
Setkání výkonného výboru a zástupců oddílů ČHS 

Hodnocení setkání ze strany zástupců oddílů 

 

HK Doubrava - Chotěboř 

Ahoj, děkuji za materiály. Nevím, nakolik vedení horosvazu je v tuto chvilku 

profesionalizováno, protože do této chvíle jsem neměl čas se o to blíže zajímat. Z toho titulu 

přesně nevím, jak nastavit míru kritiky, neb netuším, jaké má VV možnosti. Obecně jsem ze 

setkání odjížděl pozitivně naladěn, očekávání se naplnilo, ba i překonalo. Problémy byly 

řešeny věcně lidmi, kteří mají o věc očividně zájem a přehled o dané problematice. Je zřejmá 

snaha se problémy zabývat transparentním způsobem z konstruktivními návrhy. Oddíly jsou 

oslovovány v rámci možností a zvolená lokalita uprostřed republiky vhodně. Právní 

subjektivita našeho oddílu nevím, musím se na to podívat, podpora mládežníků rozhodně ano, 

ale je nutné si uvědomit, že lezení je hodně individuální záležitost a těžko se můžeme 

srovnávat s masovými sporty jako fotbal, florbal apod. Na stěnách se sice může zdát, že leze 

hodně mladých, ale ve skalách je situace jiná a vždy bylo víc fotbalistů než lezců a nelze 

čekat, že to bude o mnoho lepší, čili nedávat si zase zbytečně velké plány. Je nutné se zabývat 

právním postavením lezců, instruktorů vhledem ke skalám, výcviku a profesionálním 

horoškolám, postavením horosvazu a jeho členů ve společnosti. Dalším výrazným bodem je 

vytvoření obecného etického kodexu, aby se lezci ve skalách při případných sporech s 

různými fanatiky mohli odvolat na konkrétní a uchopitelná fakta. Nemalou pozornost je třeba 

věnovat i reprezentaci, takže uspokojit všechna odvětví horolezení. A v neposlední řadě si 

ujasnit dohodu s Alpenverainem, jasně vymezit slevy na chatách, v obchodech a další výhody 

jednoznačně plynoucí z držení průkazu horolezce. Oddíly by měly být seznámeny s nutností 

vyškolit členy, jimž udělují průkazku a odpovídající odpovědností. Takže problémů k 

postupnému řešení je hodně, myslím, že se to vzalo za správný konec. Osobně mohu přispět 

se zkušenostmi z výcviku a profesionálními znalostmi z oblasti výchovy a pedagogiky, např. 

v rámci podobných seminářů i třeba poněkud netradičními znalostmi z psychologie a 

fyziologie. 

David Kroupa 

 

LEzení Mám RÁd - LEMRA 

Setkání na Blatinách hodnotím velice pozitivně. Rádi jsme výkonnému výboru poskytli 

zpětnou vazbu. Nový plán na připojení právnických osob, se mi zdá v pořádku, jen mám 

obavy, aby to neovlivnilo stávající oddíly které právní osobou nejsou. Držím palce jen tak dál. 

Jakub Děda 

 

HO Sherpaclimb 

Ahoj, děkuji za zaslanou prezentaci, setkání s VV hodnotím velice kladně a byla bych pro, 

aby se takovéto setkání pravidelně např. 1x ročně opakovalo. Otevřelo se spoustu problémů, 

které vidí oddíly i VV, jen to asi bude běh na dlouhou trať, protože problémů je hodně a 

kapacity a času málo. Ale myšlenka a položení základního kamene k tomu se vzájemně 

vyslechnout byla určitě úspěšná. Ještě jednou díky a zdravím 

Jarmila Schücková 

 

HO Vír 

Ahoj, o víkendu jsem představil prezentaci většině členů oddílu a snažil jsem se parafrázovat 

diskuzi vedenou na Blatinách, tak aby pochopili, o co tam vlastně šlo. K samotnému setkání 

můžu za sebe říct, že podobná setkání předsedů oddílů by byla prospěšná právě v řešené 

otázce vzájemné oddílové spolupráci. Došlo k výměně kontaktů, mailů, a cenných informací. 

Bylo by dobré ze strany Svazu napomoci k takovým setkáním. Vedle metoďáků, nebo 



Pelikánovu semináři by se mohlo zavést i pravidelné setkávání předsedů. A na taková setkání 

by mohli dojíždět i zástupci VV. Tam by se určitě vždycky dozvěděli názory členů 

prostřednictvím předsedů, a odbourala by se ta izolace vedení od členské základny.  

Co se týká názorů na prezentaci a její obsah, tak členům našeho oddílu se zamlouvá. 

