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Pozvánka na Valnou hromadu HS 2011
Výkonný výbor HS vás zve na valnou hromadu (dále jen VH), na jejímž programu je schválení
hospoda ení za rok 2010 a rozpo tu na rok 2011, díl í novela stanov, úprava lenských p ísp vk
a p edevším volba nových len  disciplinární a revizní komise.

Termín a místo konání VH
 sobota 26. b ezna 2011
 9:30 - 16:00 hodin
 budova sídla HS (aula v p ízemí), Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov

Registrace ú astník  VH
 Registrovat se lze od 8.30 hodin. Prosíme všechny ú astníky o v asnou registraci.
 P i registraci musí delegáti p edložit lenský pr kaz HS (2011 nebo 2010), ob anský pr kaz (nebo pas)

a p ípadn  plnou moc k zastupování jiných len  (viz formulá e na konci bulletinu).

Doprava (MHD)
 Metro B Karlovo nám stí – Bus 176 na kone nou = Stadion Strahov
 Metro B And l – Bus 217 = zastávka Strahov
 Metro A Dejvická – Bus 143 na kone nou = Stadion Strahov
 Metro A Dejvická – Bus 217 = zastávka Strahov

Návrh programu VH

1. Zahájení

2. Volba pracovního p edsednictva VH a volba pracovních komisí (mandátová, návrhová, volební)

3. Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti VH

4. Schválení jednacího a volebního ádu VH

5. Schválení programu VH

6. Zpráva p edsedy HS o innosti HS

7. Kontrola pln ní usnesení VH 2010

8. Zpráva revizní komise

9. Zpráva o hospoda ení za rok 2010

10. Návrh rodinného lenství a zm ny vstupních poplatk

11. Informace o zám ru úpravy pravidel lezení

12. Vystoupení partner HS

estávka

13. Návrh rozpo tu na rok 2011

14. Informace o budoucnosti financování eského sportu

15. Návrh díl í zm ny stanov HS

16. Volby len  disciplinární a revizní komise

17. Zpráva o pln ní koncepce HS

18. Informace o situaci v UIAA

19. Vystoupení p edsed  odborných komisí

20. Odm ny pro p edsedy odborných komisí

21. Záv re ná diskuse

22. Usnesení VH
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Vnit ní sm rnice eského horolezeckého svazu, o.s, . 1/2011 O svolávání
a jednání valné hromady HS, o.s.

I. Svolávání a podklady pro jednání
1. ádnou valnou hromadu (dále jen VH) svolává výkonný výbor (dále jen VV) jednou ro  po ú etní

záv rce, zpravidla poslední sobotu v b eznu.

2. Mimo ádnou VH svolává VV v souladu s §14 odst. 5 Stanov HS, os (dále jen HS).

3. Podklady pro jednání budou:

a. zve ejn ny na webu HS, a to nejpozd ji 30 dní p ed termínem konání VH,

b. rozeslány p edsed m ZOS v elektronické podob  nejpozd ji 30 dní p ed konáním VH.

4. lenové HS, kte í se nehlásí k innosti v rámci n které ze ZOS, si mohou podklady k jednaní vyžádat na
sekretariátu HS bu :

a. v elektronické podob , a to kdykoliv od data zve ejn ní termínu konání VH do posledního
pracovního dne p ed dnem konáním VH, nebo

b. si mohou zhotovit kopii podklad  na sekretariátu HS v ú edních hodinách, a to v termínu od jejich
zve ejn ní na webu HS do posledního pracovního dne p ed konáním VH.

II. Ú ast na jednání VH, registrace delegát , hlasování
1. Právo ú asti na jednání VH mají:

a. všichni lenové HS na základ  § 8 odst. 2 Stanov HS

b. výkonným výborem pozvaní hosté

2. Právo hlasovat a volit mají pouze lenové HS, a to v souladu s § 8 odst. 3 a 4 a § 11 odst. 5 Stanov HS.

3. Každý len HS m že být zastoupen na valné hromad  pouze jednou, a to bu  osobn , nebo p edsedou
své ZOS, nebo na základ  písemné plné moci t etí osob .

4. Registrace delegát  probíhá v den konání VH. Registrovat se k jednání je možné nejd íve 2 hodiny p ed
zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho pr hu.

5. P i registraci se delegáti musí prokázat platným pr kazem lena HS a ob anským pr kazem. V p ípad ,
že delegát zastupuje jednoho nebo více len HS na základ  písemné plné moci musí p i registraci
originál t chto plných mocí odevzdat.

6. P i registraci obdrží delegáti:

a. návrh programu jednání,

b. hlasovací lístek,

c. další p ípadné podklady pro jednání.

V p ípad , že se jedná o volební VH, obdrží delegáti také p íslušné volební lístky.

7. Hlasovací lístky jsou ozna eny výrazn ísly a barevn  rozd leny do následujících skupin:

a. Delegát zastupující pouze jednoho lena HS obdrží bílý lístek s íslem 1, který má hodnotu hlasu
1.

b. Delegát - p edseda zastupující leny pouze jedné základní organiza ní složky podle § 11 odst. 5
Stanov HS, obdrží ervený lístek s eviden ním íslem této základní organiza ní složky. Tento
lístek má hodnotu hlasu ur enou podle po tu len HS hlásících se k innosti v rámci této složky
k datu konání valné hromady.

c. Delegát zastupující více než jednoho lena HS v p ípad , že nejde o leny hlásící se k innosti
v rámci jedné ZOS, nebo v p ípad , že je jiná ást len  hlásící se k innosti v rámci této ZOS
zastoupena na jednání VH svým p edsedou podle §11 odst. 5 Stanov HS, obdrží modrý lístek
ozna ený 4 místným íselným kódem. Tento hlasovací lístek má hodnotu podle po tu
zastoupených len HS.
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8. Volební lístky jsou rozd leny pouze do dvou skupin, a to:

a. bílé lístky se sílou hlasu 1, které jsou p id lovány delegát m, kte í zastupují pouze jednoho lena
HS,

b. zelené lístky pro všechny ostatní delegáty. Tyto lístky mají hlasovací sílu odpovídající delegátem
edloženému hlasovacímu lístku (viz dále lánek IV.).

Pozn. V souladu s §11 odst. 5 Stanov HS se hlasovací, resp. volební hodnota ervených a modrých lístk  m že
v pr hu jednání VH m nit, každý delegát s modrým nebo erveným hlasovacím lístkem se m že kdykoliv
v pr hu VH dostavit k registraci a požádat o sd lení aktuální hodnoty svého hlasovacího lístku.

III. Hlasování
1. Hlasování na VH probíhá ve ejn  a je vedeno mandátovou komisí.

2. P ed prvním hlasováním p edloží mandátová komise delegát m VH zprávu ohledn  po tu registrovaných
hlas  a stanoví pot ebné hranice po tu hlas  pro p ijetí rozhodnutí podle § 14 odst. 4 Stanov HS. Tuto
zprávu p edkládá následn  podle pot eby p ed každým hlasováním, pokud došlo ke zm  po tu
registrovaných hlas .

3. P i hlasování hlasují odd len  delegáti s r znými barvami lístk . S íta i hlas  evidují do záznamových
arch  do sloupc  pro/proti/zdržel se:

a. po et bílých hlasovacích lístk ,

b. ísla ervených hlasovacích lístk ,

c. ísla modrých hlasovacích lístk .

Takto vypln né archy p edají mandátové komisi, která provede celkové s ítání podle aktuální hodnoty
jednotlivých hlasovacích lístk .

IV. Volby
1. Volba p edsedy HS, dvou místop edsed HS, ty len  VV, p edsedy revizní komise, dvou len

revizní komise, p edsedy disciplinární komise, dvou len  disciplinární komise a náhradník  do t chto
komisí probíhají tajn  a jsou vedeny volební komisí.

2. P i volb  vhazují podle pokyn  volební komise delegáti p íslušné volební lístky ádn  ozna ené do
hlasovacích schránek.

3. Sílu volebního lístku vyzna í na jeho zadní stranu len nebo pov ený asistent volební komise podle
hlasovacího lístku p edloženého delegátem p ed vhozením volebního lístku do schránky. Sou asn  je
delegátovi na hlasovací lístek jasn  vyzna eno, že již volil.

4. Po skon ení každého kola voleb otev e volební komise schránky a se te hlasy podle hodnoty vyzna ené
na zadní stran  každého volebního lístku. Poté oznámí delegát m VH výsledky daného kola voleb
a p ípadn  zahájí další volební kolo a oznámí kandidáty, kte í do n ho postoupili v souladu s volebním
ádem HS.

V. Náhrada náklad  na cestovné
1. Nárok na náhradu náklad  na cestovné p ísluší delegát m zastupujícím ZOS ve smyslu § 11 odst. 5

Stanov HS.

2. Nárok na náhradu náklad  na cestovné p ísluší také delegát m zastupujícím minimáln  p t len HS na
základ  písemné plné moci.

3. Náhrada se vyplácí:

a. v p ípad  použití ve ejné hromadné dopravy v plné výši podle p edložených jízdních doklad ,

b. v p ípad  použití vlastního osobního automobilu ve výši 1K /km. V p ípad , že je automobil
obsazen více delegáty r zných ZOS násobí se výše celkové náhrady po tem t chto delegát  až
do výše maximální povolené náhrady stanovené platnou sm rnicí HS pro poskytování
cestovních náhrad. Uplat ovaná vzdálenost se ur í:

i. u delegát  zastupujících ZOS dle bodu 1 tohoto lánku podle sídla p íslušné ZOS.
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ii. U delegát  zastupujících minimáln  5 len HS dle bodu 2 tohoto lánku podle místa
trvalého bydlišt .

Vzdálenost od místa jednání stanoví sekretariát HS podle údaj  internetového vyhledáva e tras.

4. Náhrada se vyplácí hotov  na míst  po skon ení jednání VH, a to na základ ádn  vypln ného
a podepsaného vyú tování této náhrady.

5. V p ípad , že delegát neuplatní sv j nárok na náhradu cestovních náklad  do skon ení jednání, zaniká tím
jeho nárok na proplacení.

VI. Ostatní
Veškeré další okolnosti týkající organizace, jednání a pravomocí VH HS jsou zakotveny ve Stanovách HS
a ve zn ní Jednacího a volebního ádu HS.

Sm rnice byla schválena výkonným výborem dne 18.2. 2011.
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Návrh Jednacího a volebního ádu valné hromady eského horolezeckého
svazu, o.s.

I. Úvodní ustanovení
Jednací ád upravuje zásady jednání valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s. (dále jen " HS", dále jen
"VH") v návaznosti na p íslušná ustanovení Stanov HS a Sm rnice o svolávání a jednání valné hromady HS.

II. Jednání VH
1) Jednání VH mají právo ú astnit se všichni lenové HS.

2) P edsedající VH ur ený výkonným výborem provede volbu pracovního p edsednictva a volbu len
mandátové, návrhové a volební komise.

3) Po p ednesení zprávy mandátové komise o usnášení schopnosti VH a je-li VH usnášeníschopná, provede
edsedající VH schválení p edloženého návrhu Jednacího a volebního ádu a návrhu programu zasedání VH.

4) Pokud vznikne pochybnost, že pro hlasování v pr hu zasedání VH je p ítomen menší po et delegát  než p i
úvodní registraci, m že kdokoliv vyzvat mandátovou komisi k tomu, aby provedla op tovnou registraci
delegát  a p ezkoumala, zda je VH schopná usnášení.

5) K p ijetí hlasovaných návrh  je t eba nadpolovi ní v tšina z celkového množství p ítomných len HS a len
ádn  zastoupených na základ  plné moci s výjimkou situací, kdy je na základ  stanov vyžadována t íp tinová

tšina hlas .

