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Zápis ze setkání vedení ČHS s předsedy oddílů – Blatiny 6. 1. 2018 

Zúčastněné oddíly:  

HO Lokomotiva Brno, Vysokohorské sporty Brno, HO Sokol Brno, TJ Český Ráj, Hrubá Skála, 

Horolezecký klub Choceň, z.s., HO Loko Beroun, Horolezecký oddíl Škrovád, o.s., HO Lokomotiva 

Ingstav Brno, Lokomotiva Teplice, HO Smíchoff, Sokol Lomnice nad Popelkou, HO Štika, Horal 

Šumperk, HO Hodonín, HaTK Holice 

Za VV ČHS se zúčastnili: 

Jan Bloudek a David Urbášek 

Program: 

1) financování a vývoj rozpočtu 

2) mezinárodní aktivity 

3) pojištění a TRIO 

4) hlavní oblasti činnosti ČHS 

a. mládežnický projekt 

b. vzdělávání, garantované horoškoly, instruktoři 

c. skály, ochrana přírody, údržba, databáze 

d. soutěžní lezení 

e. ostatní sportovní aktivity 

5) role oddílů v ČHS 

6) rekapitulace vize 2015 

 

- při představení programu jednání byl navržen bod „pobočné spolky“ 

o toto téma bylo vyřešeno ihned, stav je od 1. 1. 2014 setrvalý. Pobočné spolky nadále 

existují, přestože byly zapsány do rejstříku v rozporu se stanovami ČHS. Rejstřík se 

jejich vymazáním přes opakované písemné žádosti ČHS odmítl zabývat. ČHS na 

vymazání pobočných spolků spolupracuje s advokátní kanceláří, vzhledem k přístupu 

rejstříku je ale výsledek nejistý. Vymazání nebo zrušení pobočných spolků může díky 

tomu trvat dlouho. Oddílům, které jsou zároveň pobočným spolkem ČHS a potřebují 

samostatnou právní osobnost, doporučujeme založení nového spolku s obdobným 

názvem, který bude na základě žádosti bezplatně přijat do ČHS.  

 

- rozpočet  

o předsedové byli seznámeni s rámcovým návrhem, který není konečný a může se ještě 

mírně měnit 

o celková finanční částka na straně příjmů i výdajů pro rok 2018 opět narostla na 

celkových 18.600 tis. 

o podíl členských příspěvků na příjmech rozpočtu svazu klesl cca k 24 % 

o byla popsána situace se změnou dotačních programů po aféře ministerstvo – FAČR 

 některé dotační programy se změnily, včetně systému přidělování 

prostředků, pro ČHS to znamenalo nárůst financí, jelikož byla více využita 

objektivní kritéria 
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 nové dotační programy jsou (a budou) konkrétnější, tzn. čerpání peněz bude 

mít čím dál přesněji a podrobněji dané určení. Z toho vyplývá i více 

povinností směrem k poskytovatelům prostředků (MŠMT, MHMP..) 

 Dotace se na rok 2018 budou přidělovat na základě projektů, zatím jsme 

podávali 2 projekty, na jejichž zpracování spolupracovalo 9 lidí. Vyplývá 

z toho pro nás nárůst pracnosti i potřebných odborností. 

 problém je nepředvídatelnost příjmů z dotačních programů (např. v roce 

2017 se přesné číslo v hlavním programu pro sportovní svazy vědělo až 

v srpnu), zároveň se neustále zvyšuje náročnost agendy spojené s čerpáním a 

vyúčtováním dotací 

o byl popsán předpoklad vývoje rozpočtu v případě oddělení sportovního lezení 

 součet dotací pro dvě samostatné organizace by byl pravděpodobně cca o 

15-35 % nižší, než v případě jedné organizace (k porovnání byla použita 

analogie s jinými, podobně velkými svazy a organizacemi vůči dnešním číslům 

ČHS).  

o s předsedy byla konzultována míra transparentnosti financování ČHS, výsledkem 

debaty je, že kvartální reporty pro představu stačí, část předsedů je sleduje a jsou 

dostatečně podrobné pro daný účel. Zveřejňování smluv a dalších účetních 

dokumentů není zapotřebí a není ani v zájmu ČHS. 

