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Místo jednání: Praha Datum: 26. 6. 2017  

Zapsal: Valentová Pořadové číslo: 4 

Schválil: Bloudek  

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

Bloudek, Veselý, Resch, Keil, Urbášek – VV 

Binter – KSL, Berndt – CVK (část jednání) 

Valentová - sekretariát 

Příští jednání: Ostaš 25. 8. od 15 hod. 

Přílohy:  

 
Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Zadané úkoly s termínem do tohoto VV byly splněny vyjma následujících, 
které probíhají a je nutno je dokončit:  
1. Dokončení grafické úpravy webu – realizace podle kapacitních 

možností, za úkol odpovídá Valentová a Bloudek. 
2. Propojení akreditovaných a neakreditovaných kurzů – bude řešeno 

v návaznosti úpravu standardů v rámci Národní soustavy kvalifikací, za 
úkol odpovídá R. Keil. 

3. Využívání reportingu ze strany odborných komisí – za úkol odpovídá 
M. Veselý, splnění do příštího jednání VV.  

4. Dopis pro MŠMT s upozorněním na riziko spojené s kurzy, které mají 
neomezenou dobu platnosti – bude řešeno v návaznosti na bod 3, za 
úkol odpovídá B. Valentová. 

  

2.  Akademické MS 2020 ve sportovním lezení 

VV uložil D. Urbáškovi zjistit podmínky pořádání Akademického MS ve 
sportovním lezením, termín do příštího jednání VV.  

Urbášek příští jednání 
VV 

3.  Pořádání ČP v lezení na obtížnost v dalších letech 

VV rozhodl, že vyhlásí výzvu, prostřednictvím které osloví potenciální 
zájemce o pořádání seriálu ČP v lezení na obtížnost na rok 2018 a dále. 
Zájemci budou moci předložit nabídky do 15.10.2017, vyhodnocení 
proběhne do 31.10.2017. Výzva bude vyhlášena do 31 8.2017, za vyhlášení 
výzvy odpovídá D. Urbášek ve spolupráci se sekretariátem.  

Urbášek do 31.8.2017 

4.  Aktivity spojené se ZOH 2018 
ČHS připravuje v rámci olympijských parků pořádaných Českým 
olympijským výborem u příležitosti ZOH 2018 v Brně a Ostravě prezentaci 
ledolezení a skialpinismu. Za komunikaci s ČOV odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně do 
ZOH 2018 

5.  Asistenti reprezentačního trenéra 

VV schválil na základě návrhu předsedy KSL T. Bintera do pozice asistentů 
reprezentačního trenéra tyto trenérky - E. Karešovou (licence A), 
A. Gendovou a E. Křížovou (obě licence B). Za zveřejnění informace na 
webu odpovídá sekretariát, trenérky bude informovat T. Binter.  

sekretariát, Binter neprodleně 

6.  Jednání k databázi Skály ČR 

V polovině června se konalo jednání k databázi Skály ČR, kterého se 
zúčastnil Bloudek, Valentová, Berndt a Jandík. Na schůzce byly diskutovány 
další směry rozvoje databáze, s tím, že hlavním úkolem je průběžné 
doplňování a aktualizace dat. Oblastním vrcholovým komisím již bylo 
nabídnuto, že se zadáváním dat bude pomáhat sekretariát. Vylepšení 
dosavadních funkcí databáze a další záměry budou rozpracovány na dalším 
jednání, které je naplánováno na 12.7.2017, za úkol odpovídá K. Berndt.  

Berndt průběžně 
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7.  Setkání boulderistů 

VV vzal na vědomí informace o setkání boulderistů, které se konalo 
17.6.2017 v Teplicích nad Metují a svolal je předseda CVK. Účastníci 
setkání, oslovení boulderisté a předsedové OVK, se shodli na potřebě 
vytvořit boulderingový kodex, který by měl obsahovat zásady chování 
boulderistů v přírodě, s cílem eliminovat dosavadní problémy, které 
bouldering provází. Boulderingový kodex bude vytvořen v rámci 
boulderingové komunity. Účastníci setkání se dále shodli, že je nutná 
spolupráce mezi boulderisty a OVK.  