6) O návrzích vzešlých z diskuse se hlasuje v po adí, které ur í návrhová komise. Pokud byl/y k návrhu
vznesen/y protinávrh/y, hlasuje se nejprve o protinávrzích v opa ném po adí než byly vzneseny.

7) Zásadní rozhodnutí VH jsou formulována v usnesení VH, k jehož p ijetí sta í nadpolovi ní v tšina hlas
ítomných len HS a len ádn  zastoupených na základ  plné moci.

8) Pokud není p ijato usnesení jako celek, návrhová komise zformuluje díl í návrhy, o kterých bude hlasováno
a podle výsledk  tohoto díl ího hlasování bude sestaveno nové usnesení.

III. Mandátová komise
1) VH volí t lennou mandátovou komisi v ele s p edsedou.

2) Mandátová komise ov uje platnost mandát , podává zprávu o po tu delegát  a zjiš uje, zda je VH schopná
usnášení.

3) Mandátová komise provádí s ítání hlas  p i hlasování a informuje delegáty VH o výsledcích jednotlivých
hlasování.

IV. Návrhová komise
1) VH volí t lennou návrhovou komisi v ele s p edsedou.

2) Návrhová komise p ipravuje a p edkládá návrhy usnesení VH a dalších dokument .

3) Návrhová komise spolupracuje s pracovním p edsednictvem p i p íprav  kone ného zn ní usnesení VH
a dalších dokument .

V. Volební komise
1) VH volí t lennou volební komisi.

2) Volební komise p edkládá VH návrh na složení volených orgán . Projednává a dopl uje navrženou kandidátku
o další návrhy z pléna.

3) Zpracovává výsledky voleb a sestavuje o nich protokol.
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VI. Volby
1) Volba p edsedy a len  disciplinární komise a volba p edsedy a len  revizní komise probíhá soub žn .

2) Pro zvolení p edsedy disciplinární komise a pro zvolení p edsedy revizní komise je t eba dvout etinové v tšiny
hlas . Pokud není této v tšiny dosaženo v prvním kole, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejv tším
po tem hlas .

3) Volba len  a náhradník  disciplinární komise a revizní komise probíhá jednokolov . Dva kandidáti
s nejvyšším po tem hlas  se stávají leny disciplinární komise, resp. revizní komise; další kandidáti
s nejvyššími po ty hlas  se stává náhradníky komisí.

VII. Diskuse
1) Právo vystoupit v diskusi mají všichni ú astníci VH.

2) V pr hu projednávání každého bodu programu dle schváleného programu VH má každý ú astník VH právo
vystoupit nejvýše dvakrát.

3) Délka diskusního p ísp vku je stanovena na max. 3 minuty.

4) K diskusním p ísp vk m mohou být faktické p ipomínky v délce trvání max. 2 minuty.

5) Pokud diskutující p edkládá návrh o jehož p ijetí má VH rozhodnout, musí tento sv j návrh formulovat tak, aby
byl jednozna  hlasovatelný.
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Zpráva o innosti HS

Výkonný výbor HS pracoval v pr hu roku 2010 ve složení, které bylo zvoleno na mimo ádné VH v roce 2009,
tj.: Zden k Hrubý (p edseda), Jan Bloudek (1. místop edseda), Petr Resch (2. místop edseda), Ji í ermák,
Zbyšek esenek, Josef Uherka, Vladimír Wolf. Výkonný výbor se v pr hu roku 2010 sešel osmkrát, p emž
posledního zasedání v roce 2010 se zú astnili p edsedové odborných komisí, dvou zasedání lenové oblastních
vrcholových komisí (Labské pískovce a Broumovsko) a jednoho zasedání p edseda SHS James Igor Koller; v roce
2011 se zatím konala t i jednání výkonného výboru. Sekretariát pracoval po celou dobu v po tu dvou osob.

lenská základna je celkem stabilní, s mírným poklesem oproti roku 2009. Na rok 2010 si lenský pr kaz
zakoupilo 9.408 len , tj. o 172 mén  než na rok 2009. Bylo mezi nimi 938 individuálních len  (10 %), ostatních
8.470 len  se hlásilo do HS prost ednictvím horolezeckých oddíl , kterých m lo HS na konci roku 400.

evažují malé oddíly, do dvaceti len ; velkých oddíl  nad padesát len  bylo pouze 28.

1 – 10 len 11 – 20 len 21 – 50 len 51 – 100 len 101 a více len

110 oddíl 135 oddíl 117 oddíl 23 oddíl 5 oddíl

Mezi t mi, kdo zaplatili v roce 2010 lenské p ísp vky, bylo 78 % muž  a 22 % žen. V kové složení t ch, kdo si
koupili pr kaz na rok 2010, je uvedeno níže v tabulce. Celkov , p i zapo ítání len  s pr kazem na rok 2009 a
2010, m l HS v roce 2010 11.322 len .

Do 18 let 19-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61-70 let Nad 70 let

6 % 25 % 35 % 17 % 10 % 5 % 1 %

Na konci b ezna 2010 se konala Valná hromada HS, na které byl schválen rozpo et na rok 2010, Koncepce
HS, díl í zm na stanov definující jako hlavní cíl innosti HS nejen horolezectví, ale také ochranu p írody, a díl í

zm na v kových kategorií pro placení lenských p ísp vk , s cílem sjednotit základní v kové kategorie s OEAV
kv li kombinovanému lenství. Usnesením VH bylo uloženo rozpracování a napl ování koncepce a p edložení
zprávy o jejím pln ní na další VH, a vyzvání len  ke spolupráci s Komisí historie; ob  usnesení byla spln na.

V oblasti odborných komisí nedošlo v pr hu roku 2010 k žádným zásadním zm nám, s výjimkou komise
sout žního lezení dosp lých, kterou od konce roku 2010 vede p edseda, který vzhledem k rozsahu a významu
agendy pobírá za svou práci odm nu. (Informace o innosti jednotlivých komisí naleznete v další ásti bulletinu.)

HS hospoda il v roce 2010 s rozpo tem navrženým ve výši 4.970 tisíc K , který byl op t sestaven jako
vyrovnaný. Oproti p edpoklad m m l HS o n co vyšší p íjmy z dota ních program  MŠMT, naopak nižší než

ekávané finan ní prost edky byly získány z lenských p ísp vk  a z dotace MF, která byla na konci roku plošn
krácena o 10 %. Výdaje v roce 2010 odpovídaly p edpoklad m. Z finan ní rezervy (mimo rozpo et) byla vybrána
a odeslána SHS James ástka 93.783 K , která byla vybrána p ed deseti lety ve ve ejné sbírce na obnovu Chaty
pod Rysy, která byla po dlouhých problémech a nejasnostech na slovenské stran  zahájena na ja e lo ského roku.

hem roku byla v nována pozornost stanovám a vnit ním p edpis m HS. Na základ  analýzy, kterou
ipravila revizní komise a sekretariát, jsou navrženy zm ny, jejichž cílem je zlepšit systém p edpis  a vzájemn  je

lépe provázat.

HS z stává nadále lenem UIAA, kde má své zástupce ve t ech odborných komisích (Horolezectví – Ji í Vogel,
Igor Novák; Léka ská komise – Jana Kubalová, Ivan Rotman; Bezpe nostní komise – Sylva Talla), a snaží se
aktivn  ovlivnit fungování této tradi ní horolezecké federace tak, aby se zvýšil její p ínos pro lenské organizace.
Tomuto zám ru odpovídalo i vystoupení p edsedy HS Zde ka Hrubého na zasedání UIAA, které se konalo na
podzim 2010 v Bormiu.

HS je dále lenem IFSC (International Federation of Sport Climbing) a ISMF (International Ski-mountaineering
Federation), tj. sportovních federací, které zast ešují sout žní lezení a skialpinismus. lenství v t chto
organizacích je nezbytnou podmínkou pro to, aby se naši reprezentanti mohli zú astnit mezinárodních závod
(sv tové poháry, mistrovství), které tyto organizace po ádají.

HS zajiš oval v pr hu roku 2010 obdobný lenský servis jako v uplynulých letech, tj. informa ní služby,
knihovna, nabídka instruktorských kurz  apod. K významnému zlepšení došlo v oblasti cestovního pojišt ní, které
bylo v roce 2010 rozší eno o tarif Lux se zvýšeným pln ním, a od za átku roku 2011 významn  inovováno, takže
výsledkem je cestovní pojišt ní, které kryje nejen horolezecké aktivity, ale také skialpinismus, vodáctví apod.
a umož uje p ipojišt ní záchranných prací a délky pobytu. Vedle cestovního pojišt ní HS stále nabízí úrazové
pojišt ní u pojiš ovny eské spo itelny, ale je o n  malý zájem, v lo ském roce jej využilo jen 76 len . V rámci
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úrazového pojišt ní, které je automatickou sou ástí lenství HS, bylo za rok 2010 nahlášeno deset pojistných
událostí. Novinkou je pojišt ní odpov dnosti za škodu, kterou od za átku roku 2010 HS hradí všem svým
instruktor m.

Vedle b žného lenství v HS bylo od konce ledna 2010 k dispozici také kombinované lenství HS – OEAV,
umož ující získat lenství v našem i rakouském horolezeckém svazu za výhodných podmínek. Kombinované
lenství je k dispozici i pro rok 2011, tentokráte již bez asového zpožd ní. V roce 2010 využilo kombinované
lenství 428 osob, v roce 2010 k datu uzáv rky bulletinu již cca tisíc len .

innost výkonného výboru, sekretariátu a komisí v roce 2010 zahrnovala vedle b žné agendy také napl ování
úkol , které vyplynuly z Koncepce HS schválené VH 2010. Ve vazb  na koncepci byla v nována pozornost

edevším financování s cílem zvýšit podíl p íjm  ze soukromých zdroj  (v etn  marketingové innosti), zvýšení
profesionalizace innosti (zajišt ní d ležitých agend prost ednictvím placeného pracovníka), informa ní a mediální
innosti, zlepšení pé e o skalní oblasti a aktivitám ve sfé e ochrany p írody, lezeckým park m apod.

Výkonný výbor v noval v pr hu roku zna nou pozornost financování sportu, a to zejména v souvislosti
s vývojem situace kolem Sazky a STV, prost ednictvím n hož získávají sportovní svazu zna nou ást svých
financí zejména ze státních dotací a ze Sazky. Vzhledem k dosavadnímu velmi negativnímu vývoji, který ohrožuje
celkové financování sportu, se HS p ipojil ke sportovním svaz m požadujícím svolání mimo ádné VH STV,
která by tuto záležitost m la urychlen ešit. Výsledkem p ímých jednání s vedením MŠMT je za azení HS mezi
sportovní svazy se zajišt ným financováním ze zdroj  MŠMT, p es handicap toho, že horolezectví není
olympijským sportem. Olympijské sporty mají v systému financování eského sportu prioritní postavení.

Výkonný výbor také podrobn  analyzoval možnosti erpání z dota ních program  Ministerstva školství, mládeže
a t lovýchovy na podporu reprezentace a talentované mládeže, ale dosp l k názoru, že zvýšení stávajícího objemu
pen z není za sou asné situace reálné.

