
  Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XIX.29

Plesnivec 1/02 10. března 2002 Strana 1

Plesnivec
1/2002

Vydává: Šumperský horolezecký klub HORAL, Dolnomlýnská 16, 787 01 Šumperk ve 
vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu





  Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XIX.29

Plesnivec 1/02 10. března 2002 Strana 3

HLAVA  I  - ORGANIZACE 

Zápis z valné hromady Šumperského horolezeckého klubu HORAL

konané dne 21.2.2002

1. Valnou hromadu zahájil předseda klubu Janů Zdeněk.

2. Do mandátové komise byli zvoleni Tichý Viktor a Krčová Martina. Mandátová komise 
konstatovala, že je přítomno 32 členů HORALU z celkového počtu 44 členů, čímž je valná 
hromada usnášení schopná.

3. Hospodář klubu Jiří Vogel oznámil, že obsah zprávy z minulého jednání byl uveden 
v klubovém časopise Plesnivec 1/01, který obdrželi všichni členové klubu a dal hlasovat o 
tomto protokole. Protokol byl schválen plným počtem hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl 
proti.

4. Roční zprávu přednesl Miroslav Churavý : bylo uskutečněno společenských akcí 6/7

společných lezeckých 7/8

sportovních 7/7.

Největší účast členů Horalu na Brnčálce v březnu (8+2), na Veteránech na Sokolce (15), 
Palicích v dubnu (7+3nováčci), Stubaiských Alpách v srpnu (9) a na Mikuláši na Paprsku 
(13+Liberec). Byl vysloven dík za organizaci akcí Ryšavému (Tatry, Stubai), Prokopovi 
(Horování) a Janů+Osladil (organizace nelezeckých závodů) a všem, co aktivně 
reprezentovali oddíl na Mikuláši. Stejně jako vloni problém nahlašováním s individuálních 
výkonů (Churavý zjistil až 2 dny před výročkou), proto opět  nebyl vyhlašován a odměněn 
„Výstup roku“. Pochvalu však za výkon zaslouží:

KamlerKusum Kanguru (Nepál), prvovýstup 5+,90
Doubravský Panter (Višňové, SR), 10+

Úspěchy v Poháru ČR v Boulderingu
Kadlčík Křeč (M. Kras), 9+(RP)
Volíková Cure de sommeil, (Orgon, Francie), 7a(AF).

5. Byly diskutovány a schváleny pravidela pro přiznání dotace na zahraniční hromadné akce 
(návrh podal Churavý):

 účast min. 4 členů Horal
 trvání min. 3 dny
 min. 14 před akcí informace o ní v oddílové vývěsce 
 velikost příspěvku je max do výše nákladů a max 2.000Kč/1.akce/osobu

       max 1.000Kč/2.akce/osobu
max    500Kč/3.akce/osobu

 je určen garant akce, který zodpovídá za: -písemnou zprávu o akci 
(Výboru)
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-fotodokumentaci ve vývěsce
-vyúčtování dle pokynů 

hospodáře

6. Zprávu o hospodaření v r. 2001 přednesl hospodář HORALU Jiří Vogel. Zpráva byla 
schválena všemi hlasy.

Plnění rozpočtu 2001

Předpoklad výdajů Plnění Zbytek

Podpora činnosti 90 500,00 Kč

Společné akce 40 000 Kč 32 360,00 Kč 7 640,00 Kč

Trička 12 000 Kč 12 000,00 Kč

Odměny za práci pro oddíl 14 500 Kč 13 899,00 Kč 601,00 Kč

Příspěvek na vstupné boulder centrum Špk 10 000 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Příspěvek na Horování 2001 - závody 5 000 Kč 5 000,00 Kč

Pronájmy (tělocvičny, místnosti na schůze) 3 000 Kč 3 000,00 Kč

Horokros 3 000 Kč 1 057,00 Kč 1 943,00 Kč

Horská kola Králec 3 000 Kč 3 351,30 Kč -351,30 Kč

Provozní režie 14 000,00 Kč

Účetnictví 4 000 Kč 2 052,00 Kč 1 948,00 Kč

Časopis Plesnivec 2 000 Kč 690,00 Kč 1 310,00 Kč

Skříňka, kronika 3 000 Kč 568,30 Kč 2 431,70 Kč

Výroční schůze 3 000 Kč 3 172,60 Kč -172,60 Kč

Ostatní výdaje (startovné) 2 000 Kč 3 360,00 Kč -1 360,00 Kč

Společenské akce 10 000,00 Kč

Půlsilvestrovský TRIATLON 2 000 Kč 2 000,00 Kč

Mikuláš 8 000 Kč 2 935,00 Kč 5 065,00 Kč

Ostatní 13 000,00 Kč

Známky ČHS 13 000,00 Kč 8 720,00 Kč 4 280,00 Kč

Celkem 127 500,00 Kč 82 165,20 Kč

Předpoklad příjmů Plnění Zbytek

Klubové příspěvky 20 000,00 Kč 20 950,00 Kč -950,00 Kč

Úroky z půjček 90 000,00 Kč 57 112,00 Kč 32 888,00 Kč

Úroky na běžném účtu 500,00 Kč 1 843,90 Kč -1 343,90 Kč

Celkem 110 500,00 Kč Celkem 79 905,90 Kč

7. Revizi ročního účtu přednesl revizor účtu ing. Josef David a konstatoval, že zůstatek 
v pokladně i na bankovním účtu souhlasí se skutečností. Z revizní zprávy ze dne 19. 2. 2002 
vyplývá, že majetek Šumperského horolezeckého klubu Horal je ke dni 31. 12. 2001 je 
1.124.323,11 Kč.
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8.  Schválení ročních příspěvků na rok 2003. Částka pro Horal zůstává na 400,-Kč, částka pro 
ČHS byla zvýšena na Valné hromadě ČHS na 300,-Kč, pro členy mladší 18 let 140,-Kč.  

Horal ČHS celkem

Člen (i nezaměstnaný) 400,- Kč 300,- Kč 700,- Kč
Manželské páry 300,- Kč 300,- Kč 600,- Kč
Studenti, mateřská dovolená 100,- Kč 300,- Kč 400,- Kč
Důchodci 200,- Kč 300,- Kč 500,- Kč
Vojáci neplatí 300,- Kč 300,- Kč

ČHS rozděluje pouze mladší 18 let, kteří mají roční členství stanoveno na 140,- Kč.

Termín zaplacení příspěvků je stanoven na 30. 11. 2002. Příspěvek uhraďte na přepážce 
Komerční banky nebo převodem z účtu. Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo. 
Číslo účtu 5831620297/0100.

