříž Jan 

2. Skoupá Sabina 2. Khaibullin Rishat 

3. Mrázová Lucie 3. Burian Petr 

  

Akademické Mistrovství ČR - obtížnost Zlín 10. 11. 2022 

Ženy Muži 

1. Slezáková Lenka 1. Potůček Šimon 

2. Širůčková Tereza 2. Volf Štěpán 

3. Galeová Ema 3. Potůček Štěpán 

 

Akademické Mistrovství ČR - boulder Brno 10. 6. 2022 

Ženy Muži 

1. Ondřejová Jana 1. Potůček Šimon 

2. Zachrdlová Kateřina 2. Běhounek Michal 

3. Tužová Natálie 3. Potůček Štěpán 
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Mistrovství ČR mládeže - obtížnost Praha 5. - 6. 11. 2022 

Dívky J (U20) Dívky A (U18) Dívky B (U16) 

1. Smetanová Michaela 1. Skoupá Sabina 1. Janošová Mariana 

2. Širůčková Tereza 2. Jurčenko Arina 2. Konečná Viktorie 

3. Králíková Nikola 3. Bernardová Barbora 3. Zapletalová Amálie 

Chlapci J (U20) Chlapci A (U18) Chlapci B (U16) 

1. Cink Jáchym 1. Danda František 1. Štípek Jan 

2. Jeliga Marek 2. Bulena Štěpán 2. Mokroluský Lukáš 

3. Doleček Lukáš 3. Naimji Lysander 3. Šikula Jaroslav 

   

Mistrovství ČR mládeže - boulder Slaný 23. - 24. 9. 2022 

Dívky J (U20) Dívky A (U18) Dívky B (U16) 

1. Širůčková Tereza 1. Jurčenko Arina 1. Konečná Viktorie 

2. Bulenová Eliška 2. Bernardová Barbora 2. Janošová Mariana 

3. Hornychová Michaela 3. Skoupá Sabina 3. Šmakalová Veronika 

Chlapci J (U20) Chlapci A (U18) Chlapci B (U16) 

1. Mázl Ondřej 1. Bulena Štěpán 1. Štípek Jan 

2. Jeliga Marek 2. Šťovíček Jan 2. Mokroluský Lukáš 

3. Cink Jáchym 3. Danda František 3. Šikula Jaroslav 

   

Mistrovství ČR mládeže - rychlost Brno 9. 10. 2022 

Dívky J (U20) Dívky A (U18) Dívky B (U16) 

1. Cibulková Tereza 1. Mrázová Lucie 1. Svobodová Adéla 

 2. Skoupá Sabina 2. Cibulková Anna 

 3. Solnická Kristýna 3. Zapletalová Amálie 

Chlapci J (U20) Chlapci A (U18) Chlapci B (U16) 

1. Vrzal Vojtěch 1. Cibulka Šimon 1. Kříž Michal 

2. Šimůnek Jan 2. Filip Adam 2. Lienerth Matyáš 

 3. Řehák Boris 3. Žák Jiří 

   

Mistrovství ČR U14 - Brno 8. 10. 2022 

Dívky U14 Dívky U12 Dívky U10 

1. Preislerová Klára 1. Harmáčková Veronika 1. Vaculíková Markéta 

2. Capandová Sára 2. Žáková Eliška 2. Kaplan Klaudie 
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3. Barošová Nikola 3. Smékalová Ema 3. Buzková Andrea 

Chlapci U14 Chlapci U12 Chlapci U10 

1. Uherec Lukáš 1. Suchan Maxmilián 1. Ambroz Vojtěch 

2. Paar Adam 2. Kvapil Ondřej 2 Králík Tomáš 

3. Ambroz Jaroslav 3. Suchý David 3. Abrahám Jakub 

   

Mistrovství ČR U14 - boulder Slaný 25. 9. 2022 

Dívky U14 Dívky U12 Dívky U10 

1. Bodanská Adéla 1. Harmáčková Veronika 1. Cibulková Ema 

2. Barošová Nikola 2. Žáková Eliška 2. Kaplan Klaudie 

3. Preislerová Klára 3. Kvapilová Natálie 3. Skřičková Marie 

Chlapci U14 Chlapci U12 Chlapci U10 

1. Uherec Lukáš 1. Suchý David 1. Králík Tomáš 

2. Čermák Timotej 2. Suchan Maxmilián 1. Ambroz Vojtěch 

3. Ambroz Jaroslav 3. Abrahám Tomáš 3. Rataj Kryštof 

   