Výkonný výbor se snažil pr žn  posílit financování HS ze soukromých zdroj , a to hlavn  prost ednictvím
marketingu. Díky aktivitám v této oblasti, o kterou se stará Komise pro média a marketing spolu se spole ností
Anexe, se poda ilo uzav ít smlouvy s mediálními partnery, kte í poskytují prostor pro prezentaci HS, a smlouvy se

emi hlavními a sedmi dalšími partnery HS, kte í nám poskytují finan ní a v cnou podporu. Získané prost edky
jsou využívány zejména na podporu sout žního lezení a skialpinismu, v oblasti pé e o skalní oblasti a také na
odm ny za nejlepší horolezecké výkony a výstupy a odm ny pro odborné komise.

V návaznosti na koncepci se výkonný výbor snažil prosadit vytvá ení lezeckých park . Zám r se zatím nesetkal
s p íliš p íznivým p ijetím ze strany n kterých oblastních vrcholových komisí, ale naopak o n j projevili zájem

kte í naši partne i, kte í jsou p ipraveni jednotlivé projekty finan  podpo it.

Krom  využití sponzorských prost edk  se HS snaží vybrat a p ipravit projekty, které by bylo možno financovat
z prost edk  program  státních institucí, pop . evropských fond ; v této chvíli ale není možné íci, nakolik
jsou tyto zám ry reálné.

Postupn  se da í zlepšovat mediální innost HS. Od listopadu má HS externí redaktorku Veroniku
Jandíkovou, která se stará o zprávy z oblasti sout žního lezení a skialpinismu a jejich zve ej ování na webu HS,
ve vybraných zejména regionálních médiích a poskytování do TK. K mediální innosti pat í také vydání Ro enky

HS 2010, která byla zaslána všem len m, kte í si zakoupili lenský pr kaz HS na rok 2010, vydávání
tvrtletního elektronického Zpravodaje a lánky v Montan  o osobnostech eského lezení. S mediální oblastí je

spojena také p íprava nového webu, který bude, po dlouhých p ípravách a vybírání, spušt n b hem tohoto roku.

K popularit  a zvýšení pov domí o horolezectví a jeho disciplínách p isp lo vyhlášení Výstup  roku na
Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují a vyhlášení t í nejlepších výkon  roku
a ocen ní Horolezec roku na Smíchovském festivalu alpinismu.

Pln ní usnesení VH 2010
ádná valná hromada 2010 uložila:

1. Výkonnému výboru napl ovat a dále rozpracovávat schválenou Koncepci HS a p edložit zprávu p íští valné
hromad HS.

 Usnesení je spln no – zpráva o pln ní koncepce je zve ejn na v bulletinu a je za azena na program VH.

2. Výkonnému výboru vyzvat základní organiza ní složky k aktivní spolupráci s Komisí historie.

Usnesení je spln no – výzva ke spolupráci s Komisí historie byla zve ejn na na webu HS a p edsedové
základních organiza ních složek byli ke spolupráci vyzvání také prost ednictvím e-mailu.

mailto:info@horosvaz.cz
http://www.horosvaz.cz


eský horolezecký svaz, o.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
info@horosvaz.cz; www.horosvaz.cz
tel: 296 118 347; tel/fax: 296 118 207

10

Vyú tování roku 2010

íjmy sledované (K ) Plánované p íjmy Skute né p íjmy

úroky, poštovné 125 000 181 651
lenské p ísp vky, vstupní popl. 3 550 000 3 495 554

MF 880 000 851 580
MŠMT dotace 315 000 391 400
Sazka 100 000 28 691
ostatní p íjmy 0 22 217
celkem 4 970 000 4 971 093

Výdaje odborných komisí a st edisek (K ) Náklady Výnosy Skute né
výdaje

Plán

Komise sout žního lezení dosp lých 499 480 0 499 480 500 000
Subkomise sout žního lezení v ledu a drytooling 41 950 0 48 413 55 000
Komise sout žního lezení mládeže 361 463 0 350 000 350 000
Komise sout žního skialpinismu 251 451 60 000 191 451 192 000
Vrcholová komise (a ochrana p írody v . grant ) 1 208 830 73 210 1 135 620 1 135 500
Bezpe nostní komise 16 313 0 16 313 30 000
Metodická komise 234 448 0 234 448 280 000
Léka ská komise 52 435 0 52 435 56 000
Komise alpinismu 161 090 0 161 090 165 000
Subkomise sportovní lezení na skalách 109 657 0 109 657 162 000
Komise tradi ního skialpinismu 34 543 0 34 543 35 500
Komise mládeže (v . grant ) 105 306 0 105 306 120 000
Komise pro media a marketing (v . infocentra) 335 773 87 705 248 068 250 000
Komise historie 29 887 0 24 000 24 000
UIAA (p ísp vky, zasedání) 107 932 0 107 932 100 000
administrativa celkem (mzdy, nájem, tel., poplatky) 1 418 288 28 482 1 389 806 1 480 000
rezerva 0 0 10 877 35 000
celkem 4 968 846 249 397 4 719 449 4 970 000

Rozdíl p íjmy – výdaje 251 644

Mimorozpo tové položky (K )

Sazka - doplatky za rok 2006, 2007, 2008 + 314 925
evedení prost edk  vybraných v roce 2006 na Chatu pod Rysy - 93 783

Odpis starých pohledávek (Alpenservis, Skandera, Hejda, Saltic) - 502 557
odpisy dlouhodobého majetku - 53 563
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Aktiva a pasiva

Aktiva (K ) k 2.2. 2009 k 31.12. 2009 k 31.12. 2010

dlouhodobý majetek 313 523 385 846 332 283
cash a ekvivalenty 3 670 416 4 700 367 4 978 382
pohledávky 1 456 084 1 140 282 19 516
náklady p íštích období 102 392 33 957 43 957
celkem 5 542 415 6 011 279 5 374 138

Pasiva (K )

vlastní jm ní 6 540 803 4 422 274 4 537 134
závazky 558 944 488 266 518 786
zisk -2 200 082 122 859 -379 242
výnosy p íštích období 642 750 977 880 697 460
celkem 5 542 415 6 011 279 5 374 138
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Návrh rozpo tu na rok 2011

Výdaje (K )

Odborné komise a st ediska Rozpo et 2010
Návrh rozpo tu

*
cné pln ní

od partner
Celkem

**
Komise sout žního lezení dosp lých 500 000 536 000 43 000 609 000
Subkomise sout žní lezení v ledu a drytooling 55 000 60 000 9 000 69 000
Komise sout žního lezení mládeže 355 000 400 000 237 000 607 000
Komise sout žního skialpinismus 192 000 220 000 70 000 290 000
Vrcholová komise (a ochrana p írody v . grant ) 1 135 500 1 174 000 47 000 1 221 000
Bezpe nostní komise 30 000 20 000 20 000
Metodická komise 280 000 300 000 300 000
Léka ská komise 56 000 50 000 50 000
Komise alpinismu 165 000 165 000 165 000
Subkomise sportovní lezení na skalách 162 000 140 000 140 000
Komise tradi ního skialpinismu 35 000 25 000 25 000
Komise mládeže (v . grant ) 120 000 115 000 115 000
Komise pro média a marketing (v . infocentra) 250 000 320 000 320 000
Komise historie 24 000 20 000 20 000
UIAA (p ísp vky, zasedání) 100 000 108 000 108 000
Administrativa (mzdy, nájem, tel, poplatky…) 1 480 000 1 480 000 1 480 000
Rezerva 30 000 70 000 36 000 106 000
celkem 4 969 500 5 203 000 442 000 5 645 000
* Bez v cného pln ní od partner .
** V etn  v cného pln ní od partner .

íjmy (K )

lenské p ísp vky 3 300 000
vlastní finan ní p íjmy 403 000
MF 760 000
MŠMT 340 000
úroky 150 000
Sazka staré doplatky - p evod 200 000
investice - Hruboskalsko 50 000
celkem peníze 5 203 000

cné (materiální) pln ní 442 000
celkem vše 5 645 000
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Návrh díl ích zm n Stanov HS
Navržené zm ny jsou vyzna eny revizemi

Název, preambule a základní ustanovení - § 1 odst. 1

Navrhuje se odstran ní zkratky o.s. z názvu HS.

Zd vodn ní: Novelou . 33/2008 Sb. zákona . 83/1990 Sb. o sdružování ob an , ve zn ní pozd jších p edpis ,
byla zrušena povinnost zavedená p edchozí novelou tohoto zákona (novela . 342/2006 Sb.), na základ  které
muselo být sou ástí názvu ob anského sdružení zkratka "o.s."

Navržené zn ní:

Název: "Stanovy eského horolezeckého svazu, o.s."

Preambule: " eský horolezecký svaz, o.s. sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn  související
sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy a p esv ení."

§ 1 odst. 1: "Posláním eského horolezeckého svazu, o.s. je rozvíjet zájmy a chránit práva svých len  tak, aby se
mohli svobodn  v novat horolezectví, skalnímu lezení a dalším aktivitám s tím spojeným. Zárove  je jeho
posláním aktivn  se podílet na ochran  p írody v místech, kde jsou horolezecké aktivity provozovány."

lenství v jiných organizacích - § 3 odst. 1

Navrhuje se úprava odst. 1 tak, aby deklarace lenství HS v mezinárodních organizacích nebyla omezena pouze
na lenství v UIAA.

Zd vodn ní: Sou asné zn ní opomíjí lenství HS v dalších mezinárodních organizacích, nap . IFSC.

Navržené zn ní § 3 odst. 1: " HS je lenem Mezinárodní unie horolezeckých asociací (UIAA). a dalších
mezinárodních organizací zam ených na horolezectví a p íbuzné disciplíny.

Vznik a zánik lenství - § 7 odst. 3 a)

Navrhuje se doplnit za átek platnosti pr kazu HS.

Zd vodn ní: V sou asném zn ní toto ustanovení chybí a jeví se jako pot ebné je doplnit, nebo  nap . pr kaz
OEAV, který lenové HS asto mají, m že mít platnost již od zá í p edchozího roku.

Navržené zn ní § 7 odst. 3 a): "Každý len, který je zapsán do evidence len HS, obdrží na p íslušný kalendá ní
rok pr kaz HS, kterým prokazuje své lenství. Platnost pr kazu po íná dnem uhrazení p íslušného poplatku,
nejd íve však 1. ledna daného roku, a kon í 31. ledna následujícího roku."

Valná hromada a její p sobnost (usnášení schopnost valné hromady) - § 14 odst. 4 a 5

Navrhuje se umožnit svolání náhradní valné hromady v p ípad , že svolaná VH není usnášení schopná.

Zd vodn ní: Je t eba eliminovat riziko, že se v d sledku nedostate né ú asti nebude VH konat, takže nebude
nap . schválen rozpo et apod.

Navržené zn ní § 14 odst. 4: "Valná hromada se ídí schváleným jednacím ádem. Je usnášení schopná, je-li
ítomno a nebo zastoupeno alespo  20 % všech len HS. Není-li valná hromada 30 minut po plánovaném

za átku jednání usnášení schopná, rozhodnou p ítomní lenové HS o svolání náhradní valné hromady, která
bude zahájena do 60 minut po plánovaném za átku valné hromady. Náhradní valná hromada má stejný program
jako p vodní valná hromada. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná v po tu p ítomných i ádn
zastoupených len ."

Za upravený odst. 4 se vkládá nový odst. 5, který obsahuje nezm né ustanovení o hlasování na VH, které bylo
vodn  za azeno v odst. 4: "Valná hromada rozhoduje prostou v tšinou hlas  p ítomných len HS a len

ádn  zastoupených na základ  písemné plné moci. Rozhodnutí valné hromady o zm  stanov, spojení sdružení
s jiným subjektem, majetkové ú asti v jiné spole nosti a zrušení sdružení však vyžaduje t íp tinovou v tšinu
hlas ."