9.  Plán hospodaření na rok 2002 přednesl Jiří Vogel. 

Plnění rozpočtu 2002

Předpoklad výdajů Plnění Zbytek

Podpora činnosti 83 000,00 Kč

Společné akce 42 000 Kč 42 000,00 Kč

Odměny za práci pro oddíl 14 500 Kč 14 500,00 Kč

Příspěvek na vstupné boulder centrum Špk 12 000 Kč 12 000,00 Kč

Příspěvek na závody Bouldering 5 000 Kč 5 000,00 Kč

Pronájmy Horování 3 000 Kč 3 000,00 Kč

Horokros 1 500 Kč 1 500,00 Kč

Závody na Paprsku 2 000 Kč 1 998,00 Kč 2,00 Kč

Horská kola Králec, běh na Baštu 3 000 Kč 3 000,00 Kč

Provozní režie 14 000,00 Kč

Účetnictví 4 000 Kč 4 000,00 Kč

Časopis Plesnivec 2 000 Kč 2 000,00 Kč

Skříňka, kronika 3 000 Kč 3 000,00 Kč

Výroční schůze 5 000 Kč 5 000,00 Kč

Společenské akce 13 000,00 Kč

Výstupy roku 8 000 Kč 8 000,00 Kč

Mikuláš 5 000 Kč 5 000,00 Kč

Ostatní 13 000,00 Kč

Známky ČHS 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč

Celkem 123 000,00 Kč 1 998,00 Kč

Předpoklad příjmů Plnění Zbytek

Klubové příspěvky 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Úroky z půjček 18 700,00 Kč 18 700,00 Kč

Úroky na běžném účtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Celkem 40 700,00 Kč Celkem 0,00 Kč
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Po návrzích dal hospodář klubu hlasovat a byly přijaty většinou hlasů.

10. Schválení plánu akcí 2002. „Triatlon“ byl vyřazen z plánu akcí Horalu (pořadatelem je 
Víno Karabina). Podrobný rozpis a určení garantů na jiném místě Plesnivce.

a)  pro veřejnost - běhy Bašta a Horokros, horská kola Králec, pomoc při 
pořádání „Poháru ČR v boulderingu 

b)  společenské - Veteráni a Štěpán na Sokolce, Metodický den (jištění) na 
Městských skalách, Gastro-Bradlo, Mikuláš, Everest, Horování.

(Na akcích Veteráni, Gastro a jištění se uskuteční brigády - úklid 
skal.)

c)    hromadné- Buoux(jaro, podzim), Palice, Vysoké Tatry, Slovenské skalky, 
Dolomity a Matterhorn

11. Následovalo schválení přijetí nových členů a to: Vlček Jaroslav, Alena Paličková, Jana 
Stuchlá. Přijetí odsouhlaseno většinou přítomných členů.

12. Schválení všech nově navržených členů předsednictva : Tesařová Helena, Volíková Klára, 
Ryšavý Jaromír, Tichý Viktor, Vogel Jiří, Churavý Miroslav a Kubín Daniel. Dále byl 
schválen nový revizor účtu – Vlček Ivo.

13.  Běhen diskuse byla organizována anketa (účast 21 členů) o názoru členstva na organizaci 
Mikuláše s tímto výsledkem:

Mikuláše se zúčastním (19ano:2ne)
Mikuláš bude na horách na 2 dny (18ano:3jen večer)
spolu s jiným oddílem (10ano:3ne)
spolu s dětmi (10ano:8jen dospělí)
aktivně se zúčastním programu (13ano:4ne)
nevadí mi si připravit kostým (11ano:3ne)

Informace z 1. sezení nového předsednictva Horalu.

Přítomni: Ryšavý Jaromír, Vogel Jiří, Churavý Miroslav, Kubín Daniel, Volíková
Klára, Tichý Viktor, Tesařová Helena

Schůze byla svolána po jednání valné hromady, poprvé v roce 2002, kdy se sešel nově zvolený 
výbor. Na programu bylo projednání několika bodů, týkajících se další činnosti klubu.
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1) Přijímání nových členů a jejich výcvik - dle nových stanov ČHS. Klub 
zodpovídá za bezpečnost nováčků a jejich výcvik. Máme málo cvičitelů, 
diskutovalo se o tom, zda financovat cvičitelský kurz a jakou formou. Další 
možnost je, že se nováčků ujmou zkušení členové a ti budou přijati po 
přezkoušení stávajícími cvičiteli - což je Jirka Vogel a Zdenek Janů. Otázka 
zůstává otevřena - zájemci o kurz cvičitelů budou mít možnost se přihlásit, 
výbor ještě dodatečně rozhodne, jakým způsobem se celá věc uskuteční.

2) Rozdělení funkcí v novém výboru:

Předseda Churavý Miroslav Příprava výročky, brigád, Mikuláše
Místopředseda Ryšavý Jaromír Společenské akce, vývěska
Hospodář Vogel Jiří Hospodaření
Sporťák 1 Tichý Viktor Metodický den, evid.+vyhodn. Výstupů
Sporťák 2 Kubín Daniel Metodický den, evid.+vyhodn. Výstupů
Metodik + mládež Volíková Klára Příprava odd. mládeže, vývěska
Sekretář Tesařová Helena Zápisy schůzí, Plesnivec

3) Plán brigád: "Veteráni", "Gastro", jištění - termíny budou upřesněny.
4) Vydání zápisu z valné hromady a Plesnivce - odpovídá Churavý, Vogel.
5) Otevření stránky Horal (web Horal) na Internetu - odpovídá Vogel.
6) Kdo nezaplatil příspěvky do 4.3.2002, přestává být k tomuto datu členem 

Horalu - podle stanov ČHS nelze jinak. Je třeba podat znovu přihlášku.
7) Hodnocení Českého poháru v boulderingu, který se konal v sobotu 2.3.2002 v 

tělocvičně na 3.ZŠ. Z Horalu pořadatelsky - Doubravský, Ševčík a Tichý. 
Hospodář převzal faktury od pořadatelů na zajištění cen a občerstvení. 
Z důvodů vyúčtování je nutno vyžadovat po pořadatelích akcí sponzorovaných 
Horalem i zprávu o uskutečnění dané akce, či výsledkovou listinu.

8) Klára Volíková navrhuje zakoupení lavinových čipů pro oddíl. Po 
prodiskutování  otázky byl návrh zatím zamítnut.

9) Schválení usnesení a závěr.
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STANOVY

Šumperského horolezeckého klubu HORAL
I. NÁZEV, SÍDLO A SMYSL

§ 1

Pod názvem " Šumperský horolezecký klub HORAL " se sídlem v Šumperku, existuje 
spolek ve smyslu zákona 83/90 se společenským, poznávacím a sportovním účelem ČHS, jehož 
část tvoří členové Šumperského horolezeckého klubu a jsou zároveň členy ČHS.

§ 2

Klub zaručuje:

1. Sdružení horolezců a přátel hor Šumperska a okolí

2. Navázání na historii a tradici českého horolezeckého hnutí a staví především na morálních a 
etických hodnotách.

3. Organizaci a vedení společných horských akcí spolku.

4. Údržbu a zvelebování cvičných skalních terénů.

5. Podporu spolupráce s ochránci přírody.

6. Provádění nebo zajištění horských technických kurzů.

7. Vedení knihovny.

8. Provádění společenských příležitostí k podpoře kamarádství.

9. Vydávání časopisu klubu.

Centrální stanovy ČHS zůstávají v platnosti.

II. PŘIJETÍ A VYSTOUPENÍ

§ 3 Nabytí členství.

