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Jméno a příjmení Petr Resch 

Datum narození 15. 07. 1974 

Kontaktní údaje  
Libinská 196, 26706 Hýskov resch@filmix.cz, 604 245 568 
 

Délka členství v ČHS, 
členství v oddíle ČHS 

Zhruba 30 let, původně v Rakovníku, posledních patnáct let v Berouně 

Funkce, o kterou se 
kandidát uchází 

2. místopředseda, v případě nezvolení nekandiduji na jiné funkce ve VV 

 

 
Stručné informace o kandidátovi  
 
Od roku 1997 pracuji jako lektor prodejce strojírenských technologií zaměřených zejména na mletí částic převážně 
do oblastí mikrometrů či nanometrů. Moje práce je kombinací jednání s lidmi, strojírenství, fyziky, chemie a 
němčiny. 
Mluvím plynně německy, domluvím se anglicky a rusky. 
Jsem zastupitelem v obci, kde bydlím, 12 let jsem byl předsedou HO TJ Lokomotiva Beroun, pořádám velký 
mezinárodní závod Petrohradské padání. 
 
Jsem ženatý, manželka je osvč v oblasti certifikace firem. Mám tři syny, věk 5, 9 a 14 let. Všichni lezeme.  
 
Z lezení by mě nejvíce bavily hory, kdybych na ně měl více času. Miluji chamonixskou žulu. V této oblasti si nejvíce 
vážím jednodenního OS přelezu Americké diretky na Petit Dru (celé). Mám rád i písek (prvovýstupy až do stupně 
XIa), snažím se lézt co nejvíce na laně, ale nakonec vždy z časových důvodů nejvíce času strávím boulderingem. 
Za svůj lezecký život jsme udělal zhruba 5 tisíc boulderů a tři stovky cest, třikrát jsem byl oceněn Výstupem roku 
ČHS, několikrát jsem získal čestné uznání. 
Baví mě práce pro obec, kde bydlím a kde jsme založili občanské sdružení (dnes spolek), ale z časových důvodů 
se jí věnuji čím dál tím méně a do Zastupitelstva již kandidovat nebudu, hraju na housle (mj. ve folkové kapele 
Slunovrat), ale nejvíce času se snažím trávit s rodinou. 
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Důvody kandidování do VV 
 
Již při své první kandidatuře jsem si za hlavní cíl kladl udržení rovnováhy mezi jednotlivými oblastmi, kterým se 
ČHS věnuje. Netušil jsem, jak náročné to bude. Díky delšímu působení v ČHS jsem, doufám, dobře poznal práci 
jednotlivých komisí i sekretariátu, což mi může pomoci porozumět jejich potřebám a snažit se jim připravit jako 
statutární orgán podmínky pro jejich práci tak, aby si vzájemně nekonkurovali, ale naopak hledali co nejvíce 
průsečíků ve své činnosti. Jejich práce musí samozřejmě zohledňovat přání členské základny. 
 
ČHS potřebuje změnu v organizaci. Souhlasím v tomto ohledu s textem, který uvedl na své kandidátce Honza 
Bloudek (kandidát na předsedu) a jsem připraven jej maximálně podpořit. Svou roli v tomto úkolu vidím zejména 
v komunikaci s dotčenými lidmi (komise, sekretariát apod.). 
 
ČHS potřebuje také jasně stanovit, jaké postavení mají mít jeho základní organizační složky, tedy oddíly, ale i 
individuální členové. 
 

Petr Resch 
06.03.2014 


