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Místo jednání: Horní Sedlo, Lužické hory Datum: 5.- 7.10. 2012 

Zapsala: Valentová Pořadové číslo: 4 

Distribu ční list: Hrubý, Bloudek, Resch, Berndt, Kurowski, Š ťastný, Zozulák, Vévoda, sekretariát 

Seznam ú častník ů:  

VV – Hrubý, Bloudek (část jednání), Resch (část jednání), Berndt, Š ťastný; omluveni Kurowski, Zozulák. 

Revizní komise – Vévoda  

Sekretariát – Valentová 

Hosté –  členové OVK Jizerské a Lužické hory – R. Živný, J. D oubrava, J. Hušek 

Přílohy: Zpráva revizní komise k postupu předsedů komisí závodního lezení a drytoolingu ve věci nominačních 
pravidel a pravidel proplácení nákladů spojených s účastí na mezinárodních závodech 

Příští jednání : 12.11. Praha 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Plnění úkol ů 

VV provedl kontrolu zadaných úkolů a konstatoval, že nebyly 
splněny tyto úkoly:  

1. koncepce mládeže – A. Kurowski 

2. předložení nabídky firmy Vizus na dílčí grafickou úpravu 
webu ČHS – A. Kurowski, B. Valentová 

1. Kurowski 

2. Kurowski, 
Valentová 

příští jednání 
VV 

2.  Setkání se členy OVK Jizerské a Lužické hory 

Při setkání se členy OVK se diskutovalo o systému práce OVK 
včetně možností předávání zkušeností mezi jednotlivými OVK, o 
regionální působnosti OVK Lužické a Jizerské hory a o připravované 
žádosti o rozšíření povolení lezení pro Jizerské hory.  

- - 

3.  Činnost CVK a související oblasti 

VV provedl kontrolu úkolů, které byly uloženy předsedovi CVK, vzal 
na vědomí, že již bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku jisticího 
materiálu, a připomněl přípravu odměn pro nejlepší správce skal, 
kterou VV schválil na základě podnětu předsedů několika OVK. Ve 
vztahu k požadované úpravě pravidel lezení konstatoval, že 
předložené návrhy změn nejsou dokončeny a  neodpovídají 
původním záměrům. Z tohoto důvodu VV rozhodl, že úkol bude 
odložen a jeho zadání znovu definováno. Další jednání s předsedou 
CVK V. Wolfem včetně jeho pozvání na příští jednání VV a přípravu 
odměn pro nejlepší správce skal zajistí K. Berndt. 

Berndt příští jednání 
VV 

 

4.  Stanovisko revizní komise k postupu p ředsedů komisí 
sout ěžního lezení a drytoolingu  

VV vzal na vědomí zprávu revizní komise týkající se postupu 
předsedů závodních komisí ohledně nominačních pravidel a 
proplácení nákladů na účast na zahraničních závodech, která byla 
vypracována na základě podnětu VV v reakci na tvrzení L. Hrozy st. 
v článcích a diskusích na Lezci. VV konstatoval, že ze zprávy revizní 
komise jasně vyplývá, že postupy předsedů závodních komisí jsou 
v pořádku, v souladu se stanovami a vnitřními předpisy ČHS. VV 
požádal předsedu revizní komise, aby ve spolupráci se 
sekretariátem seznámil se závěry šetření dotčené předsedy komisí a 
předsedu disciplinární komise. Zveřejnění zprávy revizní komise na 
webu ČHS zajistí sekretariát.   

Vévoda 

sekretariát 

neprodleně 

5.  Pozemek v Ostrov ě 

VV pokračuje v řešení prodeje pozemku v Ostrově, jednáním 
s majitelem okolních pozemků, který pozemek využívá, pověřil 
J. Bloudka.  

Bloudek do příštího 
jednání VV 
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6.  Sout ěž Horolezec roku 

VV hlasoval o nominovaných výstupech do soutěže Horolezec roku 
a pověřil B. Valentovou, aby ve  spolupráci se společností ALPY 
zajistila další organizaci soutěže včetně slavnostního vyhlášení 
výsledků, které proběhne na Smíchovském festivalu alpinismu.   

Valentová průběžně do 
Smíchovského 
festivalu 
alpinismu 

7.  Stanovy ČHS 

VV se seznámil s návrhem novely stanov ČHS a uložil B. Valentové 
zapracovat do něj podněty a návrhy, které zazněly diskusi, s tím, že 
finální verze návrhu bude předložena ke schválení na příští jednání 
VV. Předložení návrhu novely stanov k veřejné diskusi členům ČHS 
se předpokládá na začátku prosince.  

Valentová příští jednání 
VV 

8.  Registrace do ČHS, objednávání pr ůkazů a pojišt ění 
prost řednictvím webu 

VV schválil nabídku firmy Vizus na vytvoření webových formulářů, 
které umožní přihlašovat se do ČHS a objednávat si průkazy a 
pojištění prostřednictvím webu ČHS. Jedná se o 1. etapu projektu, 
jehož cílem je usnadnit zájemcům o členství a členům ČHS 
objednávání průkazů a pojištění a současně zjednodušit práci 
sekretariátu, která je s tímto spojena.  

Realizaci záměru včetně dalších jednání s firmou Vizus zajistí 
A. Kurowski a B. Valentová. Informace o postupu prací budou 
předloženy na další jednání VV, systém bude spuštěn na začátku 
prosince souběžně s distribucí průkazů a pojištění na další rok.  

Kurowski 

Valentová 

příští jednání 
VV a dále 
1.12.2012 

9.  Čerpání rozpo čtu 

VV vzal na vědomí informaci J. Bloudka o čerpání rozpočtu, který 
uvedl, že výdaje odpovídají očekáváním a příjmy jsou oproti 
předpokladům v některých položkách mírně vyšší.  

- - 

10.  Informace týkající se marketingu 

P. Resch informoval o tiskové konferenci ČHS, která se konala 
18.9., o setkání s partnery ČHS, které proběhlo 4.10. na veletrhu 
Sportlife, a o jednání s potenciálními partnery ČHS na příští rok.  

- - 

11.  Další informace – obaly na lékárni čky 

B. Valentová informovala, že již byly ve spolupráci s firmou Singing 
Rock vyrobeny obaly na lékárničky s logem Singing Rock a ČHS. 
Obaly spolu s metodickými kartami první pomoci si budou členové 
ČHS moci zakoupit za výhodnou cenu prostřednictvím sekretariátu 
ČHS, prodej připraví sekretariát a předsedkyně Lékařské komise 
J. Kubalová. Obaly budou k dispozici také v prodejní síti.   

sekretariát  
Kubalová 

co nejdříve dle 
možností 

12.  Další informace – záchranné boxy ve skalách 

B. Valentová informovala, že Lékařská komise připravila návrh na 
podporu zajištění bezpečnosti ve skalních oblastech ČR – koncept 
záchranných boxů a záchranných bodů. Návrh bude v nejbližší době 
projednán s vrcholovými komisemi, další pokračování úkolu a 
odsouhlasení finálního návrhu řešení k realizaci zajistí ve spolupráci 
s Lékařskou komisí B. Valentová 

Valentová 

Lékařská 
komise 

do konce roku 

 
 
Schválil Z. Hrubý, předseda ČHS 
 