Členem klubu může být bez ohledu na národnost a vyznání každý člověk, který má 
dobrou pověst. 

§ 4

Přihláška je podána písemně předsednictvu. Valná hromada rozhodne o přijetí za člena. 
Přihláška je ve smyslu doporučení podepsána od dvou členů Šumperského horolezeckého 
klubu.

§ 5

Člen klubu, který se o celý ČHS nebo o Šumperský horolezecký klub významně 
zasloužil, může být od klubového shromáždění dvoutřetinovou většinou jmenován čestným 
členem.

Po 20 letech příslušnosti k horolezecké organizaci bude člen veterán.

Po 30 letech příslušnosti k horolezecké organizaci bude člen svobodným členem.
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§ 6

O přijetí člena jiné základní složky ČHS do Šumperského horolezeckého klubu 
rozhoduje předsednictvo, na základě písemně podané žádosti, s konečnou platností.

§ 7 Ztráta členství

1. Vystoupením, písemně předsednictvu a současným vrácením členského průkazu. Výstupní 
vyjádření se uskuteční po 31. 12. Příspěvky do klubu a českého horolezeckého svazu jsou 
zaplaceny za běžící rok.

2. Vyloučením. Člen může být vyloučen hlasováním klubového shromáždění.

3. Vyloučení se uskuteční bez dalšího, když člen nevykonává své finanční povinnosti k 
Šumperskému horolezeckému klubu a k ČHS.

III. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

§ 8

Kromě pevně stanovených povinností centrálních stanov dávají členové roční klubový 
příspěvek, jehož výše je dána klubovým shromážděním.

Svobodní a čestní členové Šumperského horolezeckého klubu platí jen příspěvky do 
centrální pokladny stanovené ČHS.

IV. SPOLKOVÉ ORGÁNY

§ 9

Orgány klubu jsou klubové shromáždění, předsednictvo.

Prvé rozhoduje o společných klubových záležitostech, které překračují kompetenci 
předsednictva, tak jak je stanoveno v předkládaných stanovách.

Svolání klubového shromáždění se uskuteční písemnou formou každému členu podle 
pravidel § 10. 

§ 10 Klubové shromáždění

Řádné klubové shromáždění se koná ročně v I. čtvrtletí. Mimořádné hlavní shromáždění může 
být svoláno předsednictvem z vážných důvodů. Mimořádné hlavní shromáždění musí být 
předsednictvem svoláno, když to požaduje jedna pětina členů. Pozvánka se uskuteční písemně 
nejméně 10 dní před uskutečněním s vyhlášením seznamu jednání. Mohou se schválit jen 
záležitosti v bodech uvedených na pořadu jednání.

Řádné záležitosti klubového shromáždění jsou :

1. Volba mandátové komise
2. Schválení protokolu předchozího jednání
3. Schválení roční zprávy
4. Revize ročního účtu
5. Rozhodnutí o ročních příspěvcích
6. Rozhodnutí o plánu hospodaření
7. Schválení plánu akcí
8. Pocty
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9. Volba předsednictva, volba revizora účtu
10. Revize stanov
11. Vydání provozních řádů
12. Schválení nových členů
13. Diskuse

Klubové shromáždění je usnášeníschopné v případě, že je přítomna nadpoloviční 
většina členů Šumperského horolezeckého oddílu.

Právo volit mají řádní členové Šumperského horolezeckého klubu starší 15 let a zvoleni 
mohou být řádní členové starší 18 let.

§ 11

Předsednictvo sestává z předsedy, místopředsedy, sekretáře, hospodáře, dvou vedoucích akcí 
klubu, jedna zástupkyně žen.

Členové předsednictva jsou voleni klubovým shromážděním na dva roky. Odstoupení 
členové předsednictva jsou opět voleni. Na prvním místě je absolutní většina. Na druhém místě 
rozhoduje relativní většina.

§ 12 funkce celého předsednictva

a) Zprostředkovat komunikaci mezi Šumperským horolezeckým klubem a centrálním orgánem 
ČHS.

b) Návrhy ročních akcí a kurzů, jejich časové určení, pokud vedoucím akcí klubu nebyly 
předloženy.

c) Svolání řádného a když je nutné, ve všech případech mimořádného klubového shromáždění.

d) Organizace vlastních přednášek a jiných akcí.

e) Předjednávání všech záležitostí Šumperského horolezeckého klubu.

f) Řízení klubových zpráv.

g) Předsednictvo může pověřit libovolného člena klubu k pomoci a organizaci na libovolných 
klubov¨ých akcích.

h) Pravomocí předsednictva není schvalování půjček členům, osobám nebo organizacím., které 
patří výhradně do pravomoci klubového shromáždění. Žádost musí být doručena 
předsednictvu, které případně předloží návrh ke schválení valné hromadě.

§ 13 funkce předsedy

Vedení klubových a předsednických schůzí, administrativy, vědeckých a společenských 
klubových záležitostí, opatrování a přebírání klubového materiálu, svolávání schůzí 
předsednictva, hlídání klubových zájmů.

§ 14 funkce místopředsedy

Místopředseda přebírá funkci předsedy v době jeho nepřítomnosti.

§ 15 funkce sekretáře

Sekretář vede protokoly o předsednických schůzích a klubových shromážděních. Má na 
starosti celou korespondenci, pokud tato nespadá do okruhu údajů hospodáře nebo předsedy.
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§ 16 funkce hospodáře

Hospodář vede provoz účetních záznamů. Kdykoliv může být vyzván k prokázání stavu 
pokladny, pokud tak usoudí předsednictvo nebo klubové shromáždění a nechat nahlédnout do 
účetních záznamů. Na konci účetního roku má předložit vyúčtování, zpracovat daňovou 
uzávěrku a daňové přiznání. Vede seznam členů a vede korespondenci včetně hlášení českému 
horolezeckému svazu týkající se účtování. Hlídá nakládání s finančními prostředky v návaznosti 
na schválený rozpočet.

§ 17 funkce vedoucích sportovních akcí

Vedoucí sportovních akcí organizují sportovní činnost.

V. MAJETEK

§ 18

Právo zastupovat Šumperský horolezecký klub HORAL mají dva členové  výboru z 
nichž jeden musí být předseda nebo hospodář.

Podpisový vzor mají dva členové předsednictva z nichž jeden musí být předseda nebo 
hospodář. Toto ustanovení neplatí pro podpisové vzory v peněžních ústavech.

§ 19

V případě zániku Šumperského horolezeckého klubu HORAL se všechen majetek po 
zaplacení všech závazků a pohledávek rozdělí mezi právoplatné členy Šumperského 
horolezeckého klubu HORAL rovným dílem.

VI. ODDÍL MLÁDEŽE

§ 20

Oddíl mládeže je nedílnou součástí Šumperského horolezeckého klubu HORAL. Jeho 
činnost spočívá ve výchově mladých horolezců 

O přijetí za člena rozhodne předsednictvo po doručení platné přihlášky, která je ve 
smyslu platnosti podepsána zákonným zástupcem. Člen je přijat na zkušební dobu  končící 
nejbližší valnou hromadou, která rozhodne o přijetí za právoplatného člena klubu.