 

- mezinárodní aktivity 

o ČHS je členem UIAA, IFSC, IFSC Europe a ISMF 

o dále se stalo členem nové vzniklé evropské asociace EUMA, jejímž účelem je mimo 

jiné lepší prosazování cílů horolezeckých svazů vůči EU 

 ČHS je v nové asociaci zastoupeno ve vedení 

 uvažuje se o možnosti celoevropského pojištění, kde by díky počtu členů 

mohly být výrazně výhodnější podmínky 

o  ČHS je v pozici pozorovatele v BMU  

 10 zemí s velkým potenciálem rozvoje horolezectví 

 možnost navázat zajímavé kontakty a partnerství 

 společný postup členů BMU v mezinárodních organizacích 

o ČHS má dlouhodobé partnerství s PZS 

 výhodou například slevy na alpských chatách (Trio) a na všech horolezeckých 

chatách ve Slovinsku (na kartičku ČHS) 

 u tohoto tématu zaznělo, že pokud by slovinský chatař slevu na průkazku ČHS 

nedal, máme dohodu, že stačí ofotit účtenku a poslat na PZS, které pošle 

rozdíl na účet plátce 

o ČHS se účastní projektu v programu Erasmus+ Climbing for Everybody 

 tříletý projekt, kde ČHS je leadrem a účastní se dále svazy Slovenska, Itálie, 

Slovinska, Chorvatska a Maďarska 

 v rámci projektu vzniká databáze oddílů, které mají zájem o spolupráci 

s oddíly z partnerských zemí (za ČR zatím 14 oddílů) 

 možnost společných akcí, výměn apod. 

 přínosem projektu je mimo jiné navázání kontaktů a sdílení zkušeností 

(problémy, které svazy řeší, jsou velmi podobné) 

 zásadním výsledkem je dohoda mezi ČHS a PZS, která umožnila vznik Tria, 

slevy na chatách pro všechny členy ČHS a dlouhodobou spolupráci obou 

organizací 
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 v roce 2018 budou v rámci projektu dvě akce pro veřejnost v ČR, pokud by 

měl někdo nápad nebo se chtěl zapojit, návrhy jsou vítány... 

 

- pojištění a Trio 

o pojištění Uniqua 

 stávající pojištění běží bez problémů, pojišťovna plní pojistné události bez 

obstrukcí, za rok 2017 se vyplacené pojistné plnění přiblížilo částce 1,3 mil Kč 

 jednání o pojistné smlouvě na rok 2018 bylo velmi složité, díky podrobnějším 

novým Všeobecným obchodním podmínkám pojišťovny UNIQA, ale podařilo 

se vyjednat vše dle potřeb ČHS 

 do budoucna je snaha o vylepšení podmínek stávajícího pojištění, které ale 

závisí jak na celkovém množství pojištěných členů ČHS, tak na objemu plnění 

za všechny pojistné události 

 s předsedy bylo diskutována varianta základního pojištění pro všechny členy 

a možnost celoevropského pojištění v rámci EUMA – což ale bude 

dlouhodobější cíl, pokud se na něm členské země EUMA shodnou 

 výsledek: zachovat stávající systém a pojištění pro všechny zatím 

neřešit, počkat na případné možnosti celoevropského pojištění 

o Trio 

 z diskuse s předsedy vyplynula potřeba lépe komunikovat podmínky a 

výhody Tria 

o E-shop a objednávání pojištění, Tria a členských průkazů 

 část předsedů není spokojená s technickou úrovní objednávání, chtěla by mít 

svoji členskou základnu pod lepší kontrolou – ČHS si tuto slabinu uvědomuje 

a od poloviny roku 2017 pracuje na nápravě, na konci roku 2018 by pro rok 

2019 měla být k dispozici nová verze objednávkové aplikace, jejíž součástí 

bude i modul pro předsedy oddílů 

 

- mládežnický projekt 

o projekt běží úspěšně, zapojilo se cca. 40 oddílů, které se starají o 4000 dětí 

o cílem na další období je větší důraz na kvalitu podpory formou vzdělávání oddílových 

instruktorů a trenérů, podporu od zkušenějších regionálních trenérů a fyzioterapeutů 

o v rámci projektu je v plánu soutěž týmů mladých horolezců (čtyřčlenná družstva) 

o předsedové byli požádáni, aby pokud mají ve svém dosahu oddíly nebo lezecké 

stěny, které se věnují práci s mládeží a nejsou ještě v mládežnickém projektu 

zapojeny, aby je nasměrovali na Romana Šmída, který má mládežnický projekt na 

starost: roman.smid@horosvaz.cz 

o komise Alpinismu přinesla téma propojení mládežnických oddílů a „mládeže v 

horách“, tedy jak dostat perspektivní mladé lezce ze stěn a skalek do vyšších hor 

 je zapotřebí najít vhodné propojení mezi oddíly vychovávajícími nadějné 

mladé horolezce a komisí Alpinismu 

 

- vzdělávání 

o projekt garantovaných horoškol běží, ale zatím se zapojily jen 3 oddíly (2xBrno, 1x 

Praha) 

 ideální by byl větší počet a „rovnoměrné“ rozložení garantovaných horoškol 

v republice, tak aby byly dostupné všem zájemcům 
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o bylo diskutováno téma motivace instruktorů, které také souvisí s předešlým bodem 

 z diskuse vyplynula potřeba najít vhodnou motivaci nebo podporu pro 

instruktory, kteří aktivně pracují ve prospěch členů ČHS. Bylo navrženo 

zvýšení dotace na jednoho absolventa garantované horoškoly z dnešních 600 

Kč – který VV dva dny po schůzce s oddíly schválil. 

