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Místo jednání: Praha Datum: 19. 4. 2017  

Zapsal: Valentová Pořadové číslo: 2 

Schválil: Bloudek  

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise, další účastníci jednání 

Seznam účastníků:  

Bloudek, Resch, Keil, Veselý, Urbášek - VV 

Binter – předseda komise soutěžního lezení 

Valentová - sekretariát 

Příští jednání: 19. - 21. 5., místo bude upřesněno 

Přílohy: Kvalifikační řád pro trenéry sportovního lezení ČHS, vyjádření UK FTVS k platnosti trenérských 
licencí, projekt VSCM, informace o jednání s orgány ochrany přírody 

 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Zadané úkoly s termínem do tohoto VV byly splněny vyjma následujících, 
které probíhají a nejsou dosud dokončeny: spolupráce s horolezeckým 
muzeem v Adršpachu, dokončení grafické úpravy webu, rušení oddílů 
s méně než pěti členy, příprava jmenování soudních znalců, uzavření smluv 
s pořadateli závodů, propojení akreditovaných a neakreditovaných kurzů.  
Úkoly budou dokončeny podle možností, nebo podle povahy úkolu.  

  

2.  Schválení nového spolku a oddílu 

VV schválil registraci nového oddílu Sexy spáry a přijetí spolku Lezci.com. 
Administrativní záležitosti zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

3.  Organizační informace a příspěvky na telefon 

VV schválil, v souladu se směrnicí o čerpání finančních prostředků v ČHS, 
příspěvky na telefon pro nové členy výkonného výboru; příspěvky pro členy, 
kteří byli ve VV ČHS v předchozím období, trvají. Administrativní kroky nutné 
k vyplácení příspěvků zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

4.  Členství v komisích UIAA 

VV vzal na vědomí informaci o prodloužení členství zástupců ČHS 
v komisích UIAA na další období: J. Vogel – řádný člen Mountaineering 
commission, J. Holec – korespondenční člen Safety commission, I. Rotman 
– korespondenční člen Medical commission. J. Kubalová nebude v členství 
v Medical commission pokračovat. 

- - 

5.  Příspěvek na údržbu chat ve Vysokých Tatrách  

VV schválil, v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017, poskytnutí 
částky 100 tisíc Kč pro SHS James na údržbu chat ve Vysokých Tatrách. 
Finanční částka bude poskytnuta na základě darovací smlouvy, realizaci 
zajistí sekretariát.  

sekretariát do 30. 5. 2017 

6.  Priority činnosti v roce 2017 

VV diskutoval priority činnosti v roce 2017. K prioritním úkolům bude patřit 
především dokončení programování členské databáze a systému 
objednávání průkazů, pojištění apod. pro individuální i oddílové členy ČHS, 
stabilizace (a postupné personální posílení) sekretariátu, komunikace 
s oddíly a rozvoj v jednotlivých oblastech činnosti ČHS (projekt mládeže, 
garantované horoškoly, sport v návaznosti na olympijské hry, databáze 
Skály ČR atd.).  

- - 

7.  Chaty horolezeckých oddílů  

V průběhu května bude na webu ČHS zveřejněn seznam chat ve vlastnictví 
horolezeckých oddílů, které jsou tyto oddíly ochotné nabídnout k využití 
členům ČHS. Zajistí sekretariát.  

sekretariát do 31. 5. 2017 

8.  Úprava kvalifikačního řádu trenérů sportovního lezení ČHS 

VV schválil úpravu kvalifikačního řádu trenérů sportovního lezení ČHS, 
kterou z pověření KSL zpracoval J. Baláš. Úprava spočívá ve zpřesnění 
dokumentu a doplnění ustanovení týkajících se možnosti obnovení licence 
trenéra po ukončení platnosti. Zveřejnění kvalifikačního řádu zajistí 
sekretariát.  

sekretariát neprodleně 
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9.  Platnost trenérských licencí 
VV vzal na vědomí stanovisko Katedry sportů v přírodě UK FTVS, ve kterém 
je uvedeno, že trenérské licence B pro sportovní lezení vydané v roce 1999 
měly platnost 5 let a poté pozbyly platnosti, neboť nebyla realizována žádná 
doškolení. Tyto licence nemohou být platné i proto, že tehdejší obsah výuky 
neodpovídá současným požadavkům, vyplývajícím z platné akreditace 
MŠMT.  

V návaznosti na stanovisko UK FTVS potvrdil VV neplatnost trenérských 
licencí, které byly vydány v období před rokem 2014, kdy začalo být školení 
trenérů realizováno dle podmínek nyní platného licenčního řádu 
(v aktualizovaném znění schváleném na jednání VV 19. 4. 2017).  

