
 

Kandidát do výkonného výboru ČHS  

volební období 2017 - 2021 

 
VH ČHS 2017 

 

Jméno a příjmení Petr Resch 

Datum narození 15. 7. 1974 

Kontaktní údaje 
(adresa, e-mail, telefon) 

Libinská 196, 26706 Hýskov, resch@filmix.cz, 604245568 

Délka členství v ČHS, 
členství v oddíle ČHS 

Asi 30 let, HO Lokomotiva Beroun 

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

2. místopředseda 

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

 
Datum a podpis kandidáta:  
 
 
Stručné informace o kandidátovi (osobní, lezecký životopis… podle uvážení): 
 
Lezu zhruba 35 let, k lezení jsem se dostal díky rodičům v tradičním oddíle s velmi silnými 
sociálními vazbami utuženými dobou socialismu. Lezu na všechno, z časových důvodů 
v poslední době zejména boulderuji, ale pokud to jen trochu jde, utíkám raději na lano. Na 
nepískovcových skalách mám maximum 11-/11, OS 10. Písky miluji, stále více si užívám i ty 
spárařské hrůzy v Adršpachu. Na Ostaši mám dva prvovýstupy za XIa (labských) a nějaké 
desítky. Do hor se mi daří jezdit nepravidelně, nejvíce si asi vážím svého jednodenního OS 
přelezu Americké cesty v západní stěně Petit Dru měsíc předtím, než se stěna začala 
rozsypávat. 
 
Důvody kandidování do VV (cíle, zaměření…): 
 
Jsem aktuálně nejdéle nepřetržitě sloužícím členem VV, původně kooptován do týmu Aleny 
Čepelkové. Když jsem byl poprvé volen, říkal jsem, že chci zejména vytvářet rovnováhu mezi 
jednotlivými oblastmi činnosti ČHS. Netušil jsem, jak těžké to bude.  
Mám za sebou nepříjemnou kauzu, kterou jsem si zavinil svou přílišnou horlivostí. Mrzí mě, 
že způsobila poškození skály. Jak mi někdo napsal, i dobrý úmysl je někdy cestou do pekla. 
K věci jsem se snažil postavit čelem, přiznal se, omluvil, přestal takto konat a pokouším se 
spolupracovat s místní OVK. Skály mám rád. A ještě více ty, kde jsem před 35 lety začínal 
lézt. 
Ve VV chci ještě jedno volební období využít svých zkušeností. V době téměř překotných 
změn (sport na OH, spolupráce se Slovinci vedoucí k produktu ČHS trio, menší nároky na 
dobrovolnou činnost, přesun části agendy směrem k regionům – aktivním oddílům…) chci 
jednoduše pomoci. Na řadě postů předsedů komisí a jejich členů máme skvělé lidi, kteří si 
zaslouží silné zázemí a podporu pro svoji práci. 
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