- - 

8.  Pracovník CVK na sekretariátu 

Od 1.6.2017 je na sekretariátu ČHS zaměstnán na částečný úvazek 
předseda CVK K. Berndt, který bude zodpovídat za celou agendu údržby 
skal.  

- - 

9.  Informace z oblasti ochrany přírody 

1. B. Valentová se zúčastnila 23.6 2017 jednání Rady NP České 
Švýcarsko, které bylo věnováno především novele zákona o ochraně 
přírody a krajiny, jejíž znění bude mít vliv i na vyjednávání povolení 
lezení v chráněných územích. VV uložil B. Valentové připravit podrobné 
informace na příští jednání VV.  

2. B. Valentová dále informovala: 

O incidentu v KRNAPu (zmařené hnízdění sokola stěhovavého 
v důsledku nepovolené lezecké činnosti), který byl silně medializován. 
VV v návaznosti na tuto kauzu uložil B. Valentové připravit dopis, 
kterým bude informovat Správu KRNAP o přístupu ČHS k ochraně 
přírody.  

Dle informací AOPK nebude zatím realizován zamýšlený projekt 
revitalizace přístupových cest a chodníků na Suchých skalách.  

Valentová příští jednání 
VV 

10.  Posuzování stability skal 

VV se usnesl, že v zájmu bezpečnosti lezení by měl být ČHS schopen 
zajistit posouzení stability skal, zejména v nově otvíraných lezeckých 
oblastech, a uložil K. Berndtovi, aby oslovil geology z řad členů ČHS se 
žádostí o odbornou pomoc.  

Berndt do 31.12.2017 

11.  Členská databáze, e-shop 

B. Valentová informovala o pokračování 2. etapy prací na úpravě členské 
databáze a e-shopu. Analýza bude dokončena k 31.8., zkušební verze 
do 31.10., spuštění ostré verze k 1.12.2017. Za úkol odpovídá B. Valentová 
a J. Bloudek.  

Valentová, 
Bloudek 

průběžně do 
30.11.2017 

12.  ERASMUS+ 

J. Bloudek informoval o dalším mezinárodním setkání v rámci projektu 
Climbing for Everybody, které se konalo 18. - 24.6.2017 ve Vysokých 
Tatrách, pod vedením SHS James. Součástí programu byla jednání 
v pracovních skupinách zaměřených na metodiku, mládež, ochranu přírody, 
mezinárodní spolupráci klubů, programy pro 3. generaci a mediální 
komunikaci. Setkání se vedle stálých partnerů zúčastnil i generální sekretář 
Polského Zviazku Alpinismu v roli externího hodnotitele projektu. Další 
mezinárodní setkání se uskuteční na podzim v Chorvatsku. Za projekt 
odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

13.  Program Interreg 

VV diskutoval možnost podání žádosti o finanční podporu z evropského 
programu Interreg, s tím, že projekt by byl zaměřen na vytvoření 
horolezeckých lokalit, vybavených vhodnou infrastrukturou ve spolupráci 
s místní samosprávou. Schůzku, kde bude záměr prodiskutován, svolá 
J. Bloudek. 

Bloudek do 30.6.2017 

14.  Mezinárodní aktivity ČHS 

J. Bloudek a M. Veselý se zúčastnili zasedání Balkánské horolezecké unie 
(BMU), během kterého byl ČHS přijat za člena BMU se statutem 
provozovatel.   
J Bloudek zde informoval o postupu příprav na vytvoření evropské 
horolezecké unie, řešící především záležitosti týkající se spolupráce s EU 
v oblasti legislativy a programových priorit (EUMA).  