Mistrovství ČR U14 - rychlost Brno 9. 10. 2022 

Dívky U14 Dívky U12 Dívky U10 

1. Hamplová Lenka 1. Smékalová Ema 1. Řehůřková Adéla 

2. Šindlarová Alice 2. Gaudlová Johanka 2. Suchanová Laura 

3. Lachetová Elen 3. Kašíková Barbora 3. Jahn Elizabeth 

Chlapci U14 Chlapci U12 Chlapci U10 

1. Čermák Timotej 1. Suchan Maxmilián 1. Králík Tomáš 

2. Krešl Jáchym 2. Galuška Daniel 2. Píro Tobiáš 

4. Langášek Vintíř 3. Píro Timotej 3. Řehák Václav 

  

Český pohár - Obtížnost 2022 

Ženy Muži 

1. Smetanová Michaela 1. Jeliga Marek 

2. Adamovská Eliška 2. Potůček Šimon 

3. Jurčenko Arina 3. Potůček Štěpán 

  

Český pohár - Boulder 2022 

Ženy Muži 
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1. Šikulová Hana 1. Stráník Martin 

2. Bulenová Eliška 2. Volf Štěpán 

3. Jurčenko Arina 3. Jeliga Marek 

  

Český pohár - Rychlost 2022 

Ženy Muži 

1. Mrázová Lucie 1. Burian Petr 

2. Cibulková Tereza 2. Šimůnek Jan 

3. Solnická Kristýna 3. Vrzal Vojtěch 2 

 

   

Český pohár mládeže - Obtížnost 2022 

Dívky J (U20) Dívky A (U18) Dívky B (U16) 

1. Smetanová Michaela 1. Jurčenko Arina 1. Janošová Mariana 

2. Širůčková Tereza 2. Skoupá Sabina 2. Konečná Viktorie 

3. Králíková Nikola 3. Šikulová Hana 3. Paarová Natálie 

Chlapci J (U20) Chlapci A (U18) Chlapci B (U16) 

1. Jeliga Marek 1. Bulena Štěpán 1. Mokroluský Lukáš 

2. Cink Jáchym 2. Danda František 2. Štípek Jan 

3. Vopat Jan 3. Šťovíček Jan 3. Šikula Jaroslav 

   

Český pohár mládeže - Boulder 2022 

Dívky J (U20) Dívky A (U18) Dívky B (U16) 

1. Širůčková Tereza 1. Bernardová Barbora 1. Konečná Viktorie 

2. Bulenová Eliška 2. Jurčenko Arina 2. Janošová Mariana 

3. Hornychová Michaela 3. Šikulová Hana 3. Paarová Natálie 

Chlapci J (U20) Chlapci A (U18) Chlapci B (U16) 

1. Jeliga Marek 1. Šťovíček Jan 1. Mokroluský Lukáš 

2. Mázl Ondřej 2. Bulena Štěpán 2. Štípek Jan 

3. Cink Jáchym 3. Hacura Lukáš 3. Šikula Jaroslav 

   

Český pohár mládeže - Rychlost 2022 

Dívky J (U20) Dívky A (U18) Dívky B (U16) 

1. Cibulková Tereza 1. Mrázová Lucie 1. Cibulková Anna 
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2. Petrová Kateřina 2. Solnická Kristýna 2. Cikánková Terezie 

 3. Skoupá Sabina 3. Svobodová Adéla 

Chlapci J (U20) Chlapci A (U18) Chlapci B (U16) 

1. Šimůnek Jan 1. Cibulka Šimon 1. Kříž Michal 

2. Vrzal Vojtěch 2. Filip Adam 2. Štípek Jan 

3. Babača Čeněk 3. Řehák Boris 3. Lienerth Matyáš 

   

Český pohár U14 - Obtížnost 2022 

Dívky U14 Dívky U12 Dívky U10 

1. Preislerová Klára 
1. Harmáčková 
Veronika 1. Kaplan Klaudie 

2. Capandová Sára 2. Smékalová Ema 2. Vaculíková Markéta 

3. Bodanská Adéla 3. Žáková Eliška 3. Kubíková Lucie 

Chlapci U14 Chlapci U12 Chlapci U10 

1. Uherec Lukáš 
1. Suchan 
Maxmilián 1. Ambroz Vojtěch 

2. Paar Adam 2. Suchý David 2 Králík Tomáš 

3. Ambroz Jaroslav 3. Kvapil Ondřej 3. Rataj Kryštof 

   