Další odstavce se p íslovávají na odst. 6 a 7.
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Valná hromada a její p sobnost (výlu ná p sobnost valné hromady) - § 14 odst 6, písm. c) a písm. f) (po
íslování odst. 7)

Navrhuje se zp esnit výlu nou p sobnost VH tak, aby odpovídala skute nosti a jiným ustanovením stanov: V písm.
c) se navrhuje zm nit schválení ro ní uzáv rky na schválení zprávy o hospoda ení. V písm. f) se navrhuje doplnit,
že VH rozhoduje také o výši vstupního poplatku.

Zd vodn ní: VH schvaluje zprávu o hospoda ení, nikoli ro ní ú etní uzáv rku. P sobnost VH ve v ci schvalování
vstupního poplatku vyplývá z § 10 odst. 1 stanov.

Navržené zn ní § 14 odst. 6 (nov  odst. 7) písm. c) a f):

c) "schválení ro ní ú etní záv rky zprávy o hospoda ení,"

f) "rozhodnutí o výši lenského p ísp vku a vstupního poplatku,"

Výkonný výbor (složení výkonného výboru) - § 15 odst. 2

Navrhuje se vypustit pojem "p edsednictvo".

Zd vodn ní: Vnit ní dokumenty ani praxe s tímto pojmem nepracují.

Navržené zn ní § 15 odst. 2: "Výkonný výbor je statutárním orgánem HS a nejvyšším orgánem sdružení v dob
mezi valnými hromadami. Je tvo en edsednictvem ( edsedou,  a 2dv ma místop edsedy) a ty mi leny."

Výkonný výbor (schvalování p edpis ) - § 15 odst. 5

Navrhuje se upravit ustanovení tak, aby do p sobnosti výkonného výboru pat ilo schvalování všech vnit ních
edpis , není-li ve stanovách uvedeno jinak.

Zd vodn ní: Navržené ustanovení je v souladu s praxí.

Navržené zn ní § 15 odst. 5: "Výkonný výbor navrhuje a schvaluje zm ny ve vnit ních p edpisech HS, není-li ve
stanovách uvedeno jinak." organiza ním ádu HS.

echodné ustanovení - § 26

Navrhuje se vypustit p echodné ustanovení umož ující jmenování len  disciplinární komise.

Zd vodn ní: Ustanovení bylo vyvoláno situací v roce 2007 a nyní již není pot ebné.

Navržené zn ní - § 26 se vypouští: "Až do zvolení disciplinární komise podle § 20 odst. 1 t chto stanov na
nejbližší valné hromad HS jmenuje leny disciplinární komise výkonný výbor."

mailto:info@horosvaz.cz
http://www.horosvaz.cz


eský horolezecký svaz, o.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
info@horosvaz.cz; www.horosvaz.cz
tel: 296 118 347; tel/fax: 296 118 207

15

Návrh na zavedení rodinného lenství a zm nu vstupních poplatk

1) Zavedení rodinného lenství v HS

Navrhuje se zavést rodinné lenství, které budou moci využívat rodiny s d tmi do 18 let za p edpokladu, že oba
rodi e jsou leny HS.

V rámci rodinného lenství bude každý z rodi  platit lenské p ísp vky ve výši odpovídající jejich v kové
kategorii stanovené na daný kalendá ní rok a jejich dít  (d ti) ve v ku do 18 let budou mít lenství v HS
zdarma, tj. budou osvobozeny od úhrady vstupního poplatku i lenského p ísp vku.

V roce 2012 se bude osvobození od vstupních a rodinných poplatk  v rámci rodinného lenství týkat d tí
narozených v roce 1994 a mladších.

2) Snížení vstupních poplatk  pro uchaze e o individuální lenství

Navrhuje se snížit vstupní poplatek pro uchaze e o lenství, kte í se cht jí stát individuálními leny HS,
ze sou asných 500 K na 200 K .

Výši vstupních poplatk  pro uchaze e o lenství, kte í cht jí být leny HS prost ednictvím základní organiza ní
složky (horolezeckého oddílu), se navrhuje ponechat beze zm ny, tj. ve výši 50 K .
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Pln ní Koncepce HS
(koncepce schválena VH HS 27.3. 2010)

Cíl 1: Zastavit do dvou let pokles lenské základny a b hem dalších p ti let rozši ovat lenskou základnu
na minimáln  cca 15 tisíc len , s d razem na podporu lenství prost ednictvím oddíl , které jsou pro
fungování HS klí ové.

Pln ní cíle: Pln ní tohoto cíle je dlouhodobé. Stabilizaci a zvyšování po tu len  by m la ovliv ovat celková
aktivita HS (nap . v mediální innosti), nebo jiné aktivity zlepšující servis HS. Potenciáln  by m lo za ít p sobit
zkvalitn né cestovní pojišt ní, kombinované lenství, Ro enka apod. Vliv t chto faktor  se projeví postupn , ale již

íští rok by se m l mírný pokles lenské základny zastavit. K zájmu o lenství v HS by dále m lo p isp t nyní
navržené rodinné lenství a vytvá ení lezeckých park .

V oblasti lenské základny nedošlo od minulého roku k velkým zm nám, stav je setrvalý cca od roku 2008,
s mírným poklesem (2009/2010 – úbytek cca 1 %). (Tabulka zahrnuje pouze leny, kte í zaplatili lenský p ísp vek
na daný rok, nikoli ty, kterým trvá lenství z roku p edchozího.)

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Po et len  6089 len 7006 7954 9798 9581 9408

Novým d ležitým cílem bude zvýšení podílu mládeže – dnes máme cca 600 registrovaných mládežník  do 18 let,
což je mén  než desetiprocentní podíl lenské základny (jiné sportovní svazy mají podíl mládeže 30 – 40 %). Od
roku 2011 bude podíl mládeže d ležitým kritériem pro p id lování pen z od MF a MŠMT.

Cíl 2: Zm nit v horizontu cca t í let pom r využití finan ních zdroj HS tak, aby byly více využívány
zejména soukromé zdroje.

Pln ní cíle: Cíl se postupn  da í napl ovat v d sledku intenzivní marketingové a s ní spojené mediální innosti.
Na rok 2011 se poda ilo od sponzor  získat celkov  367.400 K  v pen zích a 442.000 K  ve v cném pln ní.
Hlavními partnery, kte í podporují naši innost, jsou Directalpine, HUMI sport, HUDY sport; dalšími partnery jsou
Pojiš ovna Uniqa, Lexum, Lanex, Tilak, Makak, Alpsport a Prosport Praha.

Pokud jde o využití grant  od kraj  a m st, byl zpracován metodický materiál, který byl rozeslán p edsed m
komisí.

Cíl 3. Upravit finan ní ízení HS od roku 2011 tak, aby finan ní rezerva HS inila 40 % rozpo tu.

Pln ní cíle: Finan ní rezerva v sou asnosti pokrývá tém  100 % ro ního rozpo tu. Rezervu nechceme
v sou asné dob  ve v tší mí e využívat, nebo  se m ní zp sob financování sportu. Jeho vývoj není dosud zcela
jasný a proto nelze vylou it, že rezervu bude nutno použít na p eklenutí tohoto p echodného období. Její postupné
uvol ování by m lo být p edevším do akcí investi ního charakteru. P vodn  jsme plánovali z rezervy áste
financovat p ipravované lezecké parky, ale poda ilo se získat partnera, který jejich budování finan  pokryje. Do

íjm  rozpo tu 2011 navrhujeme uvolnit z rezervy 50 tis. K  na vým nu jišt ní v Hruboskalsku a 200 tis. K
z doplatk  Sazky za roky 2006-2008.

Cíl 4: Zajiš ovat innost HS na profesionální bázi. Od roku 2011 vedle dvou plných úvazk  na sekretariátu
postupn  využívat placené práce v objemu cca dvou úvazk  pro vybrané oblasti innosti.

Pln ní cíle: Od konce roku 2010 je placena pozice p edsedy komise sout žního lezení dosp lých (dohoda
o provedení práce) a pozice redaktora HS (dohoda o spolupráci). Marketing zajiš uje áste  externí agentura
za podíl ze získaných prost edk . Velkou ást marketingové práce p evzal sekretariát, což se projevilo ve vyšších
nákladech na výkonové prémie, protože se tím výrazn  zvýšil objem práce odvád né pracovníky sekretariátu.

edpokládáme, že jakmile to finan ní situace dovolí, budeme se snažit provád t další innosti na profesionální
bázi, aby došlo ke zlepšení servisu našim len m. Z tohoto d vodu pr žn  sledujeme nákladovost sekretariátu

i jednotlivým agendám a komisím, abychom mohli rozhodnout, která další oblast bude ešena prost ednictvím
další placené práce.

Cíl 5: Zlepšit do dvou let ízení HS prost ednictvím užšího propojení innosti odborných komisí
a výkonného výboru, jehož lenové budou mít v gesci jednotlivé oblasti innosti HS.

Pln ní cíle: Gesce len  VV za jednotlivé oblasti byly stanoveny takto: Z. esenek, J. ermák (závody) – oblast
sportu; V. Wolf – skalní oblasti a ochrana p írody; P. Resch – organiza ní záležitosti, mediální a marketingová
innost; J. Uherka – servis pro leny (metodika, pojišt ní apod.).
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Cíl 6: Vytvo it z HS jeden z významných informa ních zdroj  o lezení, a to zejména prost ednictvím
rozší ení a zkvalitn ní informací poskytovaných na webu HS a následným zvýšením jeho návšt vnosti.

Pln ní cíle: ipravujeme nový web HS, který bude spušt n v pr hu roku 2011. Jeho sou ástí bude
samostatný modul v novaný historii našeho horolezectví, na kterém budou k dispozici materiály, které Komise
historie shromaž uje a zpracovává.

Velice úsp šn  se rozvíjí web Skalní oblasti, kde se pr žn  zvyšuje kvalita poskytovaných služeb a hlavn
rozsah dat, která jsou na serveru Skalní oblasti k dispozici. Do budoucna chceme web HS více propojit s údaji,
které jsou k dispozici na Skalních oblastech, aby oba informa ní zdroje tvo ily kompaktn jší celek.

Cíl 7: Postupn  zlepšovat obraz horolezectví v o ích širší ve ejnosti a dosáhnout toho, aby horolezectví
a horolezecké výkony za aly být více oce ovány ve ejností i potenciálními sponzory.
Pln ní cíle: V HS za ala intenzivn  pracovat Komise pro media a marketing, která se stará nejen o propagaci
svazu, ale ve spolupráci s externí agenturou i o marketing. Od jara 2010 má HS mediální partnery,
prost ednictvím nichž získává mediální prostor pro další propagaci svazu a horolezectví. Hlavními mediálními
partnery jsou Lezec.cz, Montana a Lidé & hory; mediálními partnery jsou Horyinfo.cz, Velehory.cz a Everest.

Od ervence 2010 vydává HS tvrtletní elektronický Zpravodaj, prost ednictvím n hož informuje o aktuálním d ní
v horolezectví a jeho jednotlivých disciplínách i v samotném HS. Na konci roku 2010 byla vydána již druhá
ro enka HS. Od listopadu pracuje pro HS redaktorka, jejíž innost je zam ena na závodní sport (anonce
a zprávy ze závod  na našem webu, v TK, v regionálních a pop . jiných médiích).

Cíl 8: V horizontu jednoho roku vypracovat koncepci výkonnostního sportu, která umožní ur it priority
a další p sobení HS v této oblasti.

