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Místo jednání: Ostaš Datum: 25. 8. 2017  

Zapsal: Valentová Pořadové číslo: 5 

Schválil: Bloudek  

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Veselý, Resch, Urbášek; omluven Keil 

sekretariát - Valentová 

Příští jednání: Praha, 3. nebo 4. 10. 2017 (bude rozhodnuto později) 

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 B. Valentová aj. 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 2, za 
úkol odpovídá B. Valentová. 

5. Posuzování stability skal – odpovídá K. Berndt, termín do 31. 12. 2017.  

  

2.  Projekt Erasmus+ 
Další setkání v rámci mezinárodního projektu Climbing for Everybody se 
uskuteční v týdnu od 25. do 30. 9. 2017 v Paklenici, hostitelským 
horolezeckým svazem bude HPS. Za účast zástupců ČHS i za další 
záležitosti spojené s mezinárodním projektem odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

3.  Mezinárodní aktivity 
Probíhá příprava oslav 120. výročí založení „Českého odboru Slovinského 
planinského  družstva“, v rámci nichž se ve spolupráci s PZS uskuteční akce 
ve Slovinsku a v ČR, za organizaci odpovídá J. Bloudek. 
 
J. Bloudek referoval o přípravě Evropské horolezecké federace EUMA, jejíž 
ustavující shromáždění je plánované na 25. 11. 2017 v Mnichově. Za účast 
ČHS odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

4.  Spolupráce s českými zástupci ÖAV 
ČHS nabídl zástupcům ÖAV další spolupráci při prodeji členství na rok 
2018; smlouvy s OEAV.CZ a s Alpenverein Edelweiss jsou již uzavřeny, 
v řešení je spolupráce se společností ALPY. Za komunikaci odpovídá 
B. Valentová 

Valentová do 8.9.2017 

5.  Tisk průkazů ČHS 
VV rozhodl, že průkazy ČHS budou od roku 2018 ve formě plastových karet. 
Nyní probíhá výběr výrobce průkazů a je zadána úprava jejich grafické 
podoby. Za úkol odpovídá B. Valentová.  

Valentová do 30.11.2017 

6.  Personální obsazení sekretariátu 

Od 1. 11. 2017 bude mít oblast sportu v sekretariátu ČHS na starosti 
K. Zelenková, která nahradí K. Černou.  

- - 

7.  Horolezecký festival Český ráj 

VV schválil finanční podporu Horolezeckého festivalu Český ráj ve výši 10 
tisíc Kč. Za uzavření darovací smlouvy a zaslání peněz odpovídá 
B. Valentová.  

Valentová neprodleně 

8.  Projekt mládeže 

Do projektu mládež je zapojeno 40 oddílů, ve kterých je cca 2700 dětí. 
V polovině října se na Vysočině uskuteční dvoudenní setkání oddílů 
zapojených do projektu, za akci odpovídá R. Šmíd.  

Šmíd do 15.10.2017 
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9.  Členská databáze a e-shop 

Pokračují práce na programování systému pro evidenci členské základny, za 
úkol odpovídá B. Valentová a J. Bloudek.   

Valentová, 
Bloudek 

průběžně 

10.  Dotace MŠMT – program V 

MŠMT provedlo konečné rozdělení dotací v rámci programu V, který je 
určen na podporu činnosti sportovních svazů. ČHS obdržel dotaci ve výši 
8 137 800 Kč, tj. o více než 3 mil. Kč více, než je uvedeno ve schváleném 
rozpočtu ČHS. Navýšené finanční prostředky budou využity zejména na 
dofinancování vrcholového střediska mládeže a na podporu údržby skal. 
Podrobný návrh využití dotace v souladu s pravidly čerpání nastavenými 
MŠMT připraví M. Veselý a předloží jej na příští jednání VV.  

Veselý 
 
 

příští jednání 
VV 
 
 

11.  Dotace MŠMT – program X 

Program X určený na podporu činnosti oddílů byl pozastaven, nelze vyloučit, 
že bude zcela zrušen. Pokud tato situace nastane, podpoří ČHS alespoň 
částečně z vlastních zdrojů akce oddílů, které měly být z tohoto programu 
financovány, a to v max. výši 12 tisíc Kč na jednu akci. Dotčené oddíly bude 
o situaci informovat R. Šmíd. 

