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Místo jednání: Praha Datum: 4. 10. 2017  

Zapsal: Valentová Pořadové číslo: 6 

Schválil: Bloudek  

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

komise – Binter, Vogel 

sekretariát - Valentová 

Příští jednání: 6. 11. od 15 hod., Praha 

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. Dokončení propojení akreditovaných a neakreditovaných kurzů – řeší 

se v návaznosti na úpravu standardů v rámci Národní soustavy 

kvalifikací, za úkol odpovídá R. Keil. 

3. 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. 

4. Podrobné využití programu č. V – zodpovídá M. Veselý, do 11. 10. 

2017.  

  

2.  Termín VH ČHS 2018 

VV stanovil termín příští Valné hromady ČHS na sobotu 24. 3. 2018. Za 

přípravu a organizaci odpovídá sekretariát.  

sekretariát průběžně do 

24.3.2018 

3.  Členská databáze, e-shop 

VV vzal na vědomí informace o pokračování prací na programování členské 

databáze a e-shopu. Za úkol odpovídá J. Bloudek a B. Valentová.  

Bloudek, 

Valentová 

průběžně 

4.  Projekt Climbing for Everybody - Erasmus+ 

Na konci září proběhlo setkání v chorvatské Paklenici další mezinárodní 

setkání v rámci projektu Climbing for Everybody. Potěšující je, že pracovní 

skupina zaměřená na údržbu skal a ochranu přírody ocenila náš systém 

oblastních vrcholových komisí a správců, označila jej za následováníhodný 

a využije jej jako základ připravovaných doporučení pro ostatní horolezecké 

svazy. Za projekt odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

5.  120. výročí založení Českého odboru slovinského planinského 

družstva 

Jako součást 120. výročí založení Českého odboru slovinského planinského 

družstva (1897), které považujeme za počátek organizovaného horolezectví 

na našem území, proběhlo na konci září v Julských alpách setkání českých 

a slovenských horolezců. Další připomínkou výročí bude akce, která se 

uskuteční 4. 11. 2017 v ČR. Za realizaci akcí spojených s výročím odpovídá 

J. Bloudek. 

Bloudek průběžně 
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6.  Spolupráce s českými zástupci ÖAV 

Od začátku září nabízí čeští zástupci ÖAV možnost získat členství v ČHS 

společně s členstvím v ÖAV. Ceny „balíčku“ ČHS + ÖAV je věcí zástupců 

ÖAV, ČHS na ně nemá vliv. Ti, kdo si zaplatí členství v ČHS na rok 2018 

v období od 1. 9. do 30. 11., dostanou průkazy ČHS na konci roku, poté, co 

začne distribuce průkazů ČHS na další rok. Za realizaci odpovídá 

sekretariát.  

sekretariát průběžně 

7.  Cestovní pojištění UNIQA na rok 2018 

S pojišťovnou UNIQA  byly předjednány dílčí změny rámcové smlouvy, 

jejichž cílem je zjednodušení některých parametrů pojištění a upřesnění 

některých podmínek. Za uzavření dodatku k rámcové smlouvě odpovídá 

J. Bloudek a B. Valentová.  

Bloudek, 

Valentová 

do 30. 11. 

2017 

8.  Schválení nových oddílů ČHS 

VV schválil založení dvou nových oddílů ČHS - HO Narnie, HO Godula. 

Administrativní záležitosti zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

9.  Dotace MŠMT 

MŠMT znovu vypsalo dotační program č. IV určený na údržbu a provoz 

sportovních zařízení, avšak s podmínkami, které neumožňují jeho využití 

samostatnými kluby. O dotačním programu č. X nebylo dosud rozhodnuto. 

Situace bude sledovat sekretariát.  

sekretariát průběžně 

10.  Celoměstské dotační programy Praha 

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil celoměstské dotační programy na období 

2018 – 2020 zaměřené na sport. Žádosti je možno podávat do 18. 10. 2017, 

resp. 11. 4. 2018 podle typu akce a termínu konání. VV uložil D. Urbáškovi 

navrhnout využití dotací na závody (významné sportovní akce). 