Pokud někdo z držitelů nyní již neplatných trenérských licencí projeví zájem 
o získání trenérské licence a doloží, že v minulosti absolvoval alespoň část 
vzdělání odpovídající rozsahem i kvalitou současným požadavkům 
trenérských licencí, může mu UK FTVS jako akreditované školící pracoviště 
tuto část vzdělání uznat. Tato informace bude zveřejněna na webu, zajistí 
sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

10.  Vrcholové sportovní centrum mládeže - VSCM 

T. Binter informoval o úvodní schůzce VSCM, které se zúčastnili trenéři 
i závodníci, kteří byli do VSCM zařazeni. Se závodníky zařazenými do 
VSCM jsou uzavírány smlouvy, v rámci boje proti dopingu probíhají 
toxikologické zkoušky, trenéři průběžně zpracovávají nebo konzultují 
závodníkům tréninkové plány apod.  
Provoz VSCM, které bylo koncepčně připraveno v roce 2016, je podporován 
z dotačního programu MŠMT, za provoz VSCM odpovídá T. Binter. 
Podrobnosti v příloze.  

Binter průběžně 

11.  Hodnocení Výstupů roku ČHS 2016 

P. Resch informoval o průběhu vyhlášení výsledků soutěže Výstupy roku 
2016, které se konalo 8. dubna v Brně, a VV na základě toho konstatoval, že 
organizaci vyhlášení je do budoucna zapotřebí zlepšit. Další diskuse 
proběhne na samostatném jednání zástupce VV P. Resche se členy komise 
alpinismu.   

Resch do 30. 4. 2017 

12.  Marketing a média 

VV vzal na vědomí informaci J. Bloudka o smlouvách s pořadateli závodů 
týkajících se pořadů v ČT, o spolupráci s partnery ČHS v letošním roce, 
a pověřil jej uzavřením nyní rozjednaných smluv.   

Bloudek podle 
možností 

13.  Jednání s orgány ochrany přírody 

VV vzal na vědomí informace B. Valentové o jednání s orgány ochrany 
přírody, která již proběhla, nebo jsou plánována na letošní rok; podrobnosti 
v příloze. Za jednání s orgány OP odpovídá, ve spolupráci se zástupci OVK, 
B. Valentová.  

Valentová průběžně 

14.  CVK, databáze Skály ČR 

VV vzal na vědomí informaci, že v červnu se bude konat jednání CVK, které 
bude věnováno hlavně problematice boulderingu a zapojení boulderistů do 
činnosti OVK.  
VV diskutoval o možnostech dalšího rozvoje databáze Skály ČR; tématu 
bude věnováno samostatné jednání.  

- - 

15.  Projekt kluby mládeže 

J. Bloudek vyhodnotil dosavadní průběh projektu mládeže. Do projektu je 
zapojeno více než 30 spolků, pro které je realizována finanční, vzdělávací 
i další podpora. O zapojení do projektu je stále zájem, ukazuje se však, že 
některé záměry či aktivity nemají původně očekávaný efekt – v důsledku 
změn v podpoře mládeže z MŠMT a ČOV. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, 
že projekt bude nutno částečně redefinovat. Úprava projektu bude 
realizována postupně, zodpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

16.  Granty magistrát Praha 

VV schválil projekt podpory sportovního lezení mládeže v Praze, o jehož 
financování bude ČHS žádat v rámci dotačních programů Magistrátu hl. m. 
Prahy. O zapojení do projektu projevily zájem čtyři z pěti pražských 
horolezeckých oddílů (spolků) zapojených do projektu mládeže. Za podání 
žádosti odpovídá sekretariát.  

sekretariát do 26 4. 2017 

17.  Informace o hospodaření za 1. Q 2017 

VV vzal na vědomí informace o čerpání rozpočtu v jednotlivých střediscích 
v prvním čtvrtletí, ze které vyplynulo, že čerpání odpovídá předpokladům.  

  



 Zápis z jednání Výkonného výboru 

 
 

Českého horolezeckého svazu   
 

 www.horosvaz.cz Strana 3 z 3 

  
 

18.  Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu 

M. Veselý informoval o účetních souvislostech pojištění odpovědnosti 
statutárního orgánu, které mají možnost uzavřít sportovní svazy sdružené 
v ČUS. VV rozhodl, že pojištění bude uzavřeno, a pověřil M. Veselého 
realizací.  

Veselý do příštího 
jednání VV 

19.  Metodické akce ČHS 

VV vzal na vědomí informaci o již realizovaných a připravovaných kurzech 
a doškoleních instruktorů a o metodických dnech ČHS. Kurzy instruktorů 
SCI, RCI i HAL a kurz Instruktor lezení na umělé stěně jsou plně obsazeny, 
kapacita je téměř naplněna i u jarních doškolení. Nejbližší metodický den 
ČHS se bude konat 14. 5. na Škrovádě. Odpovídá metodická komise.  

metodická 
komise 

průběžně 

20.  Rozdělení gescí ve VV 

VV rozhodl, že členové VV budou mít v gesci následující oblasti činnosti 
ČHS: 
M. Veselý – hospodaření ČHS 
J. Bloudek – vedení VV, zastupování ČHS v domácích i zahraničních 
organizacích, CVK 
D. Urbášek – sportovní lezení mládeže a dospělých 
R. Keil – vzdělávání, metodika, lékaři 
P. Resch – alpinismus, závodní skialpinismus, ledolezení, mládež 
Rozdělení gescí bude zveřejněno na webu, zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

21.  Sekretariát 

VV projednal záležitosti týkající se sekretariátu a odsouhlasil záměry, týkající 
se personálního obsazení a platů. Za realizaci odpovídá B. Valentová. 

Valentová průběžně 

 
 