Český pohár U14 - Boulder 2022 

Dívky U14 Dívky U12 Dívky U10 

1. Bodanská Adéla 
1. Harmáčková 
Veronika 1. Skřičková Marie 

2. Barošová Nikola 2. Smékalová Ema 2. Cibulková Ema 

3. Preislerová Klára 
3. Kvapilová 
Natálie 3. Kaplan Klaudie 

Chlapci U14 Chlapci U12 Chlapci U10 

1. Uherec Lukáš 1. Suchý David 1. Ambroz Vojtěch 

2. Čermák Timotej 
2. Suchan 
Maxmilián 2. Králík Tomáš 

3. Paar Adam 3. Kvapil Ondřej 3. Rataj Kryštof 

   

Český pohár U14 - Rychlost 2022 

Dívky U14 Dívky U12 Dívky U10 

1. Lachetová Elen 
1. Gaudlová 
Johanka 1. Řehůřková Adéla 

2. Borovcová Aneta 2. Smékalová Ema 2. Suchanová Laura 
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3. Hamplová Lenka 
3. Vaculíková 
Kristina 3. Kaplan Klaudie 

Chlapci U14 Chlapci U12 Chlapci U10 

1. Řehák Vítězsla 
1. Suchan 
Maxmilián 1. Králík Tomáš 

2. Čermák Timotej 2. Driml Lukáš 2. Řehák Václav 

3. Krešl Jáchym 3. Zámečník Filip 3. Lacheta Lukáš 

 
 
       

 Mezinárodní závody 2022 (medaile + TOP10 na ME, MEM a MSM)  

  pořadí závod disciplína kategorie  

 Adam Ondra 1. EP Praha boulder 

muži 

 

 1. SP Chamonix obtížnost  

 3. ME Mnichov boulder  

 1. ME Mnichov obtížnost  

 2. ME Mnichov boulder&obtížnost  

 Eliška Adamovská 2. EP Brixen boulder 

ženy 

 

 6. ME Mnichov boulder  

 5. ME Mnichov obtížnost  

 5. ME Mnichov boulder&obtížnost  

 Martin Stráník 10. ME Mnichov obtížnost muži  

 Marek Jeliga 1. EPM Ostrermundigen obtížnost 

J (U20) 

 

 2. EPM Dornbirn obtížnost  

 1. EPM celkově obtížnost  

 8. MSM Dallas obtížnost  

 8. MSM Dallas boulder&obtížnost  

 Michaela Smetanová 2. MEM Augsburg obtížnost 

J (U20) 

 

 3. MSM Dallas obtížnost  

 2. MSM Dallas boulder&obtížnost  

 Jan Šimůnek 7. MEM Augsburg rychlost J (U20)  

 Markéta Janošová 3. EPM Dornbirn obtížnost 

J (U20) 

 

 5. MSM Dallas obtížnost  

 8. MSM Dallas boulder&obtížnost  

 Sabina Skoupá 3. EPM Dornbirn obtížnost 

A (U18) 

 

 6. MEM Augsburg obtížnost  
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 8. MSM Dallas obtížnost  

 Arina Jurčenko 5. MEM Augsburg obtížnost 

A (U18) 

 

 5. MEM Graz boulder  

 Lukáš Mokroluský 3. EPM Chambéry boulder 

B (U16) 

 

 1. EPM Soure boulder  

 3. EPM Ostrermundigen obtížnost  

 2. MEM Augsburg obtížnost  

 10. MEM Graz boulder  

 2. EPM celkově boulder  

 3. MSM Dallas obtížnost  

 Jan Štípek 3. EPM Imst obtížnost 

B (U16) 

 

 2. EPM Dornbirn obtížnost  

 1. MEM Augsburg obtížnost  

 3. MEM Graz boulder  

 3. EPM celkově obtížnost  

 9. MSM Dallas boulder  

 9. MSM Dallas boulder&obtížnost  
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Příloha – skialpinismus – výsledky 

Mistrovství ČR ve skialpinismu – Špindlerův mlýn 12. 3. 2022 
Memoriál J. Zapletala 

dospělí - muži dospělí - ženy veteráni - muži veteráni - ženy 

Jakub Fabián Tereza Rudolfová Jiří Kafka Denisa Hančová 

Pavel Ondrášek Karolína Grohová Miloš Jakeš Kateřina Trdlová 

Radek Groh Marie Zelená Michal Veselý Lenka Hepnarová 

junioři juniorky kadeti kadetky 

Michal Strejc - Marek Foltýn Eva Matějovičová 

Filip Matějovič - Ondřej Nenadál Magdalena Chrástová 

Adam Lustig - Vojtěch Žofka - 

 