Urbášek neprodleně 

11.  Využívání reportingu 

VV vzal na vědomí informaci o využívání reportingu odbornými komisemi 

a uložil M. Veselému, aby ve spolupráci se sekretariátem poskytl předsedům 

komisí návod na práci s reportingem.  

Veselý, 

sekretariát 

neprodleně 

12.  Hospodaření ČHS, příprava rozpočtu na rok 2017 

VV konstatoval, že hospodaření ČHS probíhá v souladu s očekáváními, 

s tím, že výdaje ČHS v roce 2017 by mohly být nižší, než bylo plánováno.  

VV uložil M. Veselému, aby prostřednictvím gestorů projednal plány činnosti 

komisí na příští rok včetně očekávaných nákladů a výnosů a připravil na 

základě těchto informací na příští jednání VV návrh rozpočtu na rok 2018.  

Veselý příští jednání 

VV 

13.  Garantované horoškoly - průzkum zájmu 

Na dotazník týkající se horoškol a zájmu o zapojení do systému 

garantovaných horoškol reagovalo jen cca 20 z více než 400 oslovených 

oddílů ČHS. Průzkum ukázal, že řada oddílů realizuje horoškolu či jinou 

formu metodického výcviku pouze pro své stávající členy a nemá zájem 

formou horoškoly získávat členy nové. Zájem o získání certifikátu 

garantovaná horoškola projevilo 9 oddílů, z nichž 3 jsou připraveny podat 

žádost o zapojení. VV uložil R. Šmídovi, aby s těmito oddíly začal jednat.    

V návaznosti na průzkum VV hodnotil rozvoj projektu garantovaných 

horoškol, cílový počet garantovaných horoškol s důrazem na regionální 

rozložení a cílový počet proškolených členů apod.  

Šmíd neprodleně 

14.  Oslovení instruktorů – spolupráce s metodickou komisí 

Zájem o spolupráci s metodickou komisí při organizování metodických akcí 

ČHS projevilo téměř 20 instruktorů. VV uložil metodické komisi, aby tyto 

instruktory kontaktovala a vyhodnotila možnosti spolupráce; za splnění 

odpovídá předseda komise J. Vogel.  

Vogel do 31. 12. 

2017 

15.  Připomínky k práci MK 

VV se seznámil s připomínkami předsedy HOVRCH k metodické činnosti 

ČHS a doporučil přímé jednání s metodickou komisí. Kontakt zprostředkuje 

R. Šmíd.   

Šmíd neprodleně 
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16.  Překlad metodické příručky UIAA Alpine skills - summer 

Dle dostupných informací by měl být překlad metodické příručky UIAA 

hotový. Podle předběžné dohody se bude na krytí nákladů za překlad, 

přípravu tisku a tisk příruček podílet ČHS a Společnost horských průvodců. 

ČHS využije příručky zejména pro Garantované horoškoly, pro kluby 

mládeže a další oddíly. Za předání překladu odpovídá J. Vogel, na další 

realizaci se bude podle situace podílet sekretariát.  

Vogel, sekretariát podle 

možností 

17.  Příprava modulárního systému instruktorských kurzů ČHS 

Metodická komise se podílí na přípravě standardů instruktorských kurzů 

v rámci Národní soustavy kvalifikací. Cílem je vytvoření modulárního 

systému instruktorských kurzů ČHS, který odstraní současnou dvojkolejnost 

(kurz Instruktor lezení na umělé stěně a instruktorské kurzy SCI, RCI, HAL) 

a překážky ve vzájemné prostupnosti kurzů. Za realizaci odpovídá předseda 

metodické komise J. Vogel, v závislosti na schválení standardů ze strany 

MŠMT.  

VV rozhodl, že od příštího roku nebude ČHS propagovat na svém webu 

kurzy lezení, které organizují jiné subjekty.  

Vogel dle  možností 

18.  Projekt mládeže a práce s mládeží v rámci ČHS 

ČHS hodnotil aktivitu oddílů zapojených do projektu mládeže, výsledky 

hodnocení budou diskutovány na setkání s mládežnickými oddíly, které se 

uskuteční 14. – 15. 10. na Vysočině. Za přípravu setkání odpovídá R. Šmíd.  

VV se seznámil s návrhem soutěže Mladý horolezec, která bude 

představena na setkání oddílů, za přípravu odpovídá R. Šmíd.  