Motivující se ukázala, šance pro aktivní oddíly k zisku dotace na projekty. Náš oddíl by v 

takovém režimu měl ambice na zisk peněz ve svých projektech, stejně tak na zisk akreditace 

pro horoškolu. Podle členů jde hlavně o to, aby takové dotační soutěže byly transparentní a 

nezatížené zvýhodňováním ze známostí a podobné praktiky nekalé soutěže vídané na 

politických úrovních. 

Také bychom jako oddíl potřebovali pomoci - a určitě nebudeme sami- s transformací na 

spolek s právní subjektivitou. To čím prochází celý ČHS  určitě přinese zkušenosti s novým 

OZ, jejichž předávání by pomohlo předsedům, kteří nemají čas louskat se zákonem a lítat po 

úřadech. Je určitě dobře, že byla zavedena sleva z kombi členství ČHS+OEAV u Alpy, 

protože jinak by nám asi v oddíle několik členů ubylo a dali by přednost pouze samostatnému 

OEAV. Dětí nám snad přibude - na stokorunu nikdo z rodičů negativně nereaguje.  

To je asi vše. Jsme aktivní oddíl a nová koncepce se nám líbí. Pracujeme dobrovolně, bez 

zisku, ale finanční podpora od vlastního Svazu by byla prospěšná, protože práce  a 

realizovaných nápadů by bylo víc, a to ve prospěch všech horolezců, nejen vlastního oddílu. 

Slávek Matuška 

 

Horoklub Choceň 

Ahoj, osobně hodnotím proběhlé setkání jako pozitivní a vstřícný krok, který směřuje 

změnami k přípravě Valné hromady. Jsem spokojen a v očekávání, jak se podaří naplnit 

diskutované body. Vybalancovat otevřená pravidla, aby nesvazovala v rozhodnutí je obtížné, 

ne všichni jsou rozumní…. na vybočující křiklouny je potřeba také pamatovat a s rozumnou 

většinou toto komunikovat. 

Franta Čejka 

 

HO Škrovád Především díky za nápad toto setkání uskutečnit. Považuju za vynikající to, že 

byli zástupci hned od začátku sepsat problémy a tím z nich nebyli jen posluchači. 

K postavení oddílů v ČHS:  

Oddíly s právní subjektivitou – tedy zapsané spolky – tam je zastupování celkem jasné, zvolili 

si na jejich VH zástupce.  Myslím, že je potřeba aby akceptovaly stanovy ČHS.  

Oddíly, které jsou (po staru) organizační složkou nějakého jiného spolku, tělovýchovné 

jednoty, Sokola, Skautu, pokud platí moje informace, nemohou být zároveň členem jiného 

spolku. Tady může být docela problém. 

Ty oddíly, které jsou jen jako skupina bez odvozené subjektivity nějakého jiného spolku a 

vyšlou svého zástupce na VH ČHS, by měly předložit seznam, čili pověření, podepsané 

všemi, které zastupují. 

Totéž platí u oddílů bez jakékoli vazby k právní subjektivitě. Tady je navíc problém 

s eventuálními finančními toky (dotace). Podle mého názoru jsou tito jen skupina 

individuálních členů. 

Zdá se mě, že je to problém, který by měl řešit právník, který se v tom vyzná. 

K problému s malým počtem dětí: 

Podle mého názoru je řada dětí v jiných organizacích (spolcích), např. u Skautů. Také lezou, 

lezou často na skalách, které udržujeme a spravujeme my, ale peníze na mládež tečou k nim. 

Tady je určitě prostor pro další jednání, ale nedovedu si to představit v situaci se třemi lidmi 

na sekretariátu a pěti neplacenými ve VV bez podpory dalšího týmu. 

Výhoda těch např. Skautů je v tom, že s dětmi dělají i řadu jiných činností a tak jsou 

atraktivní. 



Celkový můj dojem, hodně se mě to líbilo a mělo by takových setkání být víc.  

Vladimír Těšitel 

 

HO ČSHP 

Ahoj, posílám zpětnou vazbu k setkání s oddíly, rozdělenou do několika bodů: 

a) lokace  

= Vysočina ideální dojezdové místo pro všechny z celé ČR 

b) prostory, ubytování, stravování 

= grunt VHS - ideální základna, je zde i prostor na lezení. U Hofrů je vždycky dobře :) Díky 

za milý dar v podobě ochranných nápojů na pracovišti. 

c) termín / časování jednání 

= termíny podobných setkání ideálně dříve propagovat - dřívejší informace je z pohledu 

plánování a vyslání zástupců lepší. Myslím, že kdo nemohl být osobně, mohl někoho 

delegovat… 

= je možné informovat o termínu plánovaného setkání, které organizuje Jirka Vogel? 

d) komunikace s oddíly 

= pozitivní je změna způsobu práce s oddíly, kdy jsou klíčové změny představany dříve, než 

je VH.  

e) řízení organizace 

= pokud to jakákoliv národní organizace myslí vážně, je třeba profesionalizace minimálně na 

úrovni vedení organizace 

f) jednotlivé body z jednání 

návrh poslaní ČHS  

 koho chceme sdružovat? Není škoda ferratistů, canyonářů, vysokohorských turistů? 

