
Kandidát do Výkonného výboru ČHS na volební období 2014 – 2017 

 

Jméno a příjmení Jan Zozulák 

Datum narození 9. 9. 1983 

Kontaktní údaje  Jana Zajíce 868, Pardubice, jan.zozulak@gmail.com, 732 673 994 

Délka členství v ČHS, 
členství v oddíle ČHS 

 11 let 

Funkce, o kterou se 
kandidát uchází 

řadový člen VV 

 
 
Stručné informace o kandidátovi  
Vystudoval jsem vysokou školu v Pardubicích obor Management, 
marketing a logistika (předchozí bakalářské studium Sportovní 
management). Pracuji v oblasti řízení projektů, zároveň podnikám 
v oblasti lezení na umělých stěnách, obchodu a marketingu.  
Sportovnímu lezení se věnuji 12 let, jsem aktivní sportovní a 
pískovcový lezec, vedu lezeckou školu pro děti. V oblasti závodního 
lezení mám zkušenosti jako pořadatel závodů i jako závodník.  
 
Důvody kandidování do VV 
Ve svém dalším funkčním období ve Výkonném výboru ČHS bych 
rád navázal na získané zkušenosti a rozpracované koncepce nejen 
v oblasti závodního lezení. 
Mou hlavní gescí je závodní lezení, i nadále chci být komunikačním 
mostem mezi komisaři a členy VV. Mým cílem je dlouhodobý 
vzájemný respekt a důvěra obou stran. Vytvářením a přenášením 
myšlenek bych chtěl závodní rozvíjet, aktivně spolupracovat 
s komisaři na stávající i rozvojové činnosti. V neposlední řadě budu 
usilovat, aby veřejnost vnímala náročnou práci našich komisařů 
pozitivně a s vědomím, že komisaři vždy rozhodují spravedlivě bez 
skrytých zájmů.  
Velice dobře se orientuji v oblasti činnosti mládeže, snažím se být 
informovaný o činnosti vrcholových komisí, podílím se (a chtěl bych 
v tom pokračovat) na zajímavých přicházejících či již fungujících 
projektech, které rozvíjejí ČHS a vylepšují jeho image. 
Náš sport prochází obdobím rozvoje, usilujeme o zařazení mezi 
olympijské sporty, hledáme místo ve společnosti, pochopení a 
uznání. Rozvoj či snaha o něj sebou přináší mnoho práce, s čímž 
musí přijít alespoň částečná profesionalizace ale i odpovědnost 
(jednotlivců i organizace). S týmem, se kterým jsem spolupracoval 
dříve ale i jeho novými členy, bych se rád podílel na sestavení nové 
funkční struktury svazu, která bude odpovědně sledovat dlouhodobé 
cíle a jasné rozvojové koncepce.  
Nezapomínám ani na důležitou roli oddílů, jimž bych chtěl ukázat 
nové směry a motivaci, především při práci s mládeží. Nejsem 
zastáncem dělení oddílů na drobné oddíly či individuální členy.  
Pevně věřím, že díky svým schopnostem, zkušenostem a orientací 
ve vícero oblastech mohu vložit velkou přidanou hodnotu do řízení a rozvoje ČHS. 
 
5. března 2014  
 Jan Zozulák 
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