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Místo jednání: Praha  Datum: 7.10. 2013 

Zapsala: Valentová Pořadové číslo: 13 

Distribuční list: Bloudek, Resch, Berndt, Kurowski, Šťastný, Zozulák, revizní komise, sekretariát 

Seznam účastníků:  

VV – Bloudek, Resch, Berndt, Kurowski, Šťastný; omluven Zozulák 

Revizní komise – Kalivoda 

sekretariát – Valentová 

Přílohy:  

Příští jednání: 18.11. Praha 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Zadané úkoly byly splněny, vyjma níže uvedených:  

1. Evidence a distribuce materiálu na údržbu skal, zařazení 
V. Těšitele do CVK 

2. Podpora činnosti CVK a OVK sekretariátem 

3. Analýza postavení oddílů ČHS 

4. Žádost o povolení lezení s Mg na Pantheonu 

5. Návrhy na vyznamenání ČUS a čestné členství ČHS 

1. Berndt 

2. Resch 
(Berndt, 
Valentová) 

3. Valentová 

4. Šťastný 

5. Valentová 

 

1. do konce 
roku 

2. do konce 
roku 

3. příští 
jednání VV 

4. příští 
jednání VV 

5. příští 
jednání VV 

2.  Podpora publikací s horolezeckou tematikou  

VV schválil návrh na vyhlášení grantu zaměřeného na podporu 
publikací s horolezeckou tématikou, s úpravami dle požadavků VV. 

Tímto grantem je splněno usnesení VH 2013 („stanovit pravidla 
pro případnou podporu horolezeckých publikací“). Grant bude 
vyhlášen spolu s ostatními granty na rok 2014.  

VV dále rozhodl, že všechny granty ČHS budou vyhlašovány 
dvakrát ročně (v polovině prosince a na začátku června), s ohledem 
na termín schválení rozpočtu ČHS. Realizaci zajistí sekretariát. 

sekretariát rok 2014 

3.  Gesce za komisi historie ČHS 

VV rozhodl, že gestorem komise historie bude P. Resch. 

- - 

4.  Pojištění pro členy ČHS 

VV vzal na vědomí informaci o pojištění nabízené ČUS, které bude 
možno využít zejména pro reprezentační družstva a jejich doprovod. 
Přesnější podmínky a možnosti zjistí a věc dořeší B. Valentová.  

Valentová do konce roku 

5.  Analýza řízení odborných komisí 

VV vzal na vědomí analýzu činnosti metodické a lékařské komise a 
komise mládeže, kterou předložil A. Kurowski, a zároveň se s ním 
dohodl na prioritních úkolech v těchto oblastech. 

Kurowski průběžně 

6.  Nová koncepce závodů mládeže 

VV se seznámil s návrhem nové koncepce závodů mládeže, kterou 
připravila komise soutěžního lezení mládeže. 

- - 
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7.  Možnosti doplnění VV  

VV vzal na vědomí právní stanoviska týkající se možnosti kooptace 
dalšího řadového člena VV. Ze stanovisek vyplývá, že kooptace 
řadového člena VV by byla v rozporu se stanovami ČHS, neboť 
stanovy jednoznačně definují složení VV (předseda, dva 
předsedové, čtyři řadoví členové).  

- - 

8.  Členské průkazy ČHS 

VV vzal na vědomí informaci o problémech s dosavadním způsobem 
tisku a distribuce členských průkazů a uložil sekretariátu připravit již 
na rok 2014 nový způsob tisku prostřednictvím externího 
dodavatele, s tím, že zůstane zachována možnost vystavení 
průkazu na počkání na sekretariátu.  

sekretariát do 30.11.2013 

9.  Nabídka na vydání publikace  

VV se seznámil s rukopisem publikace Horolezectví a právo, kterou 
ČHS nabídl O. Hein, a konstatoval, že rukopis není v některých 
částech v souladu se současnou praxí ČHS. Možnost využití částí 
rukopisu pro potřeby ČHS projedná s autorem B. Valentová.  

Valentová do konce roku 

10.  Žádost Hrozových o poskytnutí podpory na účast na 
představení ledolezení na ZOH v Soči 

VV posoudil žádost L. Hrozové a L. Hrozy st. o poskytnutí finanční 
podpory na jejich účast na představení ledolezení na ZOH v Soči, a 
rozhodl, že z rozpočtu na rok 2014 poskytne podporu na úhradu 
letenky pro L. Hrozovou v max. výši 15 tisíc Kč; částka bude 
rezervována v rozpočtu subkomise drytoolingu. O rozhodnutí bude 
žadatele a předsedu subkomise R. Lienertha informovat 
B. Valentová. 

Valentová neprodleně 

11.  Zpětvzetí žaloby proti Alpenservis, spol. s r.o. 

Soud pro Prahu 4 vyhověl žádosti ČHS o zpětvzetí žaloby proti 
společnosti Alpenservis. ČHS bude vrácen soudní poplatek ve výši 
necelých 12 tisíc Kč.  

- - 

12.  Členství v Českém olympijském výboru 

VV vzal na vědomí informace o jednání J. Bloudka s vedením ČOV 
a na základě nich rozhodl, že ČHS neprodleně požádá o vstup do 
ČOV. Podání přihlášky zajistí J. Bloudek a B. Valentová.  

Bloudek, 
Valentová 

neprodleně 

13.  Vyznamenání ČUS a čestné členství ČHS 

VV uložil B. Valentové připravit návrhy na udělení vyznamenání 
ČUS a čestného členství pro členy ČHS. 

Valentová příští jednání 
VV 

14.  Důsledky povodní – lezecký park Alkazar 

VV odsouhlasil proplacení nákladů na opravu lezeckého parku 
Alkazar poškozeného povodní, a to ve výši 10.340 Kč. Potřebná 
částka bude uvolněna z rezervy. Zajistí P. Resch ve spolupráci se 
sekretariátem.  

Resch, 
sekretariát 

neprodleně 

15.  Setkání s předsedou komise nesoutěžního horolezectví 
a tradičního skialpinismu 

Části jednání VV se zúčastnil J. Polák, předseda komise 
nesoutěžního horolezectví a tradičního skialpinismu. Diskuse byla 
věnována zaměření a činnosti komise; VV se s předsedou dohodl na 
prioritních úkolech komise. 

Polák průběžně 

 
 
Schválil  J. Bloudek, 1. místopředseda ČHS, pověřený vykonáváním funkce předsedy ČHS 


