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Místo jednání: Praha Datum: 8. 1. 2018  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 9 

  

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Veselý, Keil, Urbášek 

Komise soutěžního lezení - Binter, Metodická komise - Vogel, Komise ledolezení - Matuška 

sekretariát - Valentová 

Příští jednání: 12. 2. 2018 od 15 hod., Praha 

Přílohy: zápis ze setkání oddílů, záměry komise ledolezení, návrh rozpočtu na rok 2018 

 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Zadané úkoly s termínem do tohoto VV byly splněny vyjma následujících, 

které probíhají:  

1. Grafická úpravy webu – realizace podle kapacitních možností, za 

úkol odpovídá B. Valentová a J. Bloudek. 

2. Dokončení propojení akreditovaných a neakreditovaných kurzů – 

řeší se v návaznosti na úpravu standardů v rámci Národní soustavy 

kvalifikací, za úkol odpovídá J. Vogel a R. Keil.  

  

2.  Projekt mládeže 

R. Šmíd informoval o situaci v projektu mládeže. Do projektu je zařazeno 

40 oddílů, ve kterých jsou téměř 4 tisíce dětí a mládeže. Ve 2. pololetí 

byla aktivním klubům vyplacena podpora ve výši přes půl mil. Kč. 

Finanční podpora bude poskytována i nadále ve stejné výši jako dosud, 

s tím, že zvýšení finančního příspěvku včetně případné diferenciace 

bude zváženo v návaznosti na výši přidělených státních dotací v roce 

2018. Za projekt odpovídá R. Šmíd.  

Šmíd průběžně 

3.  Horolezecká soutěž ČHS pro družstva oddílů mládeže 

R. Šmíd informoval o přípravě horolezecké soutěže pro oddíly mládeže, 

s tím, že osloveny budou především oddíly zařazené do projektu 

mládeže. Soutěž bude spuštěna na jaře 2018. VV uložil R. Šmídovi, aby 

dopracovaný návrh pravidel soutěže i finančního a personálního zajištění 

předložil na příští jednání VV.  

Šmíd příští 

jednání VV 

4.  Pobočné spolky ČHS 

B. Valentová informovala, že ze spolkového rejstříku nebyly dosud 

vymazány pobočné spolky ČHS, které měly zaniknout v roce 2007 

v návaznosti na tehdejší novelu stanov a transformaci, a do rejstříku byly 

zapsány v rozporu s touto skutečností bez vědomí ČHS. Spolkový 

rejstřík se opakovaným písemným podnětem ČHS na vymazání 

pobočných spolků odmítl zabývat. Situace bude řešena ve spolupráci 

s advokátní kanceláří, za úkol odpovídá B. Valentová.  

Valentová dle 

možností 
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5.  Příprava VH ČHS 2018 

Na programu VH, která se uskuteční 24. 3. 2018 v Praze, budou obvyklé 

body, tj. zpráva o činnosti ČHS, zpráva o hospodaření ČHS, rozpočet na 

rok 2018 apod. Bulletin ČHS s programem a všemi podklady na VH bude 

zveřejněn a rozeslán předsedům oddílů nejpozději 23. 2. 2018. VV 

pověřil přípravou VH sekretariát ČHS, včetně profesionálního zajištění 

prezence a hlasování.  

sekretariát do 24.3. 

6.  Setkání s oddíly ČHS 

Během víkendu 6.–7.1. 2018 se uskutečnilo na Vysočině setkání s oddíly 

ČHS, kterého se zúčastnili zástupci patnácti větších oddílů. Na programu 

byly informace o jednotlivých oblastech činnosti ČHS, o hospodaření 

apod. Bližší informace jsou v zápisu ze setkání, který je přílohou zápisu.  

- - 

7.  Ledolezení, drytooling 

Jednání VV se zúčastnil předseda Komise ledolezení S. Matuška, který 

informoval o situaci v oblasti ledolezení / drytoolingu a o záměrech 

komise, jejímž cílem je podpořit a rozvinout tyto disciplíny. Komise se 

chce zaměřit zejména na lepší propojení komunity, dostatek 

motivovaných odborníků, doplnění infrastruktury včetně zmapování 

ledolezeckých / drytoolingových oblastí ČR a na propagaci těchto 

disciplín na regionální úrovni. Podrobnosti v příloze zápisu. Za plnění 

záměrů odpovídá S. Matuška. 

Ledolezení / drytooling bude prezentován na olympijském festivalu 

v Brně.  

