Zápis z jednání Výkonného výboru
Českého horolezeckého svazu
Místo jednání: Praha

Datum: 6. 12. 2017

Zapsala: Valentová

Pořadové číslo: 8

Schválil: Bloudek
Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise
Seznam účastníků:
VV - Bloudek, Resch, Keil, Urbášek; omluven Veselý
revizní komise - Mašát
sekretariát - Valentová
Příští jednání: pondělí 8. 1. 2018 od 15:00 hod. Praha
Přílohy: TZ EUMA
Č.

Popis

1.

Kontrola plnění úkolů

Vlastník

Termín

Bloudek
Valentová

leden 2018

Valentová
sekretariát

průběžně

Šramota

průběžně do
6. 1. 2018

Zadané úkoly s termínem do tohoto VV byly splněny vyjma následujících,
které probíhají:
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
2.

Řízení, organizace a komunikace ČHS
6. 12. 2017 se uskutečnilo jednání věnované řízení, organizaci a komunikaci
ČHS, v reakci na dlouhodobý nárůst agendy včetně požadavků zvenčí, který
musí být doprovázen potřebnými upřesněními a změnami v oblasti řízení,
organizace a komunikace. Jedná se o dlouhodobý úkol, s tím, že prioritní je
nové nastavení komunikačních a kompetenčních okruhů, standardizovaných
úkolů a revize okruhů činnosti ČHS. Další jednání se uskuteční v lednu
(termín bude upřesněn), návrh komunikačních a kompetenčních okruhů
připraví B. Valentová, za celý úkol odpovídá J. Bloudek.

3.

Členská databáze, e-shop
V roce 2018 bude k dispozici upravená verze členské databáze, která
přinese zlepšení e-shopu i funkcí pro administraci členské základny. Další
zásadní zlepšení, které umožní oddílům spravovat své členské základny
a objednávat členské průkazy on-line, bude připravováno v průběhu roku
2018, s předpokladem spuštění od roku 2019. Odpovídá B. Valentová.
Členské průkazy, pojištění a ČHS Trio na rok 2018 budou moci oddíly
i jednotliví členové objednávat od 15. 12., kdy bude spuštěna aktualizovaná
verze e-shopu a sekretariát začne přijímat hromadné objednávky. Za
evidenci členské základny a vše související odpovídá sekretariát.

4.

Příprava setkání s oddíly ČHS
Setkání s oddíly se uskuteční 6. 1. 2018 na Vysočině, pozvánka a program
byly rozeslány předsedům větších oddílů ČHS (s více než třiceti členy).
Cílem setkání je diskuse o činnosti ČHS, o změnách které nás ovlivňují
a o možnostech budoucího vývoje. Setkání by mělo umožňovat diskusi,
která by nebyla možná při pozvání všech oddílů. Za organizaci setkání
odpovídá M. Šramota.
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5.

European Union of Mountaineering Associations - EUMA

-

-

sekretariát

průběžně

-

-

Valentová, Veselý

do 29.12.2017

Veselý

příští jednání
VV

Valentová

leden 2018

-

-

25. 11. 2018 se v Mnichově uskutečnilo zakládající zasedání EUMA,
evropské horolezecké asociace, která by měla zastřešovat zájmy
horolezectví zejména ve vztahu k EU. Zakládajícími členy nové asociace se
stalo 23 evropských zemí včetně České republiky. Předsedou pětičlenného
presidia byl zvolen Roland Stierle z německého DAV, Jan Bloudek z ČHS
byl zvolen jako zastupující předseda, dalšími členy prezidia jsou Ingrid
Hayek z rakouského ÖAV, Bojan Rotovnik ze slovinského PZS a Juan Jesús
Ibáñez Martín ze španělského FEDME. EUMA bude zaregistrována
v Bruselu podle belgického práva a kancelář bude mít v Mnichově.
Podrobnější tisková zpráva o založení EUMA a jejích cílech je v příloze.
6.