Pln ní cíle: V této oblasti je pln ní cíl  pomalejší zejména v d sledku zm n ve vedení komise sout žního lezení
dosp lých. S novým vedením komise ale již byla vytvo ena pracovní skupina pro p ípravu koncepce výkonnostního
sportu, kde jsou zastoupeny všechny závodní komise (dosp lí, mládež, drytooling a skialpinismus). S ohledem na
zm nu financování HS, kdy se peníze již nerozd lují p es STV ale p es MŠMT, se výrazn  zvýšila pot eba
koordinovat postup ve výkonnostním sportu a dosáhnout zlepšení výsledk , které by nám spole  s v tší
mládežnickou základnou umožnily lepší p ístup ke zdroj m p id lovaným státem na podporu sportu.

Cíl 9: Zlepšit v horizontu cca dvou let systém pé e o skalní oblasti.

Pln ní cíle: Byl zpracován text k systematice pé e o skalní oblasti týkající se innosti OVK a správc  skal,
vyjednání povolení lezení a p edpokládaných nárok  na vým nu fixních jisticích prost edk , který upozor uje
zejména na náro nou a asto nedoce ovanou innost OVK a správc  skal.

S cílem lépe ešit vyjednávání o povolení lezení ve zvlášt  chrán ných územích byla navázána užší spolupráce
s Agenturou pro ochranu p írody a krajiny. Výsledkem je seminá  v novaný ochran  p írody a horolezectví, který
se bude konat 14.4. v Praze.

Pr zkum v rámci OVK ukázal zna ný zájem o informa ní panely ve skalních oblastech. Realizace tohoto zám ru
potrvá delší dobu, nebo  je podmín na vyjednáváním s vlastníky pozemk  a orgány ochrany p írody. Zatím
hledáme sponzora, který by m l zájem tuto oblast podpo it.

Snaha o vytvá ení lezeckých park  (lokalit pro rodinné lezení) se nesetkala s p íliš pozitivním p ístupem ze strany
OVK, a koli p i p ipomínkování a schvalování koncepce žádné kritické p ipomínky k tomuto zám ru nezazn ly.
V sou asnosti p ipravujeme jeden pilotní projekt ve spolupráci s potenciálním partnerem, který má zájem výstavbu
lezeckého parku financovat, p emž samotná realizace bude zadána externí firm .

Cíl 10: Poskytovat len m HS dostate né možnosti získání znalostí týkající se bezpe nosti horolezectví
(metodika, bezpe nost, léka ství), a to prost ednictvím r zných akcích a metodických materiál  jak pro
lenskou základnu, tak n kterých pro širokou lezeckou ve ejnost.

Pln ní cíle: Metodické komise má v úmyslu v roce 2011 uspo ádat metodickou akci pro širokou lezeckou
ve ejnost. P íprava metodických materiál , které budou do konce tohoto roku k dispozici na webu HS, je
podporována jedním z našich partner , firmou Tilak. Na podporu mládeže je zam ena užší spolupráce Komise
sout žního lezení mládeže a Komise mládeže .
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Zprávy o innosti odborných komisí HS

Centrální vrcholová komise + ochrana p írody
edseda Vladimír Wolf, OP tajemnice Božena Valentová

V úvodu mi dovolte, abych ve ejn  pod koval za dlouholetou dobrou práci v CVK a OVK Jaroslavu Judovi,
edsedovi OVK Vyso ina, který k 1. lednu opustil svou funkci v ele OVK a p edal pomyslné žezlo Pavlu

Novákovi.

V sou asnosti pracuje v 18 oblastních vrcholových komisích celkem cca 160 len HS. Spolu s Bezpe nostní
komisí již tradi  prob hlo v dubnu 2010 školení nových správc  na Škrovád  a na rok 2011 je p ipraveno další
školení, o které projevili zájem i zástupci z armády R. Dále ve spolupráci s Bezpe nostní komisí probíhá
pravidelné testování fixních jistících prost edk  a to jak na trhacím za ízení, tak i p ímo v terénu, výsledky jsou
vždy zve ej ovány na webových stránkách www.horosvaz.cz.

V roce 2010 bylo plánováno osadit asi 2 000 borhák  v nepískovcových oblastech a 700 st nových a sla ovacích
pískovcových kruh , borhák  a sla ák . Materiál se poda ilo distribuovat ješt  p ed za átkem lezecké sezóny a tak

ejiš ování za alo již od dubna. Zatímco u nepískovcových oblastí je po et dodaných jišt ní poslední roky
pom rn  setrvalý, u pískovcových oblastí došlo ke zvýšení a to i díky odm nám za provedenou práci, nebo
vým na jišt ní v pískovcových oblastech je velmi náro ná a pracná. Nejvíce jišt ní v nepískovcových oblastech
bylo vym no, krom  již tradi ních lokalit jako jsou nap . st ední echy, v severozápadních echách (zejména
Bo ), v západních echách a na severní Morav . V pískovcových oblastech probíhala vým na ve v tším
rozsahu oproti minulým rok m hlavn  v oblastech spadajících pod OVK Labské pískovce. Nadále z stává vým na
v pískovcových oblastech prioritou CVK. Na rok 2011 se poda ilo dojednat do rozpo tu komise ú elov  vázanou
ástku na významn jší p ejiš ování další tradi ní pískovcové oblasti, kterou je Hruboskalsko.

V letošním roce bude také pokra ovat podpora prvovýstupc  poskytováním cenov  zvýhodn ných nerezových i
pozinkovaných fixních jišt ní s vysokou životností, nebo  je pro nás mén  finan  náro né podporovat osazování
kvalitních jistících prost edk , než následná vým na nekvalitních jišt ní pochybného p vodu.

Nedílnou sou ástí naší práce je i aktivní ú ast p edsed  OVK p i vyjednávání výjimek pro horolezeckou innost ve
zvlášt  chrán ných územích (ZCHÚ), kde se da í, i p es mnohé komplikace, udržet stávající stav a v n kterých
oblastech jej i zlepšit, zde jako p íklad lze uvést Pálavu.

Záv rem chci íci, že nespíme na vav ínech a víme, že nás ekají složitá jednání ohledn  p sobení boulderist i
íznivc  slackline, zejména ve ZCHÚ tak, abychom byli schopni napl ovat naše dohody s orgány OP a umožnili

bezproblémovou horolezeckou innost všem p íznivc m našeho sportu. Osobn  si myslím, že innost našich
správc  a len  jednotlivých OVK je na našich skalách vid t a pat í jim pod kování za dob e odvedenou práci.

V oblasti ochrany p írody se poda ilo vyjednat nová povolení lezení v n kolika lokalitách. Za zmínku ur it  stojí
povolení lezení v nov  vyhlášené NPR Ka on Labe, v lokalit  Tr n v NPR D vín – Kotel – Sout ska nebo ve
všech pražských lokalitách. Zamítnutí našich žádostí o povolení skialpinismu a ledolezení v lokalitách
Krkonošského národního parku byly bohužel jen áste  vyváženy tím, že KRNAP vymezil n kolik
skialpinistických tras ve II. a III. zón  a povolil lezení na ledopádu v Labském dole.

V letošním roce se již poda ilo obnovit a rozší it povolení pro Bo  v severozápadních echách a p ipravujeme se
na nejd ležit jší vyjednávání roku – obnovení povolení lezení v CHKO eský ráj, jehož platnost kon í v prosinci
2011.

Vedle standardních vyjednávání se snažíme o hlubší spolupráci s Agenturou ochrany p írody a krajiny; výsledkem
je seminá  o vztahu ochrany p írody a horolezectví, který se bude konat v polovin  dubna.

Metodická komise
edseda Ji í Vogel

leny Metodické komise jsou Ji í Vogel, Dušan Stuchlík, Karel K íž, Martin Honzík, Ond ej Nádvorník, Josef
Uherka, Lumír Fajkoš. Komise se v pr hu roku sešla dvakrát, zápisy jsou k dispozici na webu HS. Komise se
v roce 2010 v novala výcviku nových a doškolení sou asných instruktor  a úprav  evidence instruktor . innost
Metodické komise v pr hu roku 2010 splnila p edpokládaný plán innosti, tj. poda ilo se realizovat kurzy
doškolení v dostate ném množství uchaze  a rozložit množství uchaze  na další roky. také se poda ilo
kompletn  p epracovat a aktualizovat evidenci instruktor .

Na vypsaný kurz pro nové instruktory se p ihlásilo celkem 9 uchaze  o kvalifikaci RCI a 2 uchaze i o kvalifikaci
HAL. V m síci kv tnu prob hly p ijímací zkoušky a úvodní kurz RCI. Výuka instruktor  pokra ovala výukou první
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pomoci a záv re ným kurzem se zkouškami v oblasti Berchtesgadenu v Rakousku. Kurz dokon ilo 7 instruktor
RCI, 4 instrukto i dokon ili kurz HAL z roku 2009.

V roce 2010 prob hlo celkem 10 seminá  doškolení. Plánované seminá e, na které nebyl p ihlášený dostate ný
po et instruktor  (pouze 1 až 3), byly z ekonomických d vod  zrušeny a p ihlášení instrukto i byli vyzváni k vybrání
jiného seminá e. Výsledek seminá  doškolení byl pozitivní, protože znalosti získané p ed 5 lety si uchaze i
o prodloužení osvojili tak dob e, že se nedopoušt li žádných závažných chyb.

Ke konci roku byli op t prost ednictvím e-mailu osloveni všichni instrukto i, kterým kon í nebo již skon ila platnost
kvalifikace na konci let 2009, 2010 a 2011, s nabídkou doškolení, ale reakce byla minimální. V sou asnosti má

HS 245 instruktor  HAL, 96 instruktor  RCI a 6 instruktor  SCI.

V letošním roce se bude komise op t soust edit na školení a doškolování instruktor , s tím, že z stane zachován
systém p ti odborných seminá  a seminá  zam ený na první pomoc. Dalším cílem komise je dokon it metodický
materiál zam ený na první pomoc.

Bezpe nostní komise
edseda Vladimír T šitel; p edseda subkomise úrazové zábrany Tomáš Kublák

Sylva Talla, který zastupuje HS v Bezpe nostní komisi UIAA, se zú astnil letošního zasedání v Bellunu. Na tomto
zasedání byla prezentovaná závažná informace o velkém snížení pevnosti plaket zavrtávaných skob, vyrobených
z nerezových ocelí, které bylo zjišt no v p ímo ských oblastech s velkou relativní vlhkostí.

Bezpe nostní komise tradi  spolupracovala s vrcholovou komisí p i školení osazování pevných jistících
prost edk . K dodávkám borhák  byly pr žn  d lány p ejímací zkoušky. Všechny zkoušené borháky vyhov ly.

Na základ  nám tu správce skal levého b ehu Labe byly provedeny pevnostní zkoušky smy ek, dlouhodob
umíst ných v lezeckých cestách. Ke smy kám, které byly ke zkouškám poskytnuty, není k dispozici žádná
dokumentace. Pro tyto testy byla vyrobena zkušební stolice, která umož uje trhací testy statickým zatížením.

Dále byl proveden dynamický test lepeného borháku, používaného v labských pískovcích. Pro ú el tohoto testu byl
borhák upevn n do pískovcového bloku lepením pomocí chemické malty. P i opakovaném zatížení silou 1000 kg
docházelo k postupnému uvol ování malty v míst  oka borháku a p i zatížení 1500 kg praskl blok pískovce.
Použitý pískovec byl st ední pevnosti, odhadem takové, jaká je nap . v Prachovských skalách. Z tohoto testu
vyplývá, že není možno takovéto borháky používat mimo souvislé plochy obzvlášt  pevného pískovce, tj.
v blízkosti hrany, spár, nebo dutin.