Šmíd dle rozhodnutí 
MŠMT 

12.  Hospodaření ČHS 
M. Veselý informoval, že čerpání rozpočtu probíhá v souladu s očekáváním.  

- - 

13.  Podmínky pořádání akademického MS 
D. Urbášek informoval o podmínkách pořádání Akademického mistrovství 
světa ve sportovním lezení a VV rozhodl, že se ČHS nebude o pořadatelství 
tohoto závodu v příštím roce ucházet.   

- - 

14.  Rámcové smlouvy o pořádání tuzemských závodů ve sportovním 
lezení 
ČHS uzavřel rámcovou smlouvu o pořádání Českého poháru v boulderingu 
dospělých a mládeže (kat. A, B, J) do konce roku 2018 a smlouvu 
o pořádání MČR v lezení na obtížnost dospělých a mládeže (kat. A, J) na 
období let 2017 a 2018. Pořadatelem boulderingových závodů je Sportovní 
lezení z.s., pořadatelem MČR v lezení na obtížnost je Climb 4 s.r.o. 
Výzva týkající se pořádání ČP v lezení na obtížnost bude vyhlášena do 
30. 9. 2017, odpovídá D. Urbášek.  

Urbášek do 30.9.2017 

15.  MEJ v boulderingu ve Slaném 
Proběhla další koordinační schůzka s pořadatelem MEJ v boulderingu, které 
se koná 15. – 16. 9. 2017 ve Slaném, na schůzkách se průběžně řeší 
nedostatky v přípravě, které musí pořadatel co nejdříve odstranit. 
Koordinátorem závodu za ČHS je D. Urbášek, za sekretariát za akci 
odpovídá K. Černá.  

Urbášek, Černá průběžně do 
uskutečnění 
závodu 

16.  Aktivity spojené se ZOH 2018 
VV pověřil P. Resche zajištěním prezentace skialpinismu a ledolezení 
v olympijských parcích, které budou realizovány v souvislosti se ZOH 2018.  

Resch průběžně do 
ZOH 

17.  Výstupy roku ČHS 
Slavnostní vyhlášení Výstupů roku se uskuteční v rámci závodu Jizerská 50. 
Za dojednání konkrétních organizačních a technických záležitostí odpovídá 
J. Bloudek.  

Bloudek průběžně do 
termínu 
Jizerské 50 

18.  Databáze skály ČR 
VV vzal na vědomí informace o dalších krocích vedoucích ke zlepšení funkcí 
databáze Skály ČR. Úpravy týkající se zejména map a vkládání fotografií 
budou realizovány do konce roku.  
VV byl dále informován, že probíhá vyhodnocení nabídek na vytvoření 
mobilní aplikace databáze skal. Za oba úkoly odpovídá P. Jandík.  

Jandík do 31.12.2017 

19.  Spolupráce se společností Seznam.cz 
VV schválil spolupráci se společností Seznam.cz, v rámci které budou na 
www.mapy.cz zobrazovány skály se základními informacemi o podmínkách 
lezení, s prolinkem na web ČHS. Za uzavření smlouvy odpovídá 
B. Valentová, za technické řešení P. Jandík.  

Valentová, Jandík do 30.9.2017 

20.  Ochrana přírody  
B. Valentová informovala o novele zákona o ochraně přírody a krajiny, která 
umožní ve větším rozsahu než dosud vyjednávat povolení lezení pro 
všechny lezce, nejen pro členy ČHS. Za jednání s orgány ochrany přírody 
odpovídá B. Valentová ve spolupráci s oblastními vrcholovými komisemi.   
B. Valentová byla jako zástupce ČHS jmenována do Rady KRNAP.    

Valentová průběžně 

21.  Boulderingový kodex 
VV uložil předsedovi CVK K. Berndtovi, aby zjistil, v jaké fázi je příprava 
boulderingového kodexu 

Berndt neprodleně 

http://www.mapy.cz/
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22.  Setkání s oddíly 
VV plánuje uskutečnit v první polovině listopadu setkání se zástupci oddílů 
ČHS - v návaznosti na požadavek, který zazněl na VH ČHS. Za přípravu 
odpovídá J. Bloudek ve spolupráci se sekretariátem.   

Bloudek, 
sekretariát 

neprodleně 

 