Cestovní pojištění UNIQA na rok 2018
ČHS uzavřel nový dodatek k rámcové smlouvě s Pojišťovnou UNIQA, ve
znění kompletní smlouvy. Díky tomu se podařilo upřesnit některé parametry
pojištění, při zachování kompletní nabídky pojištění i připojištění. Podrobné
informace o pojištění jsou na webu ČHS.
Cestovní pojištění na rok 2018 včetně rozšíření TRIO bude možno
objednávat od 15. 12. prostřednictvím e-shopu. Pojištění v základním tarifu
E30 včetně rozšíření TRIO bude možné objednat i prostřednictvím
hromadných objednávek oddílů. Za prodej pojištění odpovídá sekretariát.

7.

Spolupráce s advokátní kanceláří
ČHS navázal dlouhodobou spolupráci s advokátní kanceláří, jejímž úkolem
je např. příprava smluv a poskytování právních konzultací.

8.

Dotační programy MŠMT
ČHS podal dvě žádosti o úpravu struktury přidělených dotací na rok 2017,
která zohlední jejich skutečné čerpání v programech V a VI.
ČHS připravuje žádosti o dotace MŠMT na rok 2018, program REPRE a
TALENT, které vyhlásilo MŠMT 4. 12. 2017, s termínem podání do 29. 12.
2017. Za podání žádostí odpovídá Valentová, za přípravu finančních
podkladů pro žádosti odpovídá Veselý.

9.

Návrh rozpočtu ČHS na rok 2018
Vzhledem k extrémně pozdnímu vyhlášení dotačních programů, které
znemožňuje včas odhadnout příjmy, byl projednán pouze rámcový návrh
rozpočtu na rok 2018 s podrobnějším rozpracováním skladby hlavních
kapitol. U soutěžního sportu pracujeme s více alternativami, závislými na
vývoji příjmů z dotací MŠMT, velmi předběžně předpokládáme příjmy
rozpočtu ve výši 18,5 mil. Kč. Detailní návrh bude předložen na příštím
jednání VV, odpovídá M. Veselý.

10.

Granty ČHS
VV rozhodl, že ČHS vyhlásí v roce 2018 stejné granty jako dosud, tj. granty
mládeže, granty na podporu tradičních akcí a granty na údržbu skal. Granty
budou vyhlášeny v lednu, po upřesnění návrhu rozpočtu, odpovídá
B. Valentová.

11.

Projekt mládeže
ČHS rozeslal oddílům zapojeným do projektu mládeže finanční podporu
vázanou na sportovní aktivity ve 2. pololetí 2017. Výše odměn byla
navýšena dle hodnocení činnosti oddílů, které bylo projednáno na jednání
VV a poté na setkání s oddíly mládeže na Blatinách.
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12.

Překlad metodické příručky UIAA
Vogel
Příprava vydání české verze metodické příručky UIAA je dohodnutá s Petzl
Foundation – držitelem autorských práv, tisk předpokládáme v průběhu roku
2018. Je zapotřebí upřesnit smluvní podmínky související s překladem české
verze a dalším zpracováním. Za úkol odpovídá J. Vogel.

podle možností

13.

Standardy instruktorských kurzů
Uskutečnilo se jednání Metodické komise věnované standardům
instruktorských kurzů. Podrobné informace budou předloženy na příští
jednání VV, kam bude pozvaný předseda MK Jiří Vogel, zodpovídá R. Keil.

Keil

příští jednání
VV

14.

Výsledky dopingové kontroly
Antidopingová agentura ČR provedla dopingové testy na MČR v lezení na
obtížnost, které se konalo na konci října v Praze. Nálezy všech testovaných
závodníků byly negativní.

-

-

15.

České sportovní lezení z.s.
VV vzal na vědomí informace o záměrech Českého sportovního lezení z.s.
a o komunikaci ČHS v této záležitosti, viz vyjádření vedení ČHS zveřejněné
na webu ČHS a na webu Lezec.cz. Za další postup odpovídá J. Bloudek.

Bloudek

průběžně

16.

Výzva ČP obtížnost 2018
Na výzvu týkající se pořádání závodů Českého poháru v lezení na obtížnost
obdržel ČHS čtyři nabídky, které byly bodově ohodnoceny na základě
kritérií, odpovídajících požadavkům uvedeným ve výzvě. Na základě
celkového hodnocení bude pořádání jednotlivých závodů ČP v lezení na
obtížnost svěřeno těmto pořadatelům: Lezecké centrum LezeTop s.r.o. z
Písku, Lezecké centrum s.r.o. z Prahy a M-group výšky s.r.o. z Ostravy. Za
další komunikaci s pořadateli závodů odpovídá komise soutěžního lezení a
sekretariát.