Úrazová ást komise pod vedením Tomáše Kubláka se v novala pr žnému sledování úraz , ke kterým dochází
i horolezectví a p íbuzných disciplínách v horách a na skalách. K hlášení úraz  slouží již n kolik let dotazník na

webu HS, který je však bohužel málo využíván, takže informace je nutno erpat i z jiných zdroj . Do systému byly
zp tn  zapsány úrazy od roku 2000 a jejich statistické vyhodnocení bylo prezentováno na Pelikánov  seminá i na
podzim 2010; výsledky jsou také sou ástí každoro ní zprávy Bezpe nostní komise.

Na letošní rok komise plánuje provád ní pevnostních zkoušek smy ek dlouhodob  umíst ných ve skalních
oblastech a zkoušky jisticích prost edk  ve skalách dle požadavk  správc  skal a Centrální vrcholové komise.
Pokra ovat bude spolupráce s Bezpe nostní komisí UIAA a samoz ejm  sledování úraz  na skalách a v horách.

Léka ská komise
edsedkyn  Jana Kubalová

Léka ská komise se zabývá se problematikou horské medicíny a záchrany v horách, úrazy v horolezeckém terénu
s d razem na prevenci a vzd lávání (metodické materiály, doporu ení, kurzy, publika ní innost). V roce 2010,
stejn  jako v p edchozích letech, byly hlavní náplní innosti komise kurzy pro instruktory horolezectví (kurz první
pomoci a záchrany v horách). Lekto i kurz  pracovali ve stejném složení jako již n kolik posledních let: Martin
Honzík – vedoucí a hlavní organizátor kurz , dále Jana Kubalová a Pavel Neuman.

Na podzim komise uspo ádala, op t ve spolupráci se Spole ností horské medicíny, již 21. ro ník Pelikánova
seminá e, s rekordní ú astí 44 poslucha  a 14 p ednášejících. Sou ástí programu byly nap . novinky z horské
medicíny, zprávy z pracovních cest, zdravotnické zabezpe ení výprav do velehor apod.

Komise nabízí zájemc m informa ní materiály, ke stažení na webu HS jsou nap . Karti ky první pomoci.
K dispozici je trojcípý šátek s piktogramy ošet ení r zných poran ní.

Komise se stále snaží ve spolupráci s Bezpe nostní komisí sledovat a vyhodnocovat úrazy p i horolezectví, ale
tato snaha naráží na malou ochotu úrazy hlásit.
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lenové komise se ú astní mezinárodních odborných akcí a získané poznatky využívají ve vzd lávací innosti ve
prosp ch len HS. V lo ském roce se Jana Kubalová zú astnila akce Hypoxia (Innsbruck), Sv tového kongresu
High Altitude Medicine and Physiology, sch ze Medcom UIAA a ICAR v Peru a 62. mezinárodní konference CISA
– IKAR ve Vysokých Tatrách. Ivan Rotman se zú astnil Forum Bergmedizin v Garmisch-Partenkirchenu; na

které cesty byl z rozpo tu komise vyplacen p ísp vek.

Práce komise v letošním roce bude obdobná jako v roce minulém. Krom  po ádání kurz  a dalších "obvyklých"
aktivit má komise v úmyslu dokon it metodické materiály pro instruktory horolezectví, p ipravit p eklady nových
doporu ení Medcom UIAA, pokra ovat ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU na projektu „Na h išti i na
vod  být s d tmi vždy v pohod “ a v rámci n j vytvo it metodický materiál Rizika pobytu ve vysokohorském
prost edí (výukové DVD + dopl ující p ednášky). Dalším cílem je Diplom horské medicíny, tj. dokon ení p ípravy
a p ijetí do systému vzd lávání UIAA, ICAR, UM, event. zahájení kurzu, vytvo ení sít  léka  dostupných pro
vyšet ení a hodnocení zdravotního stavu instruktor  horolezectví, dokon ení jednání s firmou Singing Rock ve v ci
výroby lékárni ky dle doporu ení LK HS a uspo ádání Pelikánova seminá e.

Komise mládeže
edseda Josef Uherka

V roce 2010 se konal výb rový výcvikový tábor v Alpách v oblasti Dachsteinu, kterého se zú astnilo 12 d tí
z mládežnických  oddíl . Cílem tábora bylo seznamovat mládež se specifiky lezení v horách, tj. s orientací v cest ,
se zakládáním vlastního jišt ní, se sestupem, celodenní fyzickou náro ností horské túry apod. Této oblasti není
v oddílech v nována dostate ná pozornost, což je dáno do zna né míry tím, že oddíly nedisponují dostate ným
po tem odborn  vzd laných instruktor .

V roce 2010, stejn  jako v uplynulých letech, podporovala komise mládež a mládežnické oddíly prost ednictvím
grant . V lo ském roce bylo p id leno 11 grant  v celkové výši 60 600 K . Problémem je, že oproti p edchozím
rok m se tato ástka dramaticky snižuje v závislosti na krácení rozpo tu HS. Proto je t eba pomáhat oddíl m
hledat jiný zp sob financování, nap . z dota ních program  kraj  a obcí.

V letošním roce chce komise dle zájmu rozši ovat nabídku tábor  i na pískovcové lezení a pomáhat oddíl m p i
organizování podobných akcí v horských i skalních, pískovcových oblastech (nap . ve spolupráci s instruktory
z jiných oddíl ). Granty na podporu horolezectví mládeže již byly vypsány, s p edpokladem rozd lení stejného
množství finan ních prost edk  jako v lo ském roce.

Mediální komise
edseda Petr Resch

Mediální komise se v pr hu roku 2010 v novala nejen mediální oblasti, ale, ve spolupráci s externím partnerem
(Anexe public relations), také marketingu, s cílem zlepšit pov domí o horolezectví a získat pro innost HS
prost edky od sponzor .

Ve vztahu k mediální innosti je pot eba uvést historicky první Ro enku HS 2009, která byla distribuována
len m svazu na za átku roku 2010, a vydání Ro enky HS 2010, která se m že pochlubit výbornými

fotografiemi, lánky a rozhovory. Brzy na ja e byla uspo ádána v rámci sportovního veletrhu tisková konference,
která se ale nesetkala s pot ebným ohlasem. Informa ní servis HS byl od poloviny roku posílen vydáváním
tvrtletního elektronického Zpravodaje, který informuje o d ní v HS i v horolezectví a je rozesílán t m, kdo si jej

objednali. HS v roce 2010 spolupracoval s asopisem Montana, pro který p ipravoval rozhovory s osobnostmi
našeho sou asného lezení. Vedle již uvedené ro enky je za nejv tší pr lom nutno považovat to, že HS má od
podzimu redaktorku Veroniku Jandíkovou, která p ipravuje zprávy a lánky ze závod  v sout žním lezení v etn
drytoolingu a ze závodního skialpinismu.

Po ínaje jarem 2010 za ala intenzivní práce v oblasti marketingu, zam ená nejprve na získání mediálních
partner , kte í poskytují ve form  banner  a inzerát  prostor pro mediální propagaci HS. Našimi mediálními
partnery nyní jsou Montana, Lidé a hory, Lezec.cz (hlavní mediální partne i), Everest, Horyinfo.cz a Velehory.cz.
V pr hu roku probíhala jednání s potenciálními partnery, kte í by byli ochotni podporovat horolezectví a HS.
Nejprve se poda ilo uzav ít smlouvu se spole ností Direct Alpine, která je jedním z našich t í hlavních parter ;
dalšími jsou HUMI Outdoor a HUDYsport. Do spolupráce s CHS se zapojila také ada dalších partner  z oblasti
outdooru – Makak, Alpsport (zna ka Scarpa), Prosport Praha (zna ka Lowa), dlouhodobí spolupracovníci Tilak
a Lanex a partne i z jiných oblastí – UNIQA pojiš ovna a o ní klinika Lexum. Výsledkem této spolupráce, která se
projeví p edevším v letošním roce, je p ínos v pen zích a v cném pln ní ve výši cca 800 tisíc K . Sou asn
probíhají jednání se silnými partnery mimo oblast outdooru.

V letošním roce je nutné dokon it práce na novém webu HS. Je za námi d sledná analýza a p íprava detailních
návrh  v etn  grafiky, které jsou nezbytné pro podepsání smlouvy s dodavatelem nového redak ního systému;
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edpokládáme, že do podzimu bude web hotov. Vedle další intenzivní innosti v oblasti marketingu bude komise
v oblasti médií stav t na systémov  postavené struktu e práce redaktora, který pracuje s informacemi od
závodních komisí. V íme, že v tomto sm ru budou velikým p ínosem zkušenosti vedoucího závodní komise
dosp lých Tomáše Bintera z oblasti médií.

Komise historie
edseda komise Ji í Novák

V pr hu roku 2010 dob  potvrdilo spolupráci s komisí historie na 40 len  i ne len HS. Komise se v novala
edevším t mto innostem:

 skenování a tisk V stník  KA S z let 1934 až 1948 (jsou k dispozici v knihovn HS),

 zpracování ukázek z V stník  pro web HS,

 skenování a tisk základních dokument  týkajících se eského odboru Slovinského alpského družstva,

 skenování a tisk ady podklad  z historie, r zné oddílové ro enky, zprávy o innosti oddíl , nap .
v Gottwaldov  a Písku.

 dopln ní seznamu výstup  na Kavkaze, s textem V. Šmídy o 1. s. výprav  do tohoto poho í,

 zpracování kompletní dokumentace s. a . prvovýstup  v Himálaji a Karakoramu,

 digitalizace rozhovor  M. Hroba ové s významnými staršími horolezci,

 zpracování anotací základní horolezecké literatury, vybraných asopis ,

 spolupráce na zpracování diplomových prací k tématice historie eského horolezectví,

 aktivity spolupracovník  komise historie s jinými médii, nap . M. Tu ka, Z. Lukeše, V. Procházky,
V. Strnada v horolezeckých asopisech atd.

Dne 26. 6. 2010 prob hl pracovní seminá , kterého se zú astnilo 21 spolupracovník . Na programu byl p ehled
hlavních plánovaných aktivit, referáty - „monografický p ehled“ p sobení na Kavkaze (J.Novák), historie lezení
v Prachovských skalách (Z. Petrá ), p íprava systému využití dat na webu HS (T. Kublák). Významnou akcí ve
spolupráci s komisí (garant Z. Lukeš) bylo setkání k 75. výro í založení horolezeckého oddílu v Plzni dne 11.
listopadu za p ítomnosti ady pam tník .

Hlavní úkoly pro rok 2011:

 p epracování a dopln ní databáze estných len  a dalších významných osobností,

 spolupráce na zpracování diplomových a bakalá ských prací s tématikou historie horolezectví,

 lokální historie po linii oddílové/spolkové i lokální – vývoj ve skalních oblastech,

 dopln ní podklad  z Výstup  roku, v etn  zpracování dokumentace ze 70. a 80. let,

 p ehled historie jednotlivých sout ží.

Komise alpinismu
edseda Martin Otta

Hlavním cílem komise v roce 2010 byla podpora výstup  s vysokou sportovní hodnotou v horách a sou asn
podpora reprezenta ního družstva, do kterého v roce 2010 pat ili O. Beneš, T. Sobotka, M. Hole ek,
J. Doudlebský, D. Janák, V. Šatava a P. Jonák.

Výsledky sout že o titul „Výstup roku 2009 “ byly nov  hodnoceny spole  s výstupy roku 2010 vylezenými do
konce ervence 2010, se slavnostním vyhlášením na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích
nad Metují.