HUDY – Direct Alpine Český pohár ve skialpinismu 

dospělí - muži dospělí - ženy veteráni - muži veteráni - ženy 

Pavel Ondrášek Johana Macková Jan Pochobradský Lenka Hepnarová 

David Novák Tereza Rudolfová Vratislav Drtina Denisa Hančová 

Jakub Fabián Barbora Veselá Libor Zavřel Kateřina Trdlová 

junioři juniorky kadeti kadetka 

Ondřej Studnička - Ondřej Nenadál Eva Matějovičová 

Filip Matějovič - Ondřej Žofka Magdalena Chrástalová 

Adam Lustig - Marek Foltýn Adéla Hančová 

 

Mezinárodní závody závodní sezona 2021-2022 

 pořadí závod disciplína kategorie 

Marcela Vašínová 2. SP Flaine vertikal 

ženy 

7. SP Flaine individual 

6. SP Marmotta  

1. Bokami Z Tatier boulder 

Tereza Rudolfová 1. Bokami Z Tatier obtížnost ženy 
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Příloha – ledolezení – výsledky 

Mistrovství ČR v ledolezení na obtížnost - Dry Tool Cup Brno 3. 12. 2022 

dospělí - muži dospělí - ženy 

David Kouřil Aneta Loužecká 

Jakub Stibor Tereza Sukačová 

Vít Orava Táňa Vrtíková 

 

Mezinárodní závody závodní sezona 2021-2022 a začátek sezony 2022-2023 

Aneta Loužecká EP Bern 2021 - 5. místo obtížnost    

 

EP Brno 2021 - 4. místo obtížnost 

 

EP Utrecht 2021 - 3. místo 

 

EP Žilina 2021- 5. místo obtížnost 

 

EP Žilina 2022 – 6. místo 

 

EP Brno 2022 Brno – 4. místo 

 

EP Finsko 2022 – 10. místo rychlost 
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Příloha - výsledky soutěže Výstupy roku za rok 2021 
Velehory nad 6 000 m n.m. 
- VÝSTUP ROKU* - prvovýstup Nebeská past na horu Baruntse, a to v obtížnosti ABO, Marek 

Holeček, Radek Groh 

- ČESTNÉ UZNÁNÍ - prvovýstup Ádův nebeský Traverz na horu Kangchung Shar obtížnosti TD+, 

Zdeněk Hák, Jaroslav Bánský 

- ČESTNÉ UZNÁNÍ - prvovýstup “Lančmít direkt” na horu Ama Dablam kombinací cest American 

direct a Šmíd, obtížnost TD+/ED-, Zdeněk Hák, Jakub Kácha 

Hory pod 6 000 m n.m., skalní charakter 
- ČESTNÉ UZNÁNÍ - prvopřelez sedmisetmetrové cesty Dionýsos 7b+ / 750m, stylem RP, Ondřej 

Mrklovský, Anna Šebestíková 

- ČESTNÉ UZNÁNÍ - první český RP přelez vícedélkové cesty Ave Caesar 7c / 150m, František Bulička 

- ČESTNÉ UZNÁNÍ - prvovýstup vícedélkové cesty Oat Flake Madness 9+ AF / FA, Matěj Svojtka, 

Ondřej Tůma, Jáchym Srb 

Tradiční lezeni 
- ČESTNÉ UZNÁNÍ - první ženský přelez cesty Rajská spára obtížnosti Xa, Anna Šebestíková 

- ČESTNÉ UZNÁNÍ - rope solo přelez cesty Zvon 9+/10-, Lumír Fajkoš 

Sportovni lezeni 
- VÝSTUP ROKU - Taurus 9b , Adam Ondra 

- VÝSTUP ROKU - první český ženský on sight 8b, Bitka se Stalaktiti 8b OS, Eliška Adamovská 

- ČESTNÉ UZNÁNÍ - The Lonely Mountain 9b, Adam Ondra 

- ČESTNÉ UZNÁNÍ - Pornographie 9a, Vojtěch Trojan 

- ČESTNÉ UZNÁNÍ - Estado Critico 9a, Štěpán Volf 

- ČESTNÉ UZNÁNÍ - Čertík z krabičky 9a, Petr Resch 

Bouldering 
- VÝSTUP ROKU - prvovýstup Black Panther 8C - Martin Stráník 

- VÝSTUP ROKU - Double Backflip 8C/C+ - Martin Stráník 

- ČESTNÉ UZNÁNÍ - první český ženský flash přelez boulderu 8A Red Hot Tortilas 8A F - Lucie 

Hrozová 

- Talent roku 

- Lukáš Mokroluský za přelez cesty Odd Fellows 8c ve Frankenjuře, ve věku 14 let 

- Josef Šindel za čtyři přelezy v obtížnosti 8C, a to Talk is Cheap, Insomnia , Raubritter a Gezzuren 

Erresuma, to vše ve věku 14 let 

 


