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Datum a podpis kandidáta: 9.3.2017  
 
 
Stručné informace o kandidátovi (osobní, lezecký životopis… podle uvážení): 
Osobní: ženatý, manželka lékařka, 2 synové 15 a 11 let – všichni aktivní horolezci. Do roku 2009 
jsme bydleli ve Mšeně na Kokořínsku, poté jsme z pracovních a vzdělávacích důvodů přesídlili zpět do 
Prahy, naše vazba na Mšeno a tamní horolezecko – sokolský oddíl ale zůstala velmi silná. 
 
Profesní: v roce 1989 jsem absolvoval Stavební fakultu ČVUT, v roce 2003 získal diplom 
z managementu (MBA) na Bussiness School Netherlands, 2014 certifikát projektového řízení 
Prince2©Practitioner od Axelos. Pracovní historie: odborný asistent na ČVUT, poté 11 roků ředitel 
reklamně-produkční agentury Comdes, od roku 2001 lektor managementu na TC Business School, od 
roku 2015 předseda dozorčí rady Vodárny Kladno - Mělník, a.s.; od 2013 předseda ČHS, od dubna 
2015 na „plný“ úvazek. 
 
Lezecký: na písku pár IXa v Sasku (dnes lezu max. VIIc/VIIIa); na skále IX- v Juře (dnes max. 6b/6c). 
Vyšší hory: Kavkaz – Čau-chy, prvovýstup Vb (VI+UIAA); Chan Tengri (7010m) od severu; Alpamayo 
(5947m) Ferrari route. Nejradši lezu ve středních ledovcových velehorách a skalní vícedélky nebo 
bigwally. Zajímavější výstupy: Petit Dru, American direct 6c (ještě než celá stěna spadla); Marmolada, 
Vinatzer/Messner VI+; Cima Grande, Comici VII-; Grand Charmoz, Cordier pillar 6a+; Piz Badille, 
Cassin 6a+ a Another day in Paradise 6b; Cengalo, Geiser-Lehmann V+; Mont Blanc du Tacul, 
Gervasutti pillar 6b. Na El Capitan Triple Direct (Salathé/Muir/Nose) a v Red Rocks Prince of 
Darkness 5.10c. V ledu např. Männer ohne Nerven WI 5+/6- v Pinnistalu. K tomu tatranské klasiky 
typu diretka Kežmaráku v létě i zimě a desítky vícedélkových cest mezi 5b a 6b na švýcarské žule 
kolem Furky a Grimselu nebo na vápně u Wettersteinu a Hochkönigu. Považuju se za horského 
softmůvra, který rád leze lehčí klasiky, nevyhledává extrémy a snaží se lézt na pohodu a bezpečně. 
Několikadenní lezení horských cest, s fajn parťákem, je pro mě základní existenční potřeba . 
 
 
Důvody kandidování do VV (cíle, zaměření…): 
V roce 2015 jsme předložili VH návrh změn, jejichž cílem je napomoci ČHS k modernizaci a 
zkvalitnění služeb, nabízených členům. Základní podmínkou k jejich realizaci bylo získání 
dostatečných finančních zdrojů, díky kterým bude možné zvýšit kapacitu i kvalitu výkonného aparátu. 
Podařilo se dosáhnout řady dílčích zlepšení, ale díky personálním změnám ve vedení MŠMT se 
původní předpoklady o něco zpozdily a podmínky, potřebné pro zásadnější změny přicházejí ve 
výraznější míře až na rok 2017. Chtěli bychom v následujícím období započaté změny společně 
s týmem spolupracovníků z VV i sekretariátu organizačně i provozně dotáhnout a dát jim pevnější řád. 
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V čem vidíme společně s kandidujícím týmem pro následující 4 leté období hlavní priority: 
 