V roce 2011 má komise alpinismu v plánu op t podporovat výstupy s vysokou sportovní hodnotou. Rádi bychom
vytipovali další mladé adepty reprezentace. V tom bych nám m ly pomoci informace z oddíl . V plánu je mnoho
zajímavých akcí, nap .:

 Kyazo Ri (6 187 m), Nepál,oblast Sagarmatha: M. Otta a spolulezec, prvovýstup Z st nou(alpský styl),
podzim,

 Cheo Himal (6 621 m), Nepál, oblast Manaslu: R. Jaroš, P. Jonák, V. Šatava, prvovýstup JV st nou(alpský
styl), podzim,
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 Trango, Shipton Spire, Pákistán, oblast Baltoro: O. Beneš a spolulezci, pokus o volné p elezy t žkých cest,
ervenec – srpen,

 Hoggar, Alžír: P. Jonák, V. Šatava, M. Vrkoslav, M. Horák, dokon ení prvovýstupu na 400 m st nu (8a)
a první volný p elez cesty od A. Petita, cca 10-,

 Punta Capocia, Peru, Yosemity, Rurec Valey: T. Sobotka a spolulezec (Lautner),

 Grónsko,“n jaký prvovýstup“: T. Sobotka a spolulezec (Smole ),

 Krym: T.Sobotka, prvovýstup neprostoupenou 400 m st nou,

 Chamonix zima (V. Šatava),

 Chamonix léto (D. Janák,V. Šatava), Divine providence 7c,

 Orco (V. Šatava), Green spit 8b (nejt žší spára Evropy, pouze t i opakování, bez nýt , jišt no pouze
friendy).

Složení reprezenta ního družstva v tomto roce je shodné s rokem 2010. Do budoucna má komise v plánu zlepšit
a aktualizovat ást webových stránek HS, které se týkají komise alpinismu.

Subkomise sportovního lezení na skalách
edseda Ji í Šefl

innost komise v roce 2010 byla zam ena na podporu výjezd len  reprezenta ního družstva A do skal; leny
družstva A byli Adam Ondra, Tomáš Mrázek a Martin Stráník. V lét  komise uspo ádala reprezenta ní soust ed ní
v rakouském Zillertalu, na kterém se i p es nep íze  po así mnoha jeho ú astník m poda ily významné výstupy.
Komise také p ivezla ze soust ed ní spoustu fotek a video ur ené nejen jako památka reprezentant m, ale i pro
širokou lezeckou ve ejnost.

V letošním roce komise plánuje podporu reprezentant  v obdobném rozsahu jako v uplynulých letech a op t
uspo ádání reprezenta ního soust ed ní, na kterém bychom cht li nato it video p edstavující naše reprezentanty
a práci s nimi. Komise se bude snažit podpo it nejen naši sv tovou špi ku, ale také mladé lezce, kte í se již
propracovali ke špi kovým výkon m.

Komise sout žního lezení d tí a mládeže
edsedkyn  Marie Dichtlová

Komise sout žního lezení zašti uje organiza  n kolik typ  sout ží pro d ti a mládež. Každoro  se zejména
díky nadšení po adatel  po ádají dv  hlavní sout že – eský pohár mládeže a Tendon Cup. Tendon Cup je brán
jako sout ž pro za ínající lezce, eský pohár mládeže je naší prestižní celorepublikovou sout ží a jeho sou ástí je
i mistrovství republiky. eský pohár po ádáme ve dvou sout žních disciplinách - v lezení na obtížnost a v lezení na
rychlost.

Vrcholnými mezinárodními akcemi, které by m ly být cílem „našich závodník “, jsou závody EYS – Evropské série
mládeže. Závody jsou po ádány v r zných evropských m stech, každý rok po ádá Mezinárodní federace
sportovního lezení (IFSC) i mistrovství sv ta junior  – loni se uskute nilo v zá í ve skotském Edinburghu.

V roce 2010 se nám stejn  jako v p edchozích letech poda ilo uskute nit všechny plánované závody, zorganizovat
ast našich reprezentant  na v tšin  evropských závod  a uspo ádat spole  se závodníky „výpravu“ na

mistrovství sv ta junior .

Náklady na po ádání závodu ale op t vzrostly, komise se tím pádem neustále potýká s problémem, jak s daným
rozpo tem naplnit své „povinnosti v i HS“ – po ádat kvalitní závody mládeže v rámci R a zárove  zajistit ú ast
reprezentace na mezinárodních závodech. Na jedné stran  bychom rádi více pomohli po adatel m s pokrytím
náklad  na závody, ale pak je problém umožnit mladým závodník m zú astnit se mezinárodních závod  nap íklad
uhrazením ásti náklad  na dopravu nebo ubytování. Ú ast na mezinárodních závodech je ale jediná cesta, jak
mohou získat zkušenosti s „velkými závody“. Cílem komise by totiž z mého pohledu m lo být podporovat nejen
širokou základu, ale z ní vybírat a podporovat ty nejlepší tak, aby se z nich do budoucna stali kvalitní reprezentanti
na závodech Sv tového poháru dosp lých. A jak všichni víme, výsledky z mezinárodních závod  junior
a dosp lých jsou jedním z kritérií, podle kterých je zp tn HS umožn no erpat prost edky ze státního rozpo tu.

I p es možná nep íliš optimisticky zn jící p edchozí odstavce, považuji lo ský rok za velmi úsp šný. Po adatelé
s podporou HS ob tav  p ipravili pro d ti a mládež velmi kvalitní závody. eský pohár se nám loni povedlo
uspo ádat na st nách, které svými parametry pat í mezi nejlepší u nás (nap . Svitavy, Ji ín, Byst ice
n. Pernštejnem, Choce ). Andrea Pavlincová p ivezla bronz z Mistrovství sv ta junior  v kategorii B, celkov  pak
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v sérii EYS skon ila na pátém míst . Další závodnice z této kategorie Tereza Svobodová získala na závod  ve
Velkém Tarnovu také bronz, celkov  pak byla devátá. Na mezinárodních závodech d tí do 14 let jsme m li n kolik
velmi úsp šných závodník  – za všechny budu jmenovat alespo  Verunku Peltrámovou a Máru Mi ejovského,
myslím, že to jsou jména, která ješt  uslyšíme. A nebyli sami, to bych ale zaplnila celý bulletin …

V letošním roce vzroste po et mezinárodních závod  pro mládež, mezinárodní federace zvýšila i poplatky, které
jsme jako komise povinni platit pro umožn ní ú asti v EYS. A samoz ejm  ani nemusím zmi ovat, že veškeré
pronájmy st n a náklady na eské závody stále rostou. A rozpo et není nafukovací, naopak díky situaci v Sazce
(a stále všude zmi ované hospodá ské krizi) jsme se obávali spíše jeho snížení. Snad se ale blýská na lepší asy
díky práci mediální komise, které se poda ilo získat sponzory, n které dokonce cílen  p ímo pro sout žní lezení
mládeže. Snad se proto poda í i letos pokrýt alespo  minimum náklad  naším závodník m a po adatel m. Když
pak na závodech vidíme to nadšení a bojovnost d tí a snahu po adatel  a rodi  je podpo it, víme, že práce
s mládeží stojí za ty starosti kolem.

Komise sout žního lezení dosp lých
edseda Tomáš Binter

Komise sout žního lezení dosp lých má na starosti p edevším organizaci domácích závod  - seriálu P a M R,
etn  stanovení pravidel apod. Dále zajiš uje reprezentaci R ve všech disciplínách sout žního lezení dosp lých
etn  její ú asti na zahrani ních závodech. Komisi sout žního lezení vedl po v tšinu roku 2010 Juráš Šefl,

kterého na za átku prosince vyst ídal Tomáš Binter.

V oblasti mezinárodních závod  byl problémem malý zájem o reprezentaci ve všech kategoriích krom
boulderingu. Katastrofální byla situace v kategorii žen, kde start a solidní 9. místo Sylvy Rajfové na ME
v boulderingu bylo jediným vystoupením eské závodnice v oficiálních mezinárodních závodech 2010 (ME a SP).
I p es tyto problémy bylo díky Adamu Ondrovi a Liboru Hrozovi dosaženo velkých úsp ch : Sv tový pohár 2010:
Adam Ondra celkové 1. v boulderingu, celkové 3. místo v lezení na obtížnosti (za ob  disciplíny 4x zlato, 3x st íbro,
1x bronz v jednotlivých závodech); Libor Hroza celkové 3. místo v lezení na rychlost (1x zlato, 1x st íbro, 2x bronz
v jednotlivých závodech).

Mistrovství Evropy 2010: Adam Ondra 2. místo v lezení na obtížnost, 2. místo v boulderingu; Libor Hroza 3. místo
v lezení na rychlost.

V domácích podmínkách jsme se v lo ském roce potýkali s problémy v oblasti po ádání závod P a M R,
zejména v lezení na obtížnost. V sou asné dob  je situace vy ešena, výrazná zm na k lepšímu je v závodech
v boulderingu a v lezení na obtížnost. V lezení na obtížnost p ipravujeme spole ný republikový šampionát se
Slováky na jedné z nejlepších sportovních lezeckých st n na Smíchov .

Plánujeme zvýšení zájmu o reprezentaci ve všech kategoriích zejména zainteresováním mladých závodník , kte í
icházejí z mládežnických kategorií a celkov  motiva  nastavenými podmínkami reprezentace. K tomuto cíli

vede i spolupráce s mediální komisí HS.

Na mezinárodní scén  bude vrcholem sezóny ervencové mistrovství sv ta v italském Arcu, kde se p edstaví oba
naši špi koví závodníci Adam Ondra (obtížnost i bouldering) a Libor Hroza (rychlost) a další lenové reprezentace

R. Libor Hroza se v nadcházející sezón  pokusí i o úsp ch v celkovém hodnocení Sv tového poháru v lezení na
rychlost.

Komise chce v roce 2011 uspo ádat i školení rozhod ích a v tší pé i v novat vzd lávání a metodickému vedení
trenér

Subkomise lezení v ledu a drytoolingu
edseda Radek Lienerth

Pro rok 2010 m la subkomise stanoveno p t úkol  - n co se vy ešit poda ilo zcela, n co áste  a n co bohužel
nikoli.

Prvním úkolem bylo zajišt ní ú asti eských reprezentant  v IWC UIAA 2010. T chto závod  se zú astnili Lucie
Hrozová, Mirek Mat jec a Lukáš Pálka. V kategorii muž  m l nejblíže k semifinálové ú asti Lukáš Pálka v Saas
Fee, ale jinak platí, že prosadit se i jen do semifinále je pro eské muže velmi obtížné. V kategorii žen pat í ke
špi ce Lucie Hrozová, která se však v d sledku organiza ních zmatk  na závod  v Busteni nedostala do finále
a celkov  se musela spokojit s i tak velmi p kným pátým místem v celkovém hodnocení SP.

Na podzim 2010 se rozb hl první ro ník Evropského poháru, ve kterém zvít zila Lucie Hrozová. Pro rok 2011
plánujeme ješt  vyšší zapojení a to jak ú astí závodník  na zahrani ních závodech tak i organizací M R v Brn
jako jednoho ze závod  série EP.
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Bohužel se stále neda í rozb hnout dvoustup ovou domácí sout ž, nicmén  se alespo  poda ilo zorganizovat
velmi dob e obsazené Mezinárodní mistrovství R v Brn  a dob e tento závod medializovat. Ve Víru se poda ilo
zrealizovat M R v lezení v ledu na rychlost. Chvályhodná je rozhodn  vysoká ú ast startujících, kdy se M R na
obtížnost i na rychlost zú astnilo cca 35 závodník , což mohou závid t i leckteré st nové závody. Doufáme, že se
poda í závody P (tj. dvoustup ovou sout ž) rozb hnout v sezon  2011/2012. Nicmén  bez aktivity nadšenc  se
to ur it  neobejde a z ejm  se bude dvoustup ová sout ž odehrávat v mezinárodní spolupráci se Slovenskem,

ípadn  i s Rakouskem.