KSL, sekretariát

průběžně

17.

Návrh na vytvoření týmu mladých alpinistů
VV vzal na vědomí a předběžně schválil návrh Komise alpinismu na
vytvoření programu pro výchovu mladých alpinistů (tříletý cyklus, výběrové
družstvo atd.). Návrh bude dopracován ve spolupráci se sekretariátem
a včetně návrhu rozpočtu předložen na příští jednání VV.

komise alpinismu

příští jednání
VV

18.

Olympijské parky
Součástí programu olympijského parku v Brně bude představení drytoolingu,
které by mohlo být využito jako náborová akce ČHS, za předpokladu, že na
ni navážou další akce pro zájemce o drytooling. Součástí olympijského
parku v Ostravě bude představení skialpinismu; dojednán je dvoudenní
program v Beskydech, program v Jeseníkách není dořešen. Za prezentaci
ČHS v olympijských parcích odpovídá P. Resch.

Resch

průběžně

19.

Výstupy roku 2017
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Výstupy roku se uskuteční 16. 2.
2017 v Liberci, jako součást doprovodného programu Jizerské padesátky.
K dispozici bude sál s kapacitou 200 míst, vstup zdarma.
Pravidla soutěže Výstupy roku 2017 včetně výzvy k zasílání nominací budou
neprodleně zveřejněna na webu ČHS a v dalších médiích. Za organizaci
odpovídá P. Resch ve spolupráci s komisí alpinismu a sekretariátem.

Resch

průběžně

20.

Jednání s Hasičským záchranným sborem o databázi Skály ČR
V listopadu se uskutečnilo jednání s HZS, který projevil zájem o informace
z databáze skal pro potřeby záchranných akcí. Podrobnosti možné
spolupráce je nutno upřesnit, za další jednání s HZS odpovídá J. Bloudek.

Bloudek

dle možností
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21.

Oblast ochrany přírody
VV se seznámil s návrhy smluv o spolupráci mezi ČHS a AOPK ČR, resp.
Správou NP České Švýcarsko. Za přípravu smluv odpovídá B. Valentová,
která bude o postupu jednání dále informovat.
VV předběžně schválil návrh uskutečnit v roce 2018 seminář věnovaný
vztahu ochrany přírody a horolezectví, na jehož organizaci se bude podílet
ČHS, AOPK a popř. další orgány ochrany přírody. Upřesněný návrh včetně
rozpočtu bude předložen do poloviny února 2018, odpovídá B. Valentová.

Valentová

dle možností
do 16.2.2018

22.

Mobilní aplikace databáze Skály ČR
Byla dokončena analýza nezbytná pro upřesnění zadání pro vytvoření
mobilní aplikace databáze Skály ČR a na základě upřesnění byl vybrán
dodavatel, který vytvoří aplikaci ve verzích pro Android a iOS. Před
spuštěním aplikace bude její nastavení a vazba na databázi Skály ČR
prodiskutována se zástupci oblastních vrcholových komisí. Za vytvoření
mobilní aplikace i za komunikaci s OVK odpovídá J. Bloudek.

Bloudek

neprodleně a
dále dle
dodavatele

23.

Ročenka ČHS 2017
VV vzal na vědomí informace o přípravě Ročenky ČHS 2017. Předpokládá
se stejný náklad a obdobná distribuce jako dosud, s tím, že Ročenka by
měla být k dispozici již pro návštěvníky olympijských parků 2018 a Jizerské
padesátky. Za přípravu odpovídá P. Resch.

Resch

průběžně

24.

Soutěž – fotografie na PF ČHS 2018
Do soutěže se sešlo celkem 176 fotografií. Za vyhodnocení a výběr fotografií
a přípravu PF ČHS odpovídá R. Šmíd ve spolupráci s J. Bloudkem.

Šmíd, Bloudek

do 20.12.2017
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