
 

Kandidát do výkonného výboru ČHS  

volební období 2017 - 2021 

 
VH ČHS 2017 

 

Jméno a příjmení David Urbášek 

Datum narození 9. 9. 1985 

Kontaktní údaje 
(adresa, e-mail, telefon) 

B. Martinů 957 
56301 Lanškroun 
Tel.: 777 116 790 
E-mail: david.urbasek@outlook.cz 

Délka členství v ČHS, 
členství v oddíle ČHS 

HK Lanškroun z.s. 
Celková délka členství v ČHS 18 let (+- 1 rok) 

Funkce, o kterou se 
kandidát uchází* 
(předseda, 1. 
místopředseda, 2. 
místopředseda, člen) 

člen 

* U kandidáta na pozici předsedy / místopředsedy uvést informaci, zda má v případě neúspěch zájem 
o místo řadového člena VV. 

 
 
 
Stručné informace o kandidátovi (osobní, lezecký životopis… podle uvážení): 
 
V posledních 10 letech působím jako instruktor a trenér mládeže ve svém domovském 
oddíle. S dětmi se pravidelně účastníme závodů U14 a ČPM. Kromě závodního lezení se ale 
věnujeme i lezení na skalách (nejčastěji Moravský kras a Adršpach). Několikrát do roka 
vyrážíme na zájezdy do zahraničí, kde se věnujeme sportovnímu i vícedélkovému lezení 
(Arco, Paklenice, Geyikbayiri, Vysoké Tatry). 
 
Od roku 2015 jsem s juniorskými reprezentanty z našeho oddílu absolvoval většinu závodů 
EYC, MEJ a MSJ. V roce 2016 jsem společně s Jakubem Novotným vedl český tým na 
závodě Evropského poháru mládeže v boulderingu ve Varšavě. Od roku 2016 jsme zapojen 
do projektu regionálních trenérů ČHS, kde mám na starosti oddíly v Pardubickém a 
Královehradeckém kraji. 
 
Ve svém osobním lezení se zabývám převážně sportovním lezením na skalách a poslední 
dobou i příležitostně závodím. Krom toho ale nejraději trávím víkendy v Adršpachu a 
několikrát do roka se snažím podívat do nějaké větší stěny. 
 

- Celková doba lezení cca 20 let 
- Prvotní lezecké vzdělání pod vedením Ivana Šifry 
- V roce 2010 – kurz MŠMT - Instruktor lezení na umělých stěnách 
- V roce 2015 – kurz ČHS – Instruktor skalního lezení 
- V roce 2017 – kurz ČHS + FTVS – Trenér sportovního lezení licence B 

 



Osobní informace: 
 Vzdělání: 

- Gymnázium Lanškroun 
- VŠB-TU Ostrava, Obor informatika, Bc. 

 Práce: 
- Živnostník – programování webových aplikací 

 Další zájmy: 
- Tenis, fotografování, hudba 

 
 
Důvody kandidování do VV (cíle, zaměření…): 
 
Při objíždění domácích i zahraničních závodů jsem v případě potřeby pomáhal 
organizátorům nebo realizačnímu týmu. Sportovnímu lezení a tréninku se dlouhodobě věnuji, 
proto jsem se rozhodl přijmout nabídku vedení ČHS a kandidovat jako člen VV s prioritním 
zaměřením na sport. 
 
Datum a podpis kandidáta:  

4.3.2017  

 