Členové ve zkušební době jsou povinni respektovat řád a všechna platná ustanovení, 
která jsou jim předána při přijetí za člena na zkušební dobu. Nadále jsou povinni dodržovat 
platné stanovy Šumperského horolezeckého klubu HORAL a stanovy ČHS.

Členství ve zkušební době může být rozhodnutím předsednictva zrušeno z důvodu 
porušení řádu, nečestného jednání a nebo neplnění svých finančních povinností  k 
Šumperskému horolezeckému klubu HORAL nebo k ČHS. Rozhodnutí je zasláno s 
odůvodněním zákonným zástupcům (rodičům).

Tyto stanovy jsou od 24. 2. 2000 Šumperským horolezeckým klubem odsouhlaseny.

Stanovy upravil do této podoby a odpovídá za jejich znění   Jiří Vogel.
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Bu bu bu - informace pro nováčky a nás ostatní

(Následující čtení pro zamyšlení se …..)

Požadavky na vědomosti a dovednosti nováčka - výběr z Metodiky ČHS :
Znát jistící techniku (uzly - umět je uvázat, pojmenovat a použít, jistící pomůcky - umět 
pojmenovat, ovládat jejich použití, umět vybudovat i ve špatných přírodních podmínkách jistící 
stanoviště, jištění a chytání pádů)
Bezpečně vylézt s dolním jištěním cestu do obtížnosti III. 
Umět připravit slanění a bezpečně slanit 
Orientovat se ve skalách pomocí průvodce. 
Znát bezpečně postup při poskytnutí první pomoci po pádu.

Nadstavbový kurz pro nováčky v oddílech ČHS - v horách : 
kurz ve velehorách (na příklad Vysoké Tatry) zaměřený na pohyb v terénu a taktiku výstupu.
Taktika výstupu (rychlost výstupu, počasí )
Jištění a jistící stanoviště (skobovací technika, technika dvou lan, jištění a slaňování v ledu, 
jištění na sněhu).
Nácvik lezení (lezení s umělými pomůckami).
Záchrana zraněného (vytahování, spouštění, transport zraněného, první pomoc)

Právní odpovědnost v horolezectví
(výběr pro Horal - celý text na www.sakal.cz)

Vztah sportu a práva v záležitostech úrazů a poškození zdraví je přinejmenším nejasný. Právo 
často zůstává ve vztahu ke sportu jakoby "spát" (protože nikdo neprosazuje jeho uplatnění). 
Jeho důsledná aplikace by byla často v rozporu s duchem sportu a možná by vedla k zániku 
některých sportovních disciplín.
Horolezectví je v této "nejasnosti" ponořeno trochu méně. Patří totiž mezi sporty, kde není 
principem vzájemné klání dvou soupeřů, a nedochází při něm k různému bití, strkání, vrážení, 
apod. Jakékoliv poškození zdraví zaviněné některým z účastníků horolezecké akce tak nelze 
vydávat za úplně běžnou součást tohoto sportu. Jinak řečeno - i z hlediska sportovního, 
horolezeckého, je jakékoliv zranění způsobené jinou osobou nežádoucí.
Někdo je například pedant, úzkoprse se držící norem, a v jeho vnímání se pak takový § 224 
Tr.z. nebo § 415 Občan.zák. mění v bič, který je snad na světě jen proto, aby jím byli po 
nehodě deptáni horolezci. Naopak mnoho lidí žijících v přílišném "free" stylu, které k 
horolezectví donesla módní vlna, žijí v dojmu, že dobrovolná rizikovost ("adrenalinovatost") 
horolezectví zakládá nárok na nějakou odlišnou morálku, kde si každý "jede sám za sebe". 
Tyto dvě krajní (extrémní) polohy jsou svým způsobem pro horolezectví dost nešťastné.
Nutno si ale uvědomit, že zatímco etika horolezectví je prosazována toliko míněním horolezců, 
zákony jsou prosazovány státní mocí. Každý horolezec by si měl být vědom, že jeho konání 
může u soudu posuzovat někdo, kdo pro jeho vzletné sportovní ideály a touhy nebude 
mít ani špetku pochopení.
Řešení tohoto se ale nenalézá v oblasti práva, ale v lidském konání. Spíše, než se trápit tím, 
jak se bude právně řešit nehoda, je správné především řešit to, jak nehodu nezpůsobit.
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Spíše, než předem hledat skulinu v paragrafech, která by horolezce zbavila odpovědnosti, je 
lepší předem hledat skulinu v horolezecké výzbroji, v metodách jejího používání, a v 
neposlední řadě v chování a jednání horolezců. Více "jistoty a klidu" bude mít ten, kdo bude 
mít více znalostí, přemýšlivosti, zdravého rozumu, všímavosti, trpělivosti, atd., a naopak 
"nejistotu a neklid z nevyzpytatelnosti práva" bude mít ten, kdo je lhostejný, špatně vybavený, 
neschopný správně odhadnout své síly, neochotný přiznat si nezkušenost, netrpělivý, mající 
snahu mít konzumní, sportovní zážitek bez ohledu na to, zda jsou pro to vhodné podmínky.

Občansko-právní spor
Vznikla-li při nějaké nehodě z něčího zavinění škoda, vede se občansko-právní spor o náhradu 
této škody. Ke vzniku odpovědnosti toho, kdo zavinil nehodu, stačí, že následkem nehody je 
už pouhé ublížení na zdraví. Poškozený podává žalobu u soudu. 
Při zavinění něčího poškození zdraví musí viník poškozenému hradit jednorázově tzv. 
bolestné, dále náklady na léčení, ušlou mzdu, a snížené společenské uplatnění (např. 
poškozený nebude moci vykonávat nějaký svůj oblíbený sport, nebo bude zohyzděn, apod.). 
Ztrátou na mzdě se chápe rozdíl mezi tím, co by poškozený vydělal nebýt zranění, a dávkami 
nemocenské.
Jestliže kvůli trvalým následkům zranění (to už by se jednalo o těžkou újmu na zdraví) musí 
poškozený vykonávat jiné zaměstnání, které bude méně placeno, musí viník rozdíl mezi 
dřívější a nynější mzdou poškozeného doplácet (tzv. náhrada ztráty na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti). Rovněž nižší plat má vliv na výši budoucího důchodu poškozeného, 
viník tak musí poškozenému doplácet i rozdíl ve výši důchodu, který by poškozený měl, nebýt 
následků zranění, které mu bránilo vykonávat lépe placenou práci a docílit tak vyšších 
důchodových částek.
Při usmrcení poškozeného viník hradí náklady spojené s pohřbem. Pokud ale usmrcený měl 
vůči někomu vyživovací povinnost (např. vůči dětem), musí viník tyto vyživovací dávky hradit 
za usmrceného.
Výši finanční částky nahrazující škodu určuje soud.
- - -
V Občanském zákoníku jsou mimo jiné i tyto paragrafy:

§ 415
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 
přírodě a životním prostředí.
§ 421a

