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Setkání VV se zástupci oddílů ČHS 

22.11.2014 Blatiny 

Zástupci oddílů: Filip Čálek HMS Liberec, Franta Čejka Choceň, Slávek Matuška HO Vír, Radek Lienerth 

Lokomotiva Brno, David Kroupa HK Doubrava, Honza Holec a Vladimír Těšitel HO Škrovád, Radan Keil a 

Jarmila Schücková Sherpa Climb, Zdeněk Veverka VHS Brno, Petr Brinček a Petr Adámek HO Vsetín, Libor 

Hroza HO Mammut Holešovice, Lukáš Tkáč a Jitka VŠ báňská, Míla Šramota HO Lokomotiva Beroun, 

Marťan HO Lezci Kladno, Viktor Lada Hokaz, Michal Lollok HO Český spolek horských průvodců, Bohuslav 

Vlček Lokomotiva Ingstav Brno, Míla Homolka TJ Český Ráj, Jakub Děrda  a M. Svobodová Lezení mám 

rád, Ondra Lonský a Alena Fučíková HO Štika.  

Pozvání na setkání s výkonným výborem ČHS přijalo 19 oddílů. Setkání zahájil předseda ČHS Honza 

Bloudek, který účastníky seznámil se záměrem společného setkání, tj. s cílem seznámit oddíly se záměry 

VV týkajícími se organizační struktury ČHS, postavení oddílů apod. a získat zpětnou vazbu.  

 

Prvním bodem programu byla práce ve skupinách. Účastníci byli rozděleni do tří skupin, a jejich úkolem 

pojmenovat hlavní problémy ČHS, se kterými se podle jejich názoru ČHS potýká. Jednotlivé skupiny 

pojmenovaly hlavní problémy ČHS takto:  

 

1. skupina 

 komerční X tradiční oddíly – komerční oddíl, který má 100 dětí, má velkou váhu na VH 

 etický kodex – chování ve skalních oblastech, problém lidí z lezeckých stěn 

 právnické osoby v ČHS – postavení oddílů s právnickou subjektivitou, tyto oddíly jsou v rámci ČHS 

v právním vakuu 

 komunikace proč ČHS – důvody proč být v ČHS, způsob oslovování oddílů a lezecké veřejnosti, 

špatný web, nedají se na něm najít informace 

 dobrovolnost X odbornost – neochota jít do dobrovolných funkcí 

 

2. skupina 

 Zpracování plánu školení instruktorů – v listopadu nejsou na webu kurzy na 2015 

 Oblečení pro instruktory – neřešeno několik let 

 Postavení oddílů s právní subjektivitou 

 Uznávání instruktorů v Rakousku a na Slovensku 

 Etika chování ve skalách, OP, parkování u skal 

 

3. skupina, prezentují všichni 

 Legislativa – postavení oddílů 

 Komunikace se členy a veřejností 

 Zahraniční partnerství – uznání na chalupách v zahraničí, uznání instruktorů v zahraničí. 

 Ochrana přírody – proč se nesmí lézt v NPR, nikdo nevyjednává povolení 

 Soutěžní lezení, repre – přístup podle konkrétních předsedů komisí, nutná změna vedení, 

trenérská rada, volené funkce 

 Děti – potřeba více pracovat s dětmi, podpora mládežnických oddílů 

 

V dalším bodě prezentoval VV problémy, které jsou podle členů VV největší a je třeba je řešit:  

 Nedostatečné oslovování lezecké komunity – proč v ČHS 

 Požadavky na ČHS se nesetkávají s akceschopností (dobrovolnictví, kapacita sekretariátu, rigidní 

uspořádání…) 
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 Malá členská základna vzhledem k potenciálu hlavně u mládeže 

 Příliš velká propast mezi oddíly a vedením ČHS 

 Úzká škála produktů, služeb, které ČHS nabízí 

 

Po identifikaci hlavních problémů ČHS následoval hlavní bod programu, představení záměrů VV týkajících 

se řízení, organizační struktury, postavení oddílů, zaměření činnosti ČHS na děti a mládež, vzdělávání 

apod. Záměry VV prezentoval Honza Bloudek a Šimon Budský.  