Co se tý e vztah  lidí kolem této disciplíny, ekn me, že se stále pr žn  dynamicky vyvíjejí. Pozitivní je, že
minimáln  na republikové úrovni za íná závodní základna drytoolingového lezení na obtížnost a ledového lezení
na rychlost r st.

Z hlediska IWC za rok 2010 erpala podporu pouze Lucie Hrozová, ostatní ze závodících na odpovídající výsledky
zatím bohužel nedosáhli. Pro další závodní sezónu bychom rádi p epracovali nomina ní kritéria i výši podpory tak,
aby výjime ní závodníci  byli podpo eni více než dosud a sou asn  jsme mohli podpo it i závodníky v nižších
sout žích, abychom je motivovali k dalšímu výkonnostnímu r stu a postupu až t eba na úrove  IWC. To však bude
odvislé od celkové ekonomické situace HS a hlavn  realizovatelné až na sezónu 2011/2012.

Tradi ní skialpinismus
edseda komise Robin Baum

V roce 2010 hospoda ila komise tradi ního skialpu s rozpo tem 35.000 K , p emž všechny prost edky byly
využity na zajišt ní akcí pro leny HS, tj.: b eznové setkání skialpinist  v Alpách, tatranské extrémy a prosincový
seminá  v novaný skialpinismu.

V b eznu prob hlo v Krkonoších jednání mezi skialpinistickou ve ejností, HS a KRNAPem, jehož cílem bylo
vzájemn  se poznat, vyjasnit svoje cíle a možnosti provozování skialpinismu v Krkonoších. Výsledkem jednání bylo
podání oficiální žádosti HS o povolení provozování skialpinismu ve vybrané lokalit  v I. zón  KRNAP, avšak tato
žádost byla zamítnuta.

V kv tnu prob hlo setkání vedení komise, na kterém bylo dohodnuto rozd lení prost edk  na jednotlivé akce a byly
vyhodnoceny jednotlivé sportovní výkony, které by mohly být vyhlášeny jako sjezd roku.

V b eznu prob hla každoro ní akce setkání skialpinist  Alpin Ski 2011 Rifugio Roma ( Kasseler Huette ) Ahrntal –
Rieserfernergruppe, která je mezi našimi leny velmi oblíbená. V pr hu t í dní byly na programu dv  náro né
túry s kvalitními sjezdy.

Co se tý e úrovn  sportovních výkon , byl rok 2010 spíše stagna ní. Marek Holubec, který vždy dopl oval Pavla
Pospíšila, se z rodinných d vod  nemohl zú astnit žádné akce. Pavel Pospíšil uspo ádal sólovou odvážnou akci
v oblasti Mt. Blanc du Tacul.

Dubnové tatranské extrémy byly organiza  p ipraveny, ale bohužel se pro nep íze  po así neuskute nily.

V prosici prob hl na ervenohorském sedle seminá  v novaný problematice skialpinismu. Vyhlášení sjezdu roku
bylo tentokráte p esunuto na Mezinárodní horolezecký filmový festival, kde HS vyhlásil Výstupy roku. Vedení
komise p edalo René Bulí ovi ocen ní za dlouholetou innost v HS a propagaci skialpinismu.

Z hodnotných individuálních akcí stojí za zmínku tyto:

 Okruh okolo masivu Bare Ecrins ve Francii s následným výstupem na vrchol - manželé Ko arovi a Petr
Novák,

 sjížd ní kam atských vulkán  - vsetínští skialpinisté,

 výprava vedená Janem Palou do Iránu s cílem výstup a sjezd Damávandu - Petr Novák

 výprava na Island,  výstup a sjezd nejvyšší hory Hvanadasnalhnukur, dále množství sjezd  na severu
v oblasti polostrova Troll - Martin Rohan a Robin Baum,

 nová oblast v Norsku u Tromso, polostrov Lyngen – ostravští skialpinisté Jaroslav Laška, Martin Rohan,
Pavel Vontor a spol.,

 výstup a sjezd kavkazského Elbrusu (vrchol nebyl dosažen pro nep íze  po así) - ostravští skialpinisté -
Jaroslav Laška a spol.

Vedle již tradi ních akcí jako je setkání Ski Alpin v Dolomitech a Tatranské extrémy máme v úmyslu za ít mapovat
skialpinistické d ní v R, které je rozt íšt né jak do geografických komunit, tak do svazových (spolkových)
sdružení. Dále bychom cht li rozjet práci s mládeží, tzn. v první fázi vyškolit instruktora pro skialpinismus.
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Komise sout žního skialpinismu
edseda Pavel Jirsa

Komise závodního skialpinismu organizovala v roce 2010 Bergans eský pohár ve skialpinismu, zahrnující
následující závody: Noc tuleních pás  v Janských Lázních – kvalifikace do reprezenta ního družstva a na MS,
Zakopané Polsko – závod SEP, Vertical Lu ní bouda – 1. ro ník, Rokytnice nad Jizerou – systém Rally, Krkonoše
2010 Špindler v Mlýn – M R, Mlýnická dolina Slovensko – finále Bergans P a finále SEP.

Komise se dále podílela spolu s komisemi závodního skialpinismu Polska a Slovenska na po ádání
St edoevropského poháru ve skialpinismu (SEP). Tyto závody jsou sou ástí pohár  v jednotlivých zemích, tak aby
se dosáhlo co nejv tší ú asti na závodech a pro porovnání úrovn  závodník  jednotlivých zemí. Do tohoto seriály
byly za azeny již uvedené závody v Janských Lázních, v Zakopaném a v Mlýnické dolin .

Reprezenta ní družstvo pro rok 2010 bylo sestaveno na základ  kvalifika ních závod  Noc tuleních pás
v Janských Lázních a dle výsledk  v roce 2009. Do reprezentace byli nominováni Michal Štantejský, Ond ej Fejfar,
Radoslav Groh, juniorka Karolína Grohová a kadetka Petra Volfová.

Všichni reprezentanti se zú astnili b eznového MS v Ando e v Canillu. Zde stojí za zmínku 3. místo Karolíny
Grohové ve verticalu. Dále se reprezentanti zú astnili dvou závod  SP - Trophée des Gastlosen ve Švýcarsku
a Ski race Dolomiti di Brenta v italské Madonna di Campiglio

V roce 2011 komise po ádá SCARPA eský pohár ve skialpinismu 2011 a spolu s Poláky a Slováky další ro ník
St edoevropského poháru. Sou ástí SCARPA eského poháru ve skialpinismu tentokrát není Noc tuleních pás ,
ale po delší odmlce závod na Javorovém vrchu v Beskydech.

eská reprezentace se letos zú astnila MS v Itálii a jednoho závodu sv tového poháru. P ed sezónou 2012
plánuje komise reprezenta ní soust ed ní.

Další informace jsou dostupné na stránkách sout žního skialpinismu v etn  výsledk  jednotlivých závod  i celkové
pohárové.
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Informace k volbám do disciplinární a revizní komise

Základní informace

 revizní a disciplinární komise jsou orgány HS

 revizní i disciplinární komise sestávají z p edsedy, dvou len  a náhradník

 p edsedové, lenové i náhradníci obou komisí jsou voleni valnou hromadou HS na dobu t í let.

Podání kandidatur

O lenství v disciplinární a revizní komisi mohou na VH HS 2011 kandidovat lenové HS starší 21 let, tj. ti,
kterým bude 21 let nejpozd ji v den konání valné hromady.

len HS m že podat svoji kandidaturu sám, nebo jej na lenství v n které z komisí m že navrhnout jiný len
HS, skupina len HS, nebo základní organiza ní složka HS (horolezecký oddíl).

Kandidaturu jiného lena HS lze podat pouze se souhlasem navrhované osoby; souhlas prov í sekretariát HS.

Návrhy kandidát  na lenství v obou komisích mohou být podávány pr žn  ode dne zve ejn ní výzvy k podání
kandidatur až do jednání valné hromady, která se koná 26.3. 2011.

Kandidatury lze p ed VH podávat:

 Do pátku 25. b ezna 2011 do 16.00 hodin, a to:

 písemn , na adresu HS (Zátopkova 100/2, Strahov – Praha 6, 160 17), nebo

 elektronicky, na e-mailovou adresu HS - info@horosvaz.cz.

 V den konání VH, nejpozd ji však do zahájení jednání, písemn  do rukou tajemnice HS.

Obsah kandidatur do Disciplinární nebo Revizní komise

Kandidatury podávané do zahájení VH musí obsahovat:

 jméno a p íjmení kandidáta

 kontaktní údaje (adresu, e-mail, telefon)

 p ibližnou dobu lenství v HS

 pozici v komisi, o kterou se kandidát uchází (p edseda / len); v p ípad  uchaze e o místo p edsedy je
eba uvést, zda má kandidát zájem i o adovou pozici v komisi

 p ibližnou dobu lenství v HS

 stru né zd vodn ní kandidatury

 stru ný životopis (osobní, horolezecký, profesní).

Prezentace kandidáta nep esáhne 2 strany A4 textu.

Prezentace kandidát

Informace o jednotlivých kandidátech na lenství v komisích budou pr žn  zve ej ovány na webu HS.

Kandidáti dostanou prostor pro krátkou prezentaci na valné hromad .
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Plná moc k zastupování na VH HS - zastupování lena HS jiným lenem

Já, níže podepsaný/á ………………….......................................................................... ……………………

rodné íslo ................................

bytem...........................................................................................................................................................

(dále jen zmocnitel)

zmoc uji

pana/paní ....................................................................................................................................................

rodné íslo ................................

bytem............................................................................................................................................................

(dále jen zmocn nec)

k tomu, aby mne zastupoval/a na jednání VH HS, konané v Praze dne 26. 3. 2011.

V ........................................................................ dne....................................................

Podpis zmocnitele Podpis zmocn nce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plná moc k zastupování na VH HS - zastupování p edsedy ZOS jiným lenem

Já, níže podepsaný/á .................................................................................................................................

rodné íslo ...................................

bytem...........................................................................................................................................................

(dále jen zmocnitel)

prohlašuji, že

jakožto p edseda / p edsedkyn  ZOS

íslo, název a sídlo ZOS...............................................................................................................................

jsem oprávn n/a zastupovat leny výše uvedené ZOS p i jednání VH podle § 11 odst. 5 Stanov HS,

a zmoc uji

pana/paní......................................................................................................................................................

rodné íslo ................................

bytem............................................................................................................................................................

(dále jen zmocn nec)

k tomu, aby mne zastupoval/a na jednání VH HS, konané v Praze dne 26. 3. 2011.

V .......................................................................dne.....................................................

Podpis zmocnitele Podpis zmocn nce
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Prohlášení k odejmutí plné moci p edsedovi ZOS HS, pop . osob , která jej na
základ  plné moci zastupuje

Já, níže podepsaný/á ..........................................................................................................................................

rodné íslo ................................

bytem.....................................................................................................................................................................

(dále jen len HS)

prohlašuji,

že jsem registrován/a v HS v rámci ZOS

íslo, název a sídlo…………………………………………………………………………………………………………

a odebírám

tímto p edsedovi výše uvedené ZOS, pop . osob , která jej na základ  plné moci zastupuje, plnou moc
k zastupování mé osoby na VH HS konané v Praze dne 26. 3. 2011, podle § 11 odst. 5 stanov HS.

V ........................................................................ dne....................................................

Podpis lena HS…………………………………………………………………………….
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