Odstavec (1): Každý odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito. Této odpovědnosti se nemůže 
zprostit
Odpovídá se za bezvadnost látky v době poskytnutí činnosti ke splnění závazku a za neselhání 
použitého přístroje použitého pro plnění závazku. ... Odpovědnost je tu i tehdy, jestliže 
odpovědný prokazuje, že přesně dodržel návod k použití látky nebo přístroje, vypracovaný 
výrobcem po mnohých zkouškách. Nepomůže se odvolávat na to, že není vlastníkem použitého 
přístroje nebo jiné věci, že neodpovídá za údržbu, za dodržení lhůt k jejich použití apod. 
- - -
Pro případy sporů o náhradu škody se vyloženě vyplatí být pojištěn na odpovědnost za škodu. 
Pozor (!), třeba si ale ověřit, zda pojišťovna pojišťuje i odpovědnost při horolezectví, které se 
řadí mezi rizikové činnosti.
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Příklad 1: Lezou spolu občan ”A” a občan ”B”. ”A” zaviní nehodu, při které si ”B” zlomí 
ruku. ”B” zažaluje ”A”, aby mu vyplatil bolestné + ušlou mzdu, protože byl v neschopnosti, 
apod. ”A” u soudu prohraje a bude odsouzen k vyplacení odškodného 30 tis. Kč. ”A” je ovšem 
pojištěn na odpovědnost za způsobenou škodu u ”pojišťovny A”, a ta za něj oněch 30 tis.Kč 
zaplatí.
Příklad 2: Opět ”A” zaviní zlomení ruky ”B”. Ale ”B” je pojištěn, jeho ”pojišťovna B” mu 
vyplatí z úrazového pojištění 50 tis.Kč a ”B” je tím natolik uspokojen, že už nic nechce. Ale 
”pojišťovna B” chce zpátky své peníze. Zažaluje tedy ”A” o náhradu škody. ”A” u soudu 
prohraje (protože nehodu zavinil), a musí ”pojišťovně B” vyplatit 50 tis.Kč. Ovšem ”A” je 
pojištěn na odpovědnost za škodu u ”pojišťovny A”, a ta za něj 50 tis.Kč zaplatí.
Příklad 1 a 2 mohou spojit do jedné situace. ”B” dostane pojistku od své ”pojišťovny B”, ale je 
mu to málo, a tak navíc sám zažaluje ”A” o další náhradu škody. Pokud mu to soud uzná, pak 
”A” bude platit jak přímo ”B”, tak i ”pojišťovně B”. Tehdy ocení, že má vysoký limit plnění při 
odpovědnosti za škodu u své ”pojišťovny A”.

Trestní záležitosti
§ 223
Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající 
z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, 
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
§ 224
Odstavec (1): Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
Odstavec (2): Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude 
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou 
povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo 
uloženou mu podle zákona.
Odstavec (3): Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob
proto, že hrubě porušil předpisy o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické 
předpisy, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let. 

- - -
Častým omylem při trestních záležitostech bývá domněnka, že když si poškozený nepřeje 
potrestání viníka nehody, nebude se nic vyšetřovat. To není u činů, které posuzuje trestní 
zákoník možné. Jakmile se spustí mašinérie orgánů činných v trestním řízení, není možno je 
zastavit prostě jen proto, že si to účastníci nehody přejí. Nic nepomůže tvrzení poškozeného, 
že mu nevadí, jak ho špatně kamarád jistil, a ta natřikrát zlomená noha a obratel se časem 
rozchodí... Nic takového. 
Jedinou výjimkou jsou příbuzní nebo blízké osoby. Tehdy může poškozený-příbuzný dát 
zastavit trestní stíhání, ale jak to jednou udělá, už nemůže podruhé trestní stíhání obnovit. 
- - -
Zavinění (v trestním právu)
Zavinění má buď formy zavinění úmyslného, nebo z nedbalosti.

Úmysl
 Úmysl je charakteristickým prvkem vůle. O úmyslné zavinění jde tehdy, jestliže pachatel:

 věděl a chtěl porušit zákon, tzv. přímý úmysl 
 věděl, že svým jednáním může porušit zákon, a byl srozuměn, že se vznikem určité 

situace bude zákon porušen, tzv. eventuální úmysl 
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Úmyslné zavinění se při výkonu horolezectví v drtivé většině nevyskytuje, jen těžko si 
představit, že někdo úmyslně způsobuje nějakou nehodu v horách.
Nedbalost
Zavinění z nedbalosti nastává tehdy, jestliže pachatel:

 věděl, že může porušit zákon, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové 
porušení nebo ohrožení nezpůsobí, tzv. nedbalost vědomá 

 nevěděl, že svým jednáním může porušit zákon, ač o tom vzhledem k okolnostem a k 
svým osobním poměrům vědět měl a mohl, tzv. nedbalost nevědomá

Míra nedbalosti
Míra nedbalosti (vědomé i nevědomé) se rozděluje na tři stupně: lehká, méně závažná a hrubá. 
To, o jakou se jedná, určuje míra zavinění. A míra zavinění je dána tím, jak dalece byla 
porušena míra opatrnosti (zda došlo k porušení nějaké povinnosti, předpisu, nebo k nehodě 
došlo pod vlivem alkoholu, apod.).
Spoluzavinění poškozeného
Spoluzavinění poškozeného nevylučuje nedbalost. Skutečnost, že pachatel zakázal 
poškozenému určité jednání, které mohlo vést k jeho poškození, samo o sobě nestačí (přesněji 
řečeno: nemusí stačit) k závěru o nevině pachatele.