Matuška průběžně 

8.  Hospodaření ČHS v roce 2017 

VV vzal na vědomí předběžnou informaci o hospodaření ČHS v roce 

2017, ze které vyplývá, že výsledek na straně výdajů odpovídá 

očekáváním. Rozpočet ČHS byl v roce 2017 posílen o příjmy, se kterými 

nebylo počítáno (dotace od magistrátu Praha na MČR, dotace MŠMT na 

podporu významné sportovní akce a vyšší příjem v programu V. 

Organizace sportu), díky nimž došlo k úspoře části vlastních zdrojů, 

naplánovaných v rozpočtu straně příjmů. VV rozhodl, že ušetřené 

finanční prostředky budou vloženy do majetku ČHS a v případě potřeby 

využity na pokrytí nečekaných výpadků v příjmech z dotačních programů 

MŠMT; částka, o kterou se jedná, bude známa po zaúčtování všech 

prosincových plateb. Finální zpráva o hospodaření ČHS v roce 2017 

bude předložena na příští jednání VV, odpovídá M. Veselý.  

Veselý příští 

jednání VV 

9.  Návrh rozpočtu ČHS na rok 2018 

VV projednal předběžný návrh rozpočtu ČHS na rok 2018, který je 

koncipován jako vyrovnaný a počítá s příjmy a výdaji ve výši 18 600 tisíc 

Kč, viz příloha zápisu. Finální návrh rozpočtu bude dojednán na příštím 

jednání VV, zodpovídá M. Veselý.  

Veselý příští 

jednání VV 

10.  Zpráva inventarizační komise 

VV schválil zprávu inventarizační komise o majetku ČHS včetně vyřazení 

jedné nefunkční PC sestavy pořízené v roce 2009. Za vyřazení odpovídá 

sekretariát.  

sekretariát neprodleně 
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11.  Standardy instruktorských kurzů 

Jednání VV se zúčastnil předseda Metodické komise J. Vogel, který 

podrobně informoval o přípravě kvalifikačních standardů instruktorských 

kurzů. MK se v letech 2016 a 2017 podílela na přípravě návrhů 

kvalifikačních standardů pro Národní soustavu kvalifikací – Instruktor 

lezení na skalách, Instruktor lezení na umělých stěnách. V rámci ČHS je 

cílem modulární systém vzdělávání. Za přípravu modulárního systému 

vzdělávání včetně propojení akreditovaného a neakreditovaného 

vzdělávání odpovídá J. Vogel a R. Keil (viz kontrola úkolů, bod 2). 

 Vogel, Keil dle 

možností 

12.  Příspěvek na absolventy garantovaných horoškol 

VV schválil zvýšení příspěvku na absolventa garantované horoškoly z 

600 Kč na 1000 Kč, s účinností od roku 2018. Za realizaci odpovídá 

R. Šmíd. 

Šmíd neprodleně 

13.  Horolezecká příručka UIAA – Petzl foundation 

VV potvrdil, že má zájem podílet se na vydání české verze horolezecké 

metodické knihy UIAA – Petzl foundation.  VV souhlasil s finanční 

spoluúčastí ČHS na překladu české verze se spolkem CZIML, který na 

překladu již pracuje, jednáním pověřil J. Bloudka.   

Bloudek neprodleně 

14.  Mladí alpinisti 

VV schválil novou fázi projektu výchovy mladých alpinistů, který připravila 

Komise alpinismu. Jeho cílem je podpořit výchovu mladých 

talentovaných alpinistů, v rámci tříletých cyklů, během kterých bude 

talentovaným členům juniorského družstva poskytnut výcvik v horách 

a další podpora. Výzva pro zájemce o členství v juniorském družstvu 

alpinistů bude zveřejněna do poloviny ledna. Za realizaci projektu 

odpovídá Komise alpinismu ve spolupráce se sekretariátem.  

Komise alpinismu, 

sekretariát 

do 15.1.a 

průběžně 

15.  Olympijské festivaly, Výstupy roku 2017 

P. Resch informoval o pokračující přípravě prezentace skialpinismu, 

ledolezení a drytoolingu v rámci olympijského festivalu v Brně a Ostravě. 

Dále informoval o soutěži Výstupy roku 2017, jejíž výsledky budou 

vyhlášeny 16. 2. v Liberci v rámci programu Jizerské padesátky. Za 

realizaci obou akcí odpovídá P. Resch.  

Resch průběžně 

do data 

konání akcí 

16.  Mobilní aplikace Skály ČR 

J. Bloudek informoval, že byla podepsána smlouva na vytvoření mobilní 

aplikace Skály ČR ve verzích pro Android a iOS. Termín dokončení 

aplikace byl stanoven na 31.5.2018, přípravu a komunikaci se 

zhotovitelem aplikace má za ČHS na starost P.Jandík. 

Jandík do 31.5. 

 

 

 

 