- - 
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15.  Rušení oddílů s méně než 5 členy 

Sekretariát oslovil horolezecké oddíly ČHS, které mají méně než 5 členů, 
s upozorněním, že v souladu se stanovami ČHS budou v důsledku malého 
počtu členů zrušeny. V současnosti je odsouhlaseno zrušení osmi oddílů, 
komunikace s dalšími bude probíhat, za úkol odpovídá sekretariát.  

sekretariát průběžně 

16.  Spolupráce se zástupci ÖEAV 

VV uložil B Valentové kontaktovat zástupce OEAV ohledně spolupráce při 
prodeji členských průkazů ČHS v roce 2018. V případě zájmu o spolupráci 
uložil VV zajistit uzavření smluv o spolupráci do 31.8.2017, za úkol odpovídá 
B. Valentová.  

Valentová do 31.8.2017 

17.  Dotační programy MŠMT 

VV uložil sekretariátu podat ve stanoveném termínu žádost o financování 
z dotačního programu V určeného na financování sportovních svazů, který 
byl nově vyhlášen v rámci druhé výzvy MŠMT. Za úkol odpovídá 
B. Valentová.  

Valentová do 7.7.2017 

18.  Hospodaření ČHS 

VV vzal na vědomí informaci M. Veselého o hospodaření ČHS, které 
probíhá podle předpokladů. Informace o hospodaření za 1. pololetí budou 
uvedeny v reportingu, který bude zveřejněn na konci července, odpovídá 
M. Veselý.  

Veselý do 31.7.2017 

19.  Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu 

VV vyhodnotil podklady dodané M. Veselým a uložil mu podat žádost 
o uzavření smlouvy na pojištění odpovědnosti statutárního orgánu 
u pojišťovny Kooperativa.   

Veselý neprodleně 

20.  Projekt mládeže 

VV vzal na vědomí informace o situaci v projektu mládeže: Do projektu je 
zapojeno 40 klubů, které se starají o téměř 3 tisíce dětí; klubům byla od 
začátku roku vyplacena podpora ve výši 256 tisíc Kč; v červnu byl úspěšně 
zakončen další běh kurzu Instruktor lezení na umělé stěně určený 
především klubům mládeže; úspěšně se rozbíhá síť regionálních trenérů. Za 
projekt odpovídá R. Šmíd.   

Šmíd průběžně 

21.  Chaty pro členy ČHS 

Do projektu chaty ČHS se zapojilo 10 oddílů ČHS, které nabídly k využití 
ostatních členů ČHS své oddílové chaty. VV uložil sekretariátu zveřejnit 
nabídku chat na webu a rozeslat ji oddílům.   

sekretariát do 30.6.2017 

22.  Tisk průkazů ČHS 

VV diskutoval možnost změny průkazů ČHS – tisk na plastové karty. Návrh 
řešení včetně kalkulace nákladů předloží do příštího jednání VV 
B. Valentová ve spolupráci s M. Veselým.  

Valentová, 
Veselý 

příští jednání 
VV 

23.  Metodická činnost 

VV se seznámil se závěry jednání se zástupci metodické komise, které se 
konalo 23.5.2017. Jednání se týkalo celkového zaměření metodické činnosti 
ČHS a vyplynuly z něj úkoly týkající se instruktorských kurzů, garantovaných 
horoškol apod. Za realizaci odpovídá MK a sekretariát.  

sekretariát, MK dle zápisu z 
jednání 

24.  Metodické dny ČHS na festivalech 

Metodická komise připraví metodické dny ČHS na Mezinárodním 
horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují 25.- 26.8.2017 
a Horolezeckém festivalu Český ráj 29.9. – 1.10.2017. 

MK termíny 
festivalů 

25.  120. výroční Česko – Slovensko planinsko drušstvo 

J. Bloudek informoval o přípravě akcí, které se uskuteční na podzim v rámci 
120. výročí založení Česko – Slovenského planinského družstva, které je 
považováno za základ organizovaného horolezectví na území ČR. Za 
přípravu odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

26.  Vyhlašování výsledků Výstupů roku 

V návaznosti na záměr změnit vyhlašování výsledků Výstupů roku bylo 
domluveno a následně dojednáno, že vyhlašování výsledků bude součástí 
programu Jizerské 50. Za další jednání zodpovídá J. Bloudek.   

Bloudek průběžně do 
termínu 
Jizerské 50 

 