Jsme čistě horolezecká organizace, enbo v budoucnu chceme být horský svaz? Pokud 

si toto rychle neobjasníme, určité zájmové skupiny ztratíme… 

 zájmové strany = naprostý souhlas - díky za nové projekty jako je Erasmus plus 

vize 

 pozor na individuální členství = mnoho servisních úkonů řeší oddíly. V okmažiku kdy 

roste počet individuálních členů, bude logicky muset růst i počet funkcionářů 

“zaměstanců” ČHS, kteří řeší servis 

 dochází k poklesu znalostí a odbornosti u individuálních členů 

návrh nové organizační struktury 

 navržený model bude funkční, je potřeba nastavit přesná systémová pravidla 

odpovědnosti, komunikace 

certifikace horoškol 

 ideální vytvořit pracovní skupinu, která bude složena ze zástupců ČHS i několika 

oddílů, které řeší horoškoly - pomoci tak Jirkovi s přípravou 

Děkuju všem zúčastněným za přípravu reforem, které změní a zlepší postavení naší 

organizace. Organizace setkání ukazala zlepšení komunikace s oddíly a větší transparentnost 

připravovaných změn. Jen tak dále :) 

Michal Lollok 

 

HO Vsetín 

Ahoj všichni, posíláme vám reakci na „setkání oddílů“ na Blatinách. 

Koncept nové struktury ČHS se nám líbí a připomínky máme snad jen tyto (vycházejí ze 

sobotní diskuse): 

• oddíly by měly mít jasná doporučení jak a co dělat pro svůj rozvoj 

• mandátové volby, abychom se vyhnuli situaci, kterou popsal Zoban – individuální člen by 

neměl právo volit (rozhodně plus pro oddíly) 



• evidovaný člen je super nápad 

• jasné marketingové kriteria, které by odpovídaly na otázku: „Proč do ČHS?“ 

• instruktor HAL by měl být certifikovaný MŠMT – souhlasím se Zobanem, že by to měla být 

placená služba. Aby ale nedošlo ke snížení zájmu, rozdělil bych to na 2 etapy: 1) klasicky 

jako to probíhá teď i s financováním, 2) rozšíření – MŠMT (možnost získat ŽL). Současná 

situace mně přijde postavená na hlavu. 

• větší spolupráce s alpskými svazy, hlavně co se týká uznávání slev na chatách 

• osobně souhlasím s L. Hrozou, že pokud jsou problémy ve sportovním výboru, měla by 

existovat komise sportovního lezení (3 lidi), z čehož min. 1 bude úzce zainteresovaný a bude 

hájit zájmy sportovních lezců. Vyřeší to dohady. Jako téma na setkání oddílu to ale považuji 

za bezpředmětné. 

• oslovovat pravidelně formou emailu předsedy oddílů (zapsaných spolků) s tématy jako jsou 

dotace a financování akcí potencionálně související s lezením, přece jen máte větší přehled. 

je jasné, že to může být problém kapacitně 

• předchozí bod souvisí s informovaností veřejnosti o zajištění skal v ČR. Jelikož CHKO a NP 

umisťují po rozsáhlých územích informační tabule na základě dotací, určitě by něco 

podobného šlo realizovat celoplošně i v ČHS. Případně spolupráce s MŽP? 

My např. máme problém, že lidi lezou na našich největších skalách (Čertovy skály u 

Lidečka) s horním jištěním, čímž dochází k narušování skály i slaňáků. Jak to řešit se 

bavíme už rok – info tabule nebo informace ke slaňáku? Celoplošně by se to mohlo vyřešit 

informačními tabulemi s nákresem cest, informací o ČHS, informacemi o oblasti, … 

Navíc, proč by každá tabule nemohla mít sponzora? Velkého (celoplošně), individuálního 

pro danou oblast (musely by si řešit oddíly samy) – ČHS by pomohlo s přípravou smlouvy 

a s jednotností grafiky atd. 