Postavení instruktora vůči ostatním horolezcům
Vztah instruktora a horolezců při výcviku:
Především je třeba si uvědomit, že instruktor horolezectví je osoba, které jde ohledně metodiky 
provozování horolezectví snadno dokázat, že "vědět měl". Tím, že se instruktor účastnil 
instruktorského kurzu, podepisoval se na prezenční listiny při přednáškách, skládal zkoušky, 
písemné testy, podepsal a převzal instruktorský průkaz, "vyrobil" na sebe spousty důkazů, že v 
mnoha situacích "má vědět", jak provozovat výcvik horolezectví, aby nedošlo k nehodě.
Ono instruktorovo "vědění" se však netýká jen vědomostí o metodice provozování 
horolezectví, ale také o úrovni vědomostí a zdatnosti jeho spolulezců.
- - -
Instruktor může za stejný skutek, který by též udělal "neinstruktor", být odsouzen k vyššímu 
trestu, než by jinak byl odsouzen "neinstruktor".
Navíc u § 223 Tr.zák. je uvedeno jako následek pouze ublížení na zdraví. Takže instruktor 
pokud "... poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho ... postavení nebo funkce...", a tím 
zaviní někomu pouhé ublížení na zdraví, tak může být potrestán, ačkoliv někdo jiný by za 
stejný skutek trestán nebyl. 
- - -
Situace 1: Příčina vzniku nehody je v dosahu vnímání a vlivu instruktora
Jakmile se instruktor ocitne v situaci, kdy může poznat okolnost, o níž "má vědět", a která 
může vést ke vzniku nehody, je povinen nehodě zabránit (neohrozí-li vážněji při tom sebe), 
nebo na ni aspoň upozornit oznámením, že by tato okolnost mohla vést k nehodě (jinými slovy 
- varovat; toto varování ale musí přijít dříve, než se proces vedoucí k nehodě stane 
nezvratným). Nejlépe je, když toto varování vyřkne instruktor před svědky.
Jestliže někdo instruktorovo varování ignoruje, a následně si způsobí škodu právě tou 
okolností, před kterou ho instruktor varoval, je instruktor nevinen. Varováním se instruktor 
takzvaně "vyviní".
- - -
Situace 2a: Nehodu zavinil instruktor
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Když nehodu zaviní svým jednáním instruktor (ať už vědomou nedbalostí či nevědomou), je za 
ni odpovědný instruktor.
Situace 2b: Nehodu zavinil nováček/spolulezec, a příčina nehody vznikala mimo dosah 
vnímání a vlivu instruktora, který nováčka/spolulezce do místa mimo dosah svého 
(instruktorova) vnímání a vlivu poslal
(Pojmem "mimo dosah vnímání a vlivu" se zde míní např. odlezení za hranu skály, nad převis, 
apod.).
Když nehodu zaviní nováček/spolulezec, který okolnost, jenž byla příčinou nehody, neznal ani 
neměl znát, a instruktor věděl nebo měl vědět, že ji nováček/spolulezec nezná, je instruktor 
vinen. Je to proto, že instruktorovo "věděl nebo měl vědět" se vztahuje i na znalosti 
nováčka/spolulezce. Když instruktor ví, že např. nováček nic neumí a nechápe žádné záležitosti 
ohledně horolezectví, je instruktorova nedbalost v tom, že nováčka vystavil takové situaci, kdy 
si nováček nemohl vědět rady, takže se mu stala nehoda.
Jakmile však nováček/spolulezec začne nabývat vědomostí, začne se tím rozšiřovat i okruh 
záležitostí, ve kterých nováček/spolulezec "ví nebo má vědět". Jestliže pak nováček/spolulezec 
svým jednáním způsobí nehodu, a okolnost, která nehodu způsobila bude spadat mezi 
záležitosti, které už nováček/spolulezec znal, je nováček/spolulezec vinen. 
Problém pro instruktora v takovéto situaci však je, že pokud nováček/spolulezec po nehodě 
své znalosti zapře, musí instruktor před soudem dokázat, že nováček/spolulezec ony znalosti 
už měl. 
Zde se ukazuje praktičnost toho, doprovázet výcvik nováčků písemnými testy a úkoly, a tyto 
písemnosti uchovávat. Rovněž je dobré, když instruktor rozdělí celý výcvik na několik 
logických etap (teorie, praxe, zdravověda, léto, zima, povinná četba, záchrana, atd.), a při 
ukončení výuky každého tohoto okruhu znalostí vypracuje jakýsi formulář o potvrzení 
nabytých znalostí, který nováčci podepíší (samozřejmě poté, co to prokáží při zkouškách).
Vztah instruktora a horolezců mimo výcvik: Instruktor samozřejmě při svém vlastním 
provozování horolezectví leze s různými lidmi. Ti mohou mít horší horolezecké zkušenosti a 
zdatnost, než instruktor, ale mohou být i rovnocenní, a také i daleko zkušenější a zdatnější. Pro 
vztah k nim platí stále totéž: záleží na tom, co instruktor o těchto lidech "ví a má vědět" z 
hlediska jejich zdatnosti a zkušenosti, a pak, co tito lidé "vědí a měli by vědět" o metodice 
provozování horolezectví. Tedy zopakujme si to: vznikne-li příčina nehody v dosahu vnímání a
vlivu instruktora, a on tuto okolnost "ví nebo má vědět", musí instruktor nehodě zabránit (je-li 
s to, a vážně se neohrozí) nebo aspoň varovat. Pokud bude spolulezec varování instruktora 
ignorovat, z čehož se mu pak nehoda stane, bude instruktor nevinen. Pokud nehoda vznikne 
mimo dosah vnímání a vlivu instruktora zaviněním spolulezce, je pro nevinu instruktora nutno, 
aby instruktor "nevěděl a ani neměl vědět", že spolulezec něco neumí a je s to si zavinit nehodu 
nevědomky, anebo aby spolulezec byl zkušený stejně jako instruktor, nebo dokonce více 
zkušený. (Tato rovnocenná nebo lepší zkušenost spolulezce se však bude muset dokázat). 
Také bude instruktor nevinen, došlo-li k nehodě nešťastnou náhodou (zásahem shůry ; 
přírodními silami).
- - -
Co se vnitřních směrnic týče, pro instruktory ČHS, ale i pro řadové členy, platí směrnice 
Českého horolezeckého svazu (ČHS) "Zásady bezpečného provozování horolezectví" 
zveřejněná v Bulletinu ČHS, naposledy v roce 1998. V této směrnici je v části A:, I. -
IV.odstavci napsáno:
I. Pojem úrazu a úrazové zábrany
II. Provádění úrazové zábrany
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Úrazovou zábranu provádějí všichni účastníci tělovýchovného procesu, (sportovci, trenéři, 
cvičitelé, instruktoři, rozhodčí, tělovýchovní zdravotníci, další funkcionáři) a všechny 
organizace pořádající tělovýchovné akce (cvičení, trénink, závody, utkání, turistické a 
horolezecké akce).
III. Povinnosti jednotlivců při provádění úrazové zábrany
1. Cvičenci a sportovci jsou povinní:

zahájit tělovýchovný proces jen se souhlasem lékaře a dále se jej zúčastňovat jen pokud 
není organismus oslabený (např. nevolností, úrazem nebo nemocí), 

seznámit se s pravidly, řády, směrnicemi a zásadami úrazové zábrany (včetně používání 
sportovních ochranných prostředků) příslušného sportovního odvětví a dodržovat je, 

nepožívat alkoholické nápoje a návykové látky před nebo v průběhu tělovýchovné, 
sportovní a turistické činnosti (léky pouze s výslovným souhlasem lékaře), 

nahlásit trenérovi, cvičiteli a instruktorovi jakoukoli změnu svého zdravotního stavu a po 
přestálém onemocnění nebo úrazu zahájit výcvik jen se souhlasem lékaře, 

důsledně dodržovat pravidla sportovní činnosti se zřetelem na zdraví spoluhráčů i 
soupeře. 

2. Cvičitelé, instruktoři a trenéři jsou povinní:
prověřit, zda účastníci tělovýchovného procesu mají souhlas lékaře k aktivní činnosti, 
poučit účastníky tělovýchovného procesu o zásadách úrazové zábrany v daném odvětví a 

nepřipustit účast cvičence bez předepsané výstroje a výzbroje, 
nepřipustit při onemocnění nebo zranění a rekonvalescenci po nich žádného cvičence k 

aktivní tělovýchovné činnosti bez souhlasu ošetřujícího lékaře, 
ve výcviku příslušného odvětví dodržovat správný metodický postup a zásady, 
stanovit fyzickou zátěž úměrnou věku, možnostem a psychickému stavu cvičenců a 

sportovců, tréninkový plán přizpůsobit okamžité kondici a zevním podmínkám, 
ovládat zásady poskytování první pomoci. 

