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Místo jednání: Praha  Datum: 6.2. 2014 

Zapsala: Valentová Pořadové číslo: 16 

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

Seznam účastníků:  

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

Revizní komise – Kalivoda - omluven 

sekretariát – Valentová 

Přílohy: návrh jednacího a volebního řádu VH 

Příští jednání: 21.3. 2014, Praha (začátek 13.00 hod.) 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Zadané úkoly byly splněny, vyjma níže uvedených:  

1. Postavení oddílů ČHS; úkol trvá, stručná informace bude 
podána na VH. 

2. Řešení personální situace v komisi mládeže; úkol trvá.  

1. Valentová, 
Resch 

2. Kurowski 

1. VH a dále 

2. příští 
jednání VV 

2.  Příprava Valné hromady ČHS 

VV schválil návrh jednacího a volebního řádu VH. Za další přípravu 
VH včetně přípravy voleb odpovídá P. Resch a B. Valentová.    

Resch, 
Valentová 

21.2. a VH 

3.  Volby nového výkonného výboru 

Jako systémové řešení situace, která nastala úmrtím Z. Hrubého, se 
VV rozhodl uspořádat na březnové VH nové volby celého VV. 

Členové VV oznámili, že odstupují ze svých funkcí. Volba nového 
VV proběhne na plánované VH 22.3. 2014, která tak současně bude 
VH mimořádnou. Většina členů VV je připravena opět kandidovat. 
Informace o volbách budou zveřejněny na webu ČHS spolu 
s výzvou k podávání návrhů na kandidáty, zajistí B. Valentová.  

Valentová neprodleně 

4.  Čerpání rozpočtu ČHS 

VV schválil zprávu J. Bloudka o hospodaření ČHS za rok 2013, 
která bude zveřejněna v bulletinu a předložena ke schválení VH. 
Zveřejnění zajistí B. Valentová.  

Valentová 21.2. 

5.  Návrh rozpočtu ČHS na 2014 

VV schválil návrh rozpočtu ČHS na rok 2014, který bude zveřejněn 
v bulletinu a předložen ke schválení VH. Rozpočet je navržen jako 
vyrovnaný, v celkové výši 7.920 tisíc Kč. Zveřejnění zajistí 
B. Valentová. 

Valentová 21.2. 

6.  Jmenování předsedy komise nesoutěžního horolezectví 

VV jmenoval předsedou komise nesoutěžního horolezectví Jana 
Zbranka. Nového předsedu bude o jmenování informovat J. Šťastný, 
informaci na webu zveřejní B. Valentová.  

J. Šťastný pozve J. Zbranka na příští jednání VV, kde nový 
předseda představí návrh činnosti komise.   

Šťastný 

Valentová 

neprodleně 

7.  Řízení odborných komisí ČHS 

VV vzal na vědomí shrnutí dosud předložených analýz řízení 
jednotlivých komisí a uložil jednotlivým členům VV – gestorům 
doplnění informací.   

členové VV - 
gestoři 

příští jednání 
VV 
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8.  Schválení oddílů 

VV schválil registraci tří nových horolezeckých oddílů – HO 
Smíchoff, HO Horal Rýmařov, HO USK Akademik.  

- - 

9.  Mezinárodní lezecké setkání na českých pískovcích  

VV pověřil J. Zozuláka přípravou Trad Sandstone Climb Meet v roce 
2015, s tím, že základní návrh řešení předloží do konce dubna.  

Zozulák 30.4. 

10.  Odměny pro předsedy komisí 

VV rozhodl o věcných odměnách pro předsedy komisí ČHS 
z materiálu poskytnutého partnery. Odměny budou předsedům 
předány na VH, zajistí sekretariát. 

sekretariát 22.3. 

11.  Pravidla lezení v oblasti Jizerské hory 

VV se seznámil s návrhem na úpravu Pravidel lezení v oblasti 
Jizerské hory a pověřil B. Valentovou úpravou dokumentu tak, aby 
byl v souladu s postavením ČHS a s ostatními pravidly lezení. VV 
dále pověřil K. Berndta jednáním s OVK Jizerské a Lužické hory 
o způsobu začlenění pravidel pro Jizerské hory do dokumentů ČHS.  

Valentová, 
Berndt 

příští jednání 
VV 

12.  Členství v komisích UIAA 

UIAA schválil na základě návrhu ČHS korespondenční členství 
Jana Holce v bezpečnostní komisi UIAA. VV konstatoval, že je nutno 
dořešit vazbu mezi působením členů ČHS v komisích UIAA a jejich 
činností v komisích ČHS. Podklad na příští jednání připraví 
B. Valentová. 

Valentová příští jednání 
VV 

13.  Čestné členství v ČHS 

Komise historie bude zajišťovat celou agendu týkající se čestného 
členství, tj. sledovat a vyhodnocovat možné kandidáty, podávat 
návrhy nebo připravovat podklady. S předsedou komise J. Novákem 
dojedná P. Resch. 

Resch neprodleně 

14.  Marketing, jednání s partnery 

Pro příští rok je nutno s předstihem stanovit pravidla a postupy 
týkající se možnosti marketingového využití seriálů závodů 
a závodů, jejichž organizátorem je ČHS. Za úkol odpovídá P. Resch.   

Resch do 31.8. 

15.  Body pro informaci 

1. Ročenka ČHS 2014 je vytištěna, distribuce proběhne, spolu 
s příručkami pro začínající lezce, během února; zajistí 
sekretariát.  

2. Památník v Tiských stěnách – byla vybrána nová lokalita, 
pokračují jednání.  

3. Proběhlo jednání sekretariátu s předsedy komisí soutěžního 
lezení, při kterém byla vyjasněna práce sekretariátu pro tyto 
komise.  

4. Na začátku února se uskutečnil adidas metodický víkend ČHS 
zaměřený na ledolezení ve Víru. O akci byl velký zájem, 
kapacita byla po oba dny zcela zaplněna.  

1. sekretariát 1. během 
února 

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


