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Místo jednání: Praha Datum: 27.6.2016 2016 

Zapsala: Valentová Pořadové číslo: 19 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Budský, Resch, Berndt, Keil, Kurowski 

Valentová (sekretariát) 

Příští jednání: 26.8.2016, 15 hod., Ostaš 

Příloha: informace o projektu klubů mládeže, zápis z jednání CVK 

 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Zadané úkoly s termínem do tohoto VV byly splněny s výjimkou svolání 
schůzky k financování soutěžního lezení, která byla nahrazena účastí 
předsedy komise na jednání VV. 

 - 

 

- 

2.  Jednání s předsedou komise soutěžního lezení 

Jednání VV se zúčastnil předseda komise soutěžního lezení T. Binter, 
diskuse se týkala financování soutěžního lezení včetně vazby na zařazení 
sportovního lezení na LOH 2020.  

- - 

3.  Vstup nových spolků do ČHS 

VV schválil přijetí nových spolků do ČHS: Trim Ream, z.s., Tigi-shu, z.s., 
BLOK CENTRUM, z.s. Přijetí spolků do ČHS je podmíněno tím, že do 30.6. 
2016 předloží chybějící náležitosti žádosti. Administrativní záležitosti zařídí 
sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

4.  Systém evidence členů 

VV vzal na vědomí informace o přípravách na vytvoření nového systému 
evidence členské základny, vystavování členských průkazů a prodeje 
pojištění, který by měl tyto činnosti zjednodušit a usnadnit jak pro členy, tak 
pro sekretariát. Záměr navazuje na zprávu revizní komise pro VH ČHS 
2015. Nový systém by měl být připraven, alespoň ve zjednodušené verzi, již 
na rok 2017. Za úkol zodpovídá B. Valentová, zpráva o postupu prací bude 
předložena na další jednání VV. 

Valentová do 30.11.2016 

kontrola příští 
jednání VV 

5.  Projekt Climbing for Everybody - Erasmus+ 

První mezinárodní setkání se uskuteční od 25.9. do 1.10. v Adršpachu, za 
přípravu odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek do termínu 
akce 

6.  Evidenční systém České unie sportu 

B. Valentová informovala o jednání s ČUS o informačním systému členské 
základny. V systému jsou v současnosti evidováni pouze členové 
tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených v ČUS; doplnění 
členů evidovaných přímo ve sportovních svazech je plánováno na později.  

- - 

7.  Jednání s Klubem Českých turistů 

J. Bloudek informoval o schůzce s vedením KČT, při které byly diskutovány 
možnosti společných akcí.  

  

8.  Spolupráce se Slovinským horolezeckým svazem 

J. Bloudek informoval o jednání s vedením Slovinského horolezeckého 
svazu, při kterém byly diskutovány možnosti vzájemné spolupráce. Za další 
jednání odpovídá J. Bloudek.   

Bloudek průběžně 
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9.  Další mezinárodní jednání 

J. Bloudek informoval o účasti na zasedání BMU (Balkan Moutaineering 
Union) které se konalo 27.-29.5. v srbském Vršacu, hosty byli kromě deseti 
stálých členů i předseda UIAA Frits Vrijlandt a předseda CAI Umberto 
Martini. Jedním z témat bylo i vytvoření evropské horolezecké federace. 

Dále informoval o účasti v pracovní skupině (DAV, OEAV, PSS, EOOA, 
ČHS), jejímž úkolem je připravit podklady pro vytvoření evropské 
horolezecké asociace, která bude partnerem orgánů EU. Další jednání se 
uskuteční 1.7. v Mnichově.  

J. Bloudek dále informoval o průběhu plenárního zasedání IFSC Europe, 
které se konalo 21.5. v Innsbrucku.  

Bloudek průběžně 

10.  Interní projekty ČHS, projekt horolezecké chaty 

V období mezi jednáními výkonného výboru se konalo korespondenční 
hlasování, ve kterém byl schválen interní projekt horolezecké chaty. Jiné 
návrhy projektů nebyly předloženy.  

Na základě interního projektu horolezecké chaty byly osloveny oddíly, které 
mají ve vlastnictví chatu či obdobnou nemovitost, s nabídkou zapojení do 
systému spolupráce, který umožní propagování a nabízení objektů oddílům 
v rámci ČHS. O spolupráci projevilo zájem 14 oddílů, se kterými budou 
řešeny konkrétní možnosti spolupráce. Za projekt odpovídá M. Němcová, 
garant Š. Budský.  