Dále je v této směrnici ČHS v VI.odstavci napsáno:
VI. Smrtelné úrazy a náhlá úmrtí
Dojde-li při organizované tělovýchovné, sportovní, turistické či horolezecké činnosti k 
smrtelnému úrazu, případně k náhlému úmrtí aktivního účastníka, bezprostředně odpovědný 
zástupce pořádající složky (např. ředitel soutěže, trenér, cvičitel, instruktor, vedoucí 
soustředění atd.):

Zabezpečuje, aby se do příchodu policie nic nezměnilo na situaci, při které k smrtelnému 
úrazu, úmrtí došlo. 

Podílí se na zjištění příčin, které k nehodě vedly. 
Zajistí, aby se na vyšetření příčin úrazu spolupodílel zdravotník (lékař) pořádající složky, 

případně lékař pověřený zdravotní službou při sportovním podniku. 
Zajistí ve spolupráci s policií členský průkaz a všechny doklady postiženého. Současně 

také zajistí předměty (nářadí, výstroj atd.), které měly bezprostřední vliv na vznik 
úrazu. 

Bezprostředně uvědomí o smrtelném úrazu nebo náhlém úmrtí nejbližší rodinné 
příslušníky postiženého. 

Po skončení vyšetřování smrtelného úrazu sepíše pořádající složka protokol podepsaný 
příslušnými odpovědnými pracovníky za akci a svědky úrazu. 

Neposkytnutí pomoci
V Trestním zákoně (č.140/1961 Sb.) je také tento paragraf:
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§ 207
Odstavec (1): Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy 
zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo 
jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
Odstavec (2): Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy 
zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen 
takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
zákazem činnosti.

Jak vidno, do této chvíle jsme výcvik nováčků podceňovali a věřili, že když je zdatný na 
bouldrovce, když jej naučíme jeden uzel a několikrát jistit  prvolezce, je plně připraven a nám 
se nemůže nic stát. Nemusí tomu být tak! Proto je  nutno přehodnotit přístup oddílu 
k metodice a výcviku. Předsednictvo se bude snažit nalézt nejméně bolestivý způsob. Pdp. 
formou výcviku Instruktorů Horalu v kurzech ČHS,  organizováním každoročního 
„Metodického dne“ a novým způsobem výcviku a přijímání nováčků. 

HLAVA  II  - INFORMACE 

Plán společných akcí 2002

kdy Kde akce garant
únor 22.2.-3.3. Buoux (Francie) hromadná akce Merwa
duben 13.4.(?) Sokolka Veteráni + brigáda Churavý, Ryšavý

27.4.(?) Bradlo Gastro + brigáda Churavý, Ryšavý
30.4. Králec Běh na Baštu Janů

květen 11.5.(?) Městské skály Metodický den + brigáda Tichý, Kubín
18.-19.5.(?) Palice, Drátník hromadná akce Ryšavý

červen 12.6. Králec horská kola Janů
červenec Vysoké Tatry hromadná akce Ryšavý

Slovensko hromadná akce Volíková
srpen Matterhorn (Itálie) hromadná akce Churavý

Sela Dolomity hromadná akce Ryšavý
září Vysoké Tatry hromadná akce Ryšavý
říjen Buoux, Orgon hromadná akce Churavý

20.10. Šumperk Horokros Osladil
26.-27.10. Rabštejn Poslední slanění Tichý, Kubín

listopad Šumperk Horování Prokop
prosinec 6.-7.12. Návrší(?) Mikuláš Churavý, Volíková

26.12. Sokolka Štěpán Churavý, Ryšavý
28.12. Praděd Everest Churavý

leden 1.1. Městské skály Novoroční setkání Ryšavý
18.1. Paprsek Patnáctka Churavý
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únor 8.-9.2. Paprsek Lanovky Tichý, Kubín

U každé akce je uveden „garant“, který upřesní termín a zabezpečí informace ve vývěsce. Garanti zahraničních 
„hromadných akcí“  žádající dotace mají povinnosti upřesněné bodem č.5 zápisu z Valné hromady.

Český pohár v boulderingu. (Tomáš Doubravský)

Hned první víkend v březnu se do Šumperka již podruhé v historii boulderingové stěny sjela 
téměř kompletní lezecká elita na závod Českého poháru. Přivítali jsme 28 mužů a 10 žen.

V 10 hodin bylo odstartováno a lezci mohli začít své pokusy na 4 kvalifikačních bouldrech.

Krátké vysvětlení pravidel sportovního boulderingu: Závodník usiluje o dosažení „TOPU“, 
tedy posledního chytu v daném boulderu. Dále záleží na počtu pokusů, které pro tento výkon 
potřeboval. Během 4-minutového limitu jich má libovolný počet, ale snaha je boulder vylézt 
co nejrychleji, ušetřit sílu a prodloužit si odpočinek, který je  po 4 minutách na lezení rovněž 
4 minuty. Lezec tedy 4 minuty leze,  4 minuty odpočívá a pokračuje na dalším boulderu. Pro 
ty, kteří nedosáhnou „TOPU“ je zde záchytné místo – „ZÓNA“, která se nachází přibližně 
uprostřed boulderu. I zde rozhoduje počet pokusů. Vyhrává tedy závodník, který dosáhne 
nejvíce „TOPU“ s nejmenším počtem pokusů, popřípadě nejvíce „ZÓN“ na nejméně pokusů.

V kvalifikaci se nejvíce dařilo Radkovi Součkovi z Brna, nejlepšímu českému boulderistovi 
současnosti (14. místo na světovém poháru v Italském Roverettu). V ženách byla v kvalifikaci 
nejlepší Helena Lipenská, rovněž závodnice se zkušenostmi ze světového poháru.

Ve finále se podařilo 3 závodníkům vylézt 3 TOPY ze 4 možných a rozhodoval tedy počet 
pokusů. Mezi závodnicemi se dvěma podařilo dosáhnout všech 4 TOPU, pořadí rovněž určil 
počet pokusů.