Petr Brinček, Petr Adámek 

 

HO Štika 

Ahoj, omlouvám se za opožděnou reakci! Setkání bylo velmi příjemné. Nikdy před tím jsem 

na vlastní kůži neokusil žádné jednání ČHS (ani valnou hromadu). Nová navrhovaná 

koncepce nás zaujala - již jsme to tlumočili dále na výroční schůzi oddílu. Na valné hromadě 

bychom tuto změnu podpořili. Nyní zpět k proběhlé schůzce - jediné, co vnímám jako rušivý 

element byl Libor Hroza... Osobně si myslím, že schůze byla dobrým nápadem a představení 

nové koncepce ještě před valnou hromadou dobrý strategický tah :-). 

Ondra Lonský 

 

HO Holešovice 

1,   Jsem rád, že jsem se zúčastnil i této akce. I přes dopis předsedy Bloudka v kterém mě 

vyzíval k tomu, abych se téhle akce nezúčastnil. 

Cituji: „Libore, děkujeme za zájem HO Holešovice zúčastnit se debaty předsedů větších a 

aktivních oddílů s VV, i když HO Holešovice patří spíše k menším oddílům a jeho aktivita 

v porovnání s jinými oddíly nijak nevybočuje. Byli bychom však rádi, kdyby HO Holešovice 

vyslal na setkání zástupce oddílu schopného věcné a kultivované debaty a nekonfrontační 

spolupráce. Na základě dosavadních zkušeností máme důvod se domnívat, že Tvoje účast by 

mohla poškodit celou úroveň debaty, s negativními důsledky pro všechny zúčastněné, kteří 

budou do setkání investovat svůj volný čas. Pokud není účast jiného zástupce oddílu možná, 

domníváme se, že bude pro výsledek akce lepší, když na ní HO Holešovice nebude zastoupen. 

Své připomínky a podněty k navrhovaným změnám můžete také poslat písemně po zveřejnění 

návrhu změn na webu ČHS. Za VV ČHS s pozdravem Jan Bloudek „ 

 



2,  Jsem rád že mi několik předsedů oddílů vyjádřilo podporu k mé účasti na Vysočině, kdy 

mi řekli, že pokud nebudu vpuštěn na tuto akci, tak se jí také nezúčastní. 

3,   Bohužel mě překvapila neochota VV věnovat se víc problematice závodního lezení.  

4,  Překvapila mě i reakce některých předsedů na problematiku závodního lezení. Plně to 

vystihují slova Ondřeje Lounského. Cituji:“ Nerad bych se s Tebou pouštěl do debaty o 

situaci okolo závodního lezení – sleduji to pouze okrajově na Lezci, když se často o něčem 

dohadujete. Nezávodím, ani nikdo z našeho oddílu a tudíž je mi dění kolem závodění celkem 

jedno.“ Bohužel i tito předsedové rozhodují na valné hromadě, o tom kam bude směřovat 

soutěžní lezeni. 

5. Na členech a hlavně na předsedovi bylo vidět, že můj návrh volit vedení soutěžního lezení 

přímo valnou hromadou, je jim proti srsti.  

6,  Právní subjektivita oddílů? Myslím si, že to je problém ke kterému by se měli vyjádřit 

právníci a vypracovat zprávu v které bude srozumitelné pro členy svazu co nám to přinese a 

co nám to vezme. 

7. Vize a plány jsou třeba a je třeba je uskutečňovat. Ale ještě než je začneme uskutečňovat 

měli by jsme se víc ptát na konkrétní věci. 

Vize komunismu v podstatě nebyla špatná. Ale konkrétní problémy ji jednoduše nedovolí 

uskutečnit. Byl bych víc opatrný a snažil bych se víc hledat úskalí těchto vizí, ještě před tím 

než je spustíme.  V 48 roce byl národ ošálen úžasnými vizemi komunismu. Ale protože se 

nikdo z těch zblblých neptal, kde se na ten komunismu vezmou peníze, tak to dopadlo tak jak 

to dopadlo. 

8. Je divné že má první reakce na akci Vysočina nebyla zveřejněna .Chci věřit, že to byl jen 

šotek.  
Reakce 27.11.:  
Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit této akce. Reakce na ni jen heslovitě. Pár otázek pro doplnění. 
A, O kolik placených profesionálů by mělo být víc ,v projektu o kterém hovořil předseda? 
B, Jak budou vybíráni? 
C, Kdo je bude schvalovat? 
D, Z jakých prostředků budou placeni? A s kolíka penězi se na tento projekt počítá?  
E, Jak dlouhá bude doba po které se vyhodnotí, že nábor profíků byl správný a nebo se ukáže, že 
tudy cesta nevede.  
Předem děkuji za odpověď a slíbené obrázky 
9, Omlouvám se pokud se někoho dotklo mé vystoupení a ubíral jsem jeho drahocenný čas. 

Libor Hroza st.  

(hodnocení akce zasláno dodatečně) 