Skály: podporovat správce skal v jejich práci - CVK by měla mít v dalším období k dispozici kapacitu 
odborného pracovníka na sekretariátu, který usnadní CVK i předsedům OVK administrativu, spojenou 
s evidencí materiálu, lezeckých cest a odvedené práce. Vzhledem k nárůstu nejrůznějších směrů 
v lezení a příbuzných aktivitách chceme dávat větší důraz na pískovcové lezení a tradici s ním 
spojenou, které je naším domácím stříbrem, oceňovaným i v zahraničí a měli bychom si ji hýčkat jako 
součást naší identity – větší propagací i podporou. 
Sport: stojí před námi velká výzva v podobě olympiády 2020 v Tokiu a s ní spojená šance dostat 
sportovní lezení na úroveň dobře fungujícího a adekvátně podporovaného soutěžního sportu. Chceme 
rozeběhnout Vrcholové sportovní centrum mládeže a alespoň částečně zprofesionalizovat práci 
trenérů a koučů, kteří až doposud pracovali na dobrovolném základě v nesrovnatelně horších 
podmínkách ve srovnání se zahraničními konkurenty. Na budoucí období se podařilo vyjednat 
navýšení finančních prostředků z MŠMT do našeho sportu, ale i na tomto poli je před námi ještě 
mnoho práce, než se dopracujeme na úroveň zavedených a úspěšných sportovních svazů. Pro dva 
naše špičkové závodníky se podařilo získat profesionální zázemí v Centru sportu Ministerstva vnitra – 
tuto spolupráci chceme dále rozvíjet a pokud možno získat podporu i pro naše další nadějné 
reprezentanty. Důležitá bude i kvalitní práce se sítí akreditovaných trenérů a jejich další vzdělávání. 
Vedle soutěžního sportu, kam řadíme i skialpinismus a jako menší rozvojovou aktivitu i ledolezení, 
chceme vytvářet lepší zázemí pro nadějné alpinisty a podporovat předávání zkušeností mladým 
alpinistickým talentům. 
Vzdělávání: podařilo se rozšířit možnosti vzdělávání pro naše členy i lezeckou veřejnost a naším 
dlouhodobým cílem je, aby každý člen měl ve svém regionu k dispozici garantovanou horoškolu, díky 
které bude moci získat kvalitní vzdělání. Tyto horoškoly chceme metodicky i finančně podporovat a 
rozšiřovat jejich počet. Chceme i nadále zabezpečovat kvalitní vzdělání instruktorům, trenérům i 
dalším odbornostem, ke kterým patří správci skal, rozhodčí, stavěči a další. 
Mládež: síť mládežnických lezeckých klubů se dynamicky rozrůstá a máme v ní již přes 30 klubů 
starajících se o více než 3000 dětí. Cílem na další období není jen množství zapojených dětí, ale 
hlavně zvyšování kvality práce v jednotlivých klubech. Zásadní roli by zde měla hrát síť regionálních 
trenérů s vyšší kvalifikací a zkušenostmi, kteří budou mít patronát nad trenéry a instruktory 
v jednotlivých klubech a pomáhat jim zlepšovat odbornou kvalitu práce s dětmi. Chceme také více 
podporovat ty kluby, které se snaží vést vybrané děti ke vztahu k přírodě, skalám nebo horám. 
Organizace: nacházíme se ve stavu přechodu od malého, často intuitivně řízeného týmu 
spolupracovníků k nutnosti přesnějšího nastavení procesů (nebo projektů), jejich výstupů a 
odpovědností za ně. Se zaváděním nových služeb členům (pojištění, Trio) je potřeba zlepšit i 
personální kapacitu a IT podporu, která napomůže ke zrychlení a zjednodušení obsluhy pro členy i 
oddíly. Chtěli bychom zavést podporu významných oddílů, přenést na ně část regionální působnosti a 
intenzivněji s nimi spolupracovat, protože s narůstajícím počtem členů přestává být obsluha všech 
jednotlivců z jednoho centra zvládnutelná. Za důležité považujeme i aktivnější informování o 
plánovaných krocích a reálných faktech, problémem k řešení ale zůstává i vědomé zkreslování těchto 
informací, poškozující ČHS i jednotlivce. Plánujeme i přímější spolupráci VV s hlavními odbornými 
komisemi a společné nastavování i průběžné vyhodnocování nejdůležitějších cílů. 
Finance, média: aktivity, které se netýkají celé členské základny a její podpory, budou plně 
financovány z vnějších zdrojů (dotace, partneři, granty), ne z členských příspěvků. Pro kvalitní 
zabezpečení sportu musíme získávat výraznější finanční podporu, která se ale neobejde bez širší 
publicity. Je potřeba, aby náš sport byl pravidelně vidět v mainstreamových médiích a ve veřejném 
prostoru. Důležitou cestou ke zvýšení povědomí o našem sportu je i spolupráce s externími 
organizátory, kteří dokáží zajistit profesionální úroveň a dobrou viditelnost vrcholných soutěží a 
přivedou si partnery, kteří umožní potřebné financování a širší publicitu. Důležitým komunikačním 
nástrojem k širší lezecké veřejnosti je vedle našich mediálních partnerů a informačního webu ČHS i 
Facebook, kde chceme do budoucna udržet získanou dominantní pozici v horolezectví a lezeckém 
sportu. 
Mezinárodní spolupráce: chceme aktivně ovlivňovat dění i v mezinárodních organizacích, jejichž 
jsme členy. Prvním krokem se stala naše vedoucí role v mezinárodním projektu Erasmus+ a na ni 
navazující rozvoj partnerství s Jamesem, PZS (Slovinsko), CAI (Itálie), HPS (Chorvatsko) a HMSSZ 
(Maďarsko). Pro rozvoj vztahů a společnou koordinaci postupu na mezinárodním poli považujeme za 
důležité i naše chystané zapojení do BMU a připravované evropské horolezecké unie, kde jsme 
společně s DAV, OEAV, CAI, PSS (Srbsko) a EOOA (Řecko) členy pracovní skupiny, která chystá 
dohody, podporu a dokumenty potřebné k založení nové evropské organizace. 