MUŽI : 1. Radek Souček, Brno

2. Pavel Fojtík, Brno

3. Jiří Přibyl, Praha

ŽENY: 1. Helena Lipenská, Brno

2. Věra Kotasová, Brno

3. Lenka Trnková, Ústí n. Labem

Nezbývá než poděkovat všem, kteří přímo či nepřímo se podíleli na realizaci závodu. Věříme, 
že za rok Český pohár opět uvítáme v Šumperku.
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Nově aktualizovaný adresář členů Šumperského 
horolezeckého klubu Horal ke dni 10. 3. 2002

Termín zaplacení ročních příspěvků 2002 byl loňskou valnou hromadou schválen do 
31.12.2001. Jen pár jedincům se to podařilo splnit. Výbor uznal svou část viny, kdy členstvo 
neupozornil před ukončením termínu, a proto umožnil opožděné platby až do 14.3.2002. Podle 
§7/ bodu 3 Stanov Horalu se seznam členů Horalu zúžil na následující seznam:

1 David Josef ing. Bratří Čapků 5 Šumperk 787 01 0649/215189 0649/310370 1987

2 Doležal Milan Janáčkova 5 Šumperk 787 01 0649/217935 05/45501316 2001 Mil.Do@post.cz

3 Doubravský Tomáš Šumavská 16 Šumperk 787 01 0649/211927 0737/621475 1996 tomasdoubravsky@yahoo.co.cz

4 Hegedüš Zoltán Jesenická 67 Šumperk 787 01 0649/217285 0649/214641 0603/148873 1996

5 Hegedüšová Zdeňka Jesenická 67 Šumperk 787 01 0649/217285 0649/392160 1987

6 Heliks Michal Petrov nad Desnou 112 Petrov nad Desnou 788 14 0649/211920 1995

7 Horáček Pavel Lidická 14 Šumperk 787 01 0649/211311 0648/411718 0603/794590 2001

8 Hožďora Ludvík Lužickosrbská 3 Šumperk 787 01 0649/216253 0649/215914 0602/540486 1974

9 Churavý Miroslav Okružní 906 Třebíč 674 01 0618/853705 0618/814661 0604/203100 1984 beda.mirek@quick.cz

10 Janů Zdeněk ing. Králec 29 Šumperk 787 01 0649/218607 0777/655223 1978 janu.zdenek@cmail.cz

11 Jirků Rostislav Zahradní 2661/11 Šumperk 787 01 2000

12 Kadlčík Václav Vrchlického 8 Šumperk 787 01 0606/267393 1999

13 Kamler Roman Dr. Eduarda Beneše 16 Šumperk 787 01 0649/223920 0649/211425 0603/856800 1979

14 Kolba Lubomír 8. Května 63 Šumperk 787 01 0649/214865 0649/214865 0723/828686 2000 lubomir.kolba@centrum.cz

15 Komárková Eva Jugoslávská 15 Šumperk 787 01 0649/250071 0649/222152 0737/479060 1994

16 Krčová Martina (Hrubá) Starohorská 60 Banská Bystrica 974 11  00421484171960 1997 15milan10@kiwwi.sk

17 Krobot František Balounova 249 Postřelmov 789 69 1960

18 Kubín Daniel Pod Vodárnou 5 Šumperk 787 01 0649/216637 0603/245074 1980 dankub@c-mail.cz

19 Lípa František ing. Čajkovského 38 Šumperk 787 01 0649/214551-4 1981

20 Matýsek Radan Luční 485 Postřelmov 789 69 0603/887614 1995

21 Merwa Karel Prievidzská 7 Šumperk 787 01 0603/717239 1995

22 Morávek Pepíno 28. Října 3 Zábřeh na Moravě 789 01 0648/414334 0648/21123 1995

23 Osladil Stanislav ing. Wolkerova 9 Šumperk 787 01 0649/222871 0649/213581 1984

24 Pelikán Jiří Dvořákova 5 Zábřeh na Moravě 789 01 0648/22393 1999

25 Paličková Alena Sadová 9 Šumperk 787 01 0649/217471 0649/311325 0723/980552 2002 presla@centrum.cz

26 Pospíšil Josef Kosmonautů 3 Šumperk 787 01 0649/216161 0604/561470 1982

27 Repka Karel Zahradní 354 Staré M. p. Sněžníkem 788 32 0776/583115 1989

28 Ryšavý Jaromír Dolnomlýnská 16 Šumperk 787 01 0649/218209 1981

29 Stavinoha Jan Blanická 21 Šumperk 787 01 0649/212438 1991

30 Straka Josef Pod Senovou 40 Šumperk 788 21 0649/213089 0649/213089 1985

31 Straková Pavlína Pod Senovou 40 Šumperk 787 01 0649/213089 0649/213089 1984

32 Stuchlá Jana Fibichova 13 Šumperk 787 01 0649/311324 0605/949778 2002

33 Ševčík Pavel ing. Jugoslávská 9 Šumperk 787 01 0649/250814 0649/387111 0606/727417 1990 sevcikp@moravolen.cz

34 Tesařová Helena MuDr. Radniční 9 Šumperk 787 01 0649/222347 0649/250576 1995

35 Tichý Viktor Prievidzská 13 Šumperk 787 01 0649/215575 0603/996202 1994 tichyv@iv-zs-sumperk.cz

36 Vlček Ivo Sudkov 178 Sudkov 788 21 0648/437479 1962

37 Valenta Josef Jánošíkova 8 Šumperk 787 01 1998

38 Večeřová Renata Prievidzská 8 Šumperk 787 01 1999

39 Vogel Jiří Nerudova 8 Šumperk 787 01 0649/211515 0649/224128 0603/243274 1991 vogel@vpro.cz

40 Volíková Klára Lidická 14 Šumperk 787 01 0649/211311 0649/224110 0604/501696 2001 klara.volikova@seznam.cz
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Upozornění hospodáře !!!

Žádám všechny naše členy, aby mi předali osobně nebo zprostředkovaně všechny 
důležité změny dat o své osobě. Jedná se zejména o Příjmení, jméno, bydliště, telefon domů a 
do práce, rodné číslo.

Všechny tyto data jsou důležitá pro pojištění, které se pokouší vyřídit ČHS. Adresa 
bydliště je pro nás důležitá pro zasílání korespondence, protože žádné písemnosti nebudou 
předávány osobně, ale pouze poštou.

Vždy je důvod někomu udělat radost!

Narozeniny  členů  HORALu.

leden 10. Osladil Stanislav ing. srpen 3. Hegedüšová Zdeňka

15. Krčová Martina (Hrubá) 18. Heliks Michal

16. Tichý Viktor 19. Churavý Miroslav ing.

25. Stuchlá Jana 27. Horáček Pavel

29. David Josef ing. 27. Hožďora Ludvík

Únor 14. Straka Josef Září 1. Jirků Rostislav

22. Lípa František ing. 14. Doubravský Tomáš

Březen 1. Ryšavý Jaromír 16. Kadlčík Václav

2. Krobot František 23. Volíková Klára

8. Straková Pavlína 24. Pelikán Jiří

9. Ševčík Pavel ing. 30. Vogel Jiří

23. Paličková Alena Říjen 4. Večeřová Renata

Květen 27. Vlček Ivo

Červen 25. Tesařová Helena MuDr. Listopad 30. Komárková Eva

Červenec 5. Kolba Lubomír Prosinec 10. Repka Karel

12. Doležal Milan 12. Hegedüš Zoltán

14. Pospíšil Josef ? Janů Zdeněk ing.

21. Kubín Daniel ? Kamler Roman

24. Morávek Pepíno ? Matýsek Radan

? Merwa Karel

? Stavinoha Jan

? Valenta Josef
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A ještě něco pro internetové horolezce.

www.accuweather.com 10-ti denní předpověď počasí (celý svět)
www.chamonix.fr oblast Mt.Blanc
www.chmi.cz předpověď počasí pro ČR
www.meteo.fr předpověď počasí pro Fr. Alpy
www.meteoschweiz.ch předpověď počasí pro Švýcarsko

www.vpro.cz/horal stránka našeho oddílu