 

Cíle a poslání ČHS: VV řešil různé problémy, ekonomiku, organizaci, uniklo to hlavní – podstata spolku… 

nutno znovu hledat a definovat poslání ČHS.  Viz návrh poslání ČHS: 

 

 
 

 

Vize ČHS – akcent na posílení servisu pro členy, na dynamiku, profesionalizaci… 
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Typy oddílů, členství. Snaha zapojit do ČHS oddíly s právní subjektivitou, současně ponechání členství 

fyzických osob s možností sdružování do oddílů bez právní subjektivity, koncept evidovaného členství.  

 

 
 

 
 

Nutná změna stanov. Upozornění, že evidované členství je nutno dořešit, je nutno zajistit, že členové 

právnických osob budou s evidovaným členstvím souhlasit – to budou muset zajistit oddíly.  

 

V diskusi reakce na evidované členství: Vhodné pro nelezoucí členy oddílů. Vznikají lezecké kroužky dětí, 

děti nejsou v ČHS, nutno podnítit ke vstupu do ČHS. Výše členství 100 Kč jako finanční limit, návrh děti za 

méně peněz nebo zdarma. Obava, aby oddíly s dětmi pouze evidovanými neměly příliš velkou váhu na 

VH.  

 

Návrh organizační struktury: Od individuálních členů fyzických osob k oddílům s právní subjektivitou, 

další orgány ČHS (VH, VV, RK, DK, sekretariát, odborné komise).  

Nemá smysl vytvářet např. krajskou strukturu, funkci územních celků by mohly plnit jednotlivé oddíly 

s právní subjektivitou. Na krajské úrovni můžeme využít servisní centra ČUS.  
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Čtyři základní zaměření komisí, tj. hlavní pilíře ČHS. 

- skály a OP 

-  vzdělávání, bezpečnost a historie 

- sport, alpinismus, soutěže 

- mládež 

 

 
 

Konstatování, že ČHS zaspal v práci s mládeží. Snaha, aby cíle ČHS byly více propojeny a navázány na čtyři 

hlavní oblasti činnosti ČHS, odpovědnost sekretariátu za ekonomický, legislativní a další procesy. Nový 

prvek v organizační struktuře – projekty a prostřednictvím nich zajištění některých činností ČHS. 

Rozvojové projekty hlavně v oblasti mládeže, metodiky. Nositeli projektů by měly být hlavně oddíly 

s právní subjektivitou, se kterými bude možno uzavřít smlouvu. Příklady možných projektů: 

 

- Vzdělávání, akreditace horoškol 

- Databáze skal, lezecké parky 

- Mládež, spolupráce s mládežnickými oddíly 

- Sport – reprezentace 

- Marketing a mediální prezentace 

 

Profesionalizace ČHS: Potřeba odměňovat za práci pro ČHS, nutnost posílit organizační, řídící apod. 

činnost, např. posílení sekretariátu. Základní motivační schéma je: honorovaná činnost – kvalitní výsledek 

– spokojenost členů – následně schopnost ČHS získat více prostředků ze soukromých i veřejných zdrojů – 

více peněz na odměny pro lidi pracující pro ČHS…  
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Informace o podání projektu Erasmus+.  

 

Prezentace pyramidy cílů ČHS: Hodnoty, vize, hlavní cíle a jejich průmět do všech aktivit ČHS. 

Spokojenost členů, příchod nových členů, získávání a podpora mládeže, společné aktivity, sociální vazby. 

Navazující dílčí cíle a jejich rozpracování.  

 

 
 

Po prezentaci záměrů VV následovala diskuse, která se týkala hlavně metodického vzdělávání, horoškol, 

práce s mládeží a závodního sportu.  

 

Na závěr setkání byly srovnány problémy v ČHS, které identifikovali zástupci oddílů, s těmi, které vnímá 

jako největší VV a snaží se je řešit pomocí navržených a prezentovaných změn. Ze srovnání vyplynulo, že 

situace je vnímána velmi podobně, za největší problémy je shodně považována nedostatečná 

komunikace ČHS se členy a lezeckou veřejností, nedostatečné vysvětlování, proč je dobré být členem 

ČHS, dále problematika právního postavení oddílů a problematiky mládeže.  