Němcová, 
Budský 

 

11.  Hospodaření ČHS 

Š. Budský informoval, že ČHS má zatím oproti očekávání o něco nižší 
příjmy ze státních dotací a z členských příspěvků. Objem státních dotací by 
se mohl zvýšit, neboť ČHS bude podávat doplňující žádosti ve 3. kole, které 
vyhlásilo MŠMT. Čerpání odpovídá předpokladům, nicméně v zájmu 
plynulého čerpání alokovaných prostředků budou komise osloveny, aby 
zaslaly plán dalšího čerpání, zodpovídá Š. Budský.   

Budský neprodleně 

12.  Grafická úprava webu ČHS 

J. Bloudek informoval, že návrh grafické úpravy webu ČHS a verze pro 
mobily a tablety byl schválen a pracuje se na něm.  

Bloudek - 

13.  Projekt mládeže 

VV vzal na vědomí informaci M. Pavlíkové o klubech mládeže: Do projektu 
je zapojeno 30 klubů, které dostávají finanční podporu z prostředků ČOV. 
Byl dokončen první běh akreditovaného kurzu instruktor lezení na umělé 
stěně a trenér C, rozvíjí se síť trenérů mládeže (podrobnosti v příloze).  

Pavlíková průběžně 

14.  Účast na olympijském parku ČOV – Rio – Lipno 

J. Bloudek informoval o přípravě účasti ČHS na Olympijském parku Rio – 
Lipno organizovaném ČOV, který se bude konat ve dnech 5.-21.8. na Lipně. 
Zodpovídá J. Bloudek. 

Bloudek průběžně 

15.  Instruktorské kurzy ČHS 

VV rozhodl, že v rámci sladění podmínek instruktorů ČHS se bude pojištění 
odpovědnosti pro zahraniční akce, které sjednává ČHS, vztahovat pouze na 
instruktory s kvalifikací RCI a HAL, a to s platností od 1.1.2017.  

- - 

16.  Metodické akce ČHS 

VV zhodnotil průběh metodických akcí ČHS na horolezeckém festivalu na 
Hrubé skále a vzal na vědomí informaci R. Keila o přípravě metodického dne 
v rámci MHFF v Teplicích nad Metují.  

- - 

17.  Soudní znalci 

R. Keil informoval o jednání s právní kanceláří, která připravuje podání 
návrhu na jmenování soudních znalců pro oblast horolezectví.  

Keil průběžně 

18.  Metodická příručka UIAA 

VV rozhodl o zakoupení 50 výtisků metodické příručky Alpine skills- 
Summer, kterou vydala UIAA a Petzl Foundation, a využije ji v rámci 
metodické činnosti ČHS, např. pro absolventy garantovaných horoškol apod. 
Případný překlad do češtiny bude zvážen. Koupi příruček vyjedná 
J. Bloudek.  

Bloudek neprodleně 

http://www.theuiaa.org/executive-board.html
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19.   Dodávky materiálu na údržbu skal 

VV diskutoval o letošních dodávkách materiálu na údržbu skal a konstatoval, 
že některé nepřesnosti byly způsobeny komplikovaným jednáním 
s některými partnery. Do příštích jednání na rok 2017 bude zapotřebí více 
zapojit předsedu CVK. 

- - 

20.  Stanovisko CVK k feratám a boulderingu 

VV diskutoval o výzvách CVK týkajících se ferrat a boulderingu, které jsou 
formulovány v zápisu z jednání CVK ze dne 29.5. 2016 (viz příloha).  

VV v reakci na negativní stanovisko CVK k ferratám konstatoval, že žádné 
kroky směrem k začlenění ferratistů do ČHS v uplynulém obdodí nedělal, 
nemá je v plánu a nechápe, odkud CVK bere informace o „snahách VV 
o zapojení feratistů do ČHS“, když předseda CVK je členem VV 
odpovědným za oblast činnosti spojenou se skalami a musí vědět, že nic 
takového neprobíhá. Pokud má CVK zájem, je VV připraven problematiku 
ferrat diskutovat, přestože ji nepovažuje za akutní téma - organizací 
případné diskuse pověřuje K. Berndta.  

VV v reakci na výzvu týkající se boulderingu konstatoval, že si je stávajících 
problémů vědom, a vyzývá zástupce boulderistů, aby se zapojili do práce 
jednotlivých OVK. S oslovením pomohou členové VV a B. Valentová, 
organizačně má zapojení boulderistů do jednotlivých OVK na starost 
K. Berndt. 

VV, Valentová, 
Berndt 

do 31.8.2016 

 
Schválil: J. Bloudek 