Šmíd 14. 10. 2017 

19.  Jmenování předsedkyně komise mládeže 

VV jmenoval předsedkyní komise mládeže Magdu Jančíkovou z HO Atlas 

Opava s tím, že záležitosti týkající se samostatného projektu mládeže 

zůstávají v kompetenci sekretariátu. Organizační záležitosti spojené 

s nástupem do funkce zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

20.  MEJ v boulderingu Slaný 2017 a SP v boulderingu 2018 

MEJ v boulderingu ve Slaném bylo ze strany IFSC hodnoceno velmi dobře, 

nicméně podařilo se jej zvládnout jen za cenu enormního nasazení ze strany 

ČHS, neboť spolupořadatel nebyl na mezinárodní akci dostatečně připraven. 

VV konstatoval, že při pořádání případného dalšího mezinárodního závodu 

je nutno použít jiný organizační model.   

Na základě zkušenosti s pořádáním MEJ ve Slaném a na základě toho, že 

potenciální pořadatelé SP v boulderingu 2018 v Ostravě nebyli schopni 

zajistit potřebné finanční garance a upustili od pořádání závodů, VV rozhodl 

o stažení přihlášky a odstoupil od pořádání závodu. ČHS zváží pořádání SP 

v boulderingu v roce 2019.  

- - 

21.  Výzva k pořádání ČP v lezení na obtížnost 2018 

VV schválil předložený návrh výzvy na pořádání závodů ČP v lezení na 

obtížnost v roce 2018 a uložil D. Urbáškovi, aby zajistil zveřejnění výzvy do 

9. 10. 2017.   

  

22.  Aktivity spojené s olympijskými parky při ZOH 2018 

V olympijském parku v Brně bude prezentován drytooling i letní lezecké 

disciplíny. V olympijském parku v Ostravě se zatím počítá s prezentací 

drytoolingu. Za přípravu odpovídá P. Resch. 

Resch průběžně 

23.  Výstupy roku ČHS 

Přípravu organizace a slavnostního vyhlášení Výstupů roku ČHS v rámci 

Jizerské 50 převzal P. Resch.  

Resch průběžně 



 Zápis z jednání Výkonného výboru 

 
 

Českého horolezeckého svazu   
 

 www.horosvaz.cz Strana 4 z 4 

  
 

24.  Posuzování stability skal 

VV vzal na vědomí informace o jednání se subjekty profesně věnujícími 

posuzování stability skal, s tím, že ČHS bude moci tyto subjekty využít 

v případě potenciálních problémů ve skalních oblastech. O možnostech 

spolupráce při posuzování stability skal bude informovat K.Berndt zástupce 

OVKA na nejbližší schůzce CVK. 

K Berndt 11.11.2017 

25.  Spolupráce se společností Seznam.cz 

Spolupráce týkající se zobrazování údajů o skalách z databáze Skály ČR již 

byla dojednána včetně podpisu smlouvy, probíhají technické práce 

umožňující předávání dat. Za realizaci odpovídá správce databáze 

P. Jandík.  

Jandík podle  

možností 

26.  Pantheon – sanace okolí skal 

VV se seznámil s kritickým stavem pozemků, na kterých se nachází 

sportovní cesty na Pantheonu (půdní eroze, likvidace vegetace), 

a odsouhlasil uvolnění částky 60 tisíc Kč z rozpočtové rezervy na provedení 

nezbytné sanace. Využití těchto peněz je podmíněno souhlasným 

stanoviskem Správy CHKO Český ráj a provedení alespoň části sanačních 

prací brigádnickým způsobem. Za řešení odpovídá B. Valentová ve 

spolupráci s předsedou CVK K. Berndtem a předsedou OVK R. Živným.  

Valentová, Berndt neprodleně 

27.  Ročenka ČHS 2017 

VV rozhodl, že Ročenka ČHS 2017 bude vydána ve stejném formátu jako 

v předchozích letech, s tím, že zpracování ročenky bude zajištěno externě. 

Náměty na zaměření hlavních článků v ročence budou shromážděny do 

poloviny října, za úkol odpovídá P. Resch.  

Resch příští jednání 

VV 

 