 v této souvislosti byl zmíněn i problém plošné podpory, kterou by využívali i 

instruktoři, kteří kvalifikaci instruktora mají jen pro zlepšení svých vědomostí, 

ale nikomu je nepředávají 

 zazněl i požadavek na slevy pro instruktory na lana a další vybavení 

o bylo diskutováno téma zdravotnických školení nejen pro instruktory, ale i pro řadové 

členy  

 byla by poptávka například v rámci metodických dní 

o předsedové celkově chválili kvalitu metodických kurzů, ale zároveň vidí problém ve 

složité komunikaci s metodickou komisí  

 

- údržba skal a ochrana přírody 

o diskutována byla zejména potřeba doplňování informací do databáze Skály ČR 

o připravuje se mobilní aplikace, která zpřístupní databázi i offline a zároveň umožní 

snadné vkládání dat 

 diskutovala se potřebnost aplikace a dopad na vznik a prodejnost papírových 

průvodců s nejednoznačným závěrem – někteří předsedové aplikaci 

podporovali a poukazovali na to, že vývoj pravděpodobně půjde touto cestou 

i bez nás, část měla rezervovanější postoj.  

o v roce 2017 byla dojednána řada výjimek z ochrany přírody 

 došlo ke zpřísnění podmínek v NPR Kaňon Labe 

 v Českém Krasu ochrana přírody stále nevydala rozhodnutí a lezení je 

momentálně povoleno jen neformálně 

 v oblasti Boru v CHKO Broumovsko bylo vydáno povolení, ale je nyní dočasně 

zrušeno díky formální chybě Správy CHKO 

o z diskuse vyplynula potřeba lepší komunikace k veřejnosti a členské základně o práci, 

kterou v rámci vyjednávání výjimek svaz dělá, protože u Opatření obecné povahy 

nemusí být práce ČHS na vyjednání patrná 

 

- sportovní lezení 

o sportovní lezení bylo dlouhodobě podfinancované 

o v letech 2017/2018 se situace zlepšuje, ale jde to pomaleji, než by bylo třeba, 

částečně i proto, že zvýšení hlavní části dotace na rok 2017 MŠMT oznámilo až 

v srpnu a bylo obtížné zahrnout ho do plánovaných aktivit. 

o V loňském roce spustil ČHS Vrcholové sportovní centrum mládeže, ve kterém bylo 

zařazeno 18 sportovců. Pro letošní rok se povedlo počet sportovců rozšířit na 24. 

o Podařilo se rozšířit finanční podporu od CSMV Olymp ze 2 na 6 reprezentantů 

o Podařilo se vyjednat zařazení Adama Ondry do Top Týmu ČOV. 

o Je zapotřebí více profesionalizovat oblast sportovního lezení, která byla vzhledem 

k financím dlouhodobě postavená na dobrovolné práci. Konečně k tomu máme více 

prostředků, jejichž nedostatek byl doposud zásadní brzdou 

 z diskuse vyplynulo, že z hlediska reprezentace, pravidel, rozhodčích a 

technických delegátů by si mělo ČHS zachovat vedoucí pozici, ale pořádání 

závodů lze přenechat za smluvně daných podmínek jiným subjektům 
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- ostatní sportovní aktivity (alpinismus, ledolezení, skialpinismus) 

o předání Výstupů roku se uskuteční v rámci Jizerské 50 

o diskutována byla situace v závodech v ledolezení, která by se měla postupně 

zlepšovat 

o diskutována potřeba výchovy mladých alpinistů (viz bod mládež) 

 

- role oddílů a organizace ČHS 

o diskutována byla potřeba přesnějšího rozepsání položky kancelář a administrativa 

v rozpočtu a vysvětlení, které oblasti činnosti ČHS tato položka obnáší – že se 

nejedná o administrativní činnost, ale o součást hlavních činností ČHS 

o diskutována potřeba „přímějšího“ propojení předsedů oddílů mezi sebou, s vedením 

ČHS a s vedením jednotlivých komisí 

o diskutována potřeba vyřešit stávající objednávání průkazů a pojištění, kdy stávající 

stav (předseda může vyřídit jen něco, nemá přehled o svých členech apod.) je 

neúnosný 

 vedení ČHS problém řeší a řešení je v plánu do sezony 2019 

o diskutována potřeba pravidelných schůzek předsedů oddílů s vedením ČHS (jako byla 

tato akce) v plánu je uspořádat příští schůzku v lednu 2019 

 

- rekapitulace vize 2015 

o shoda na tom, že tradiční a sportovní pojetí horolezectví patří k sobě a má smysl 

držet ho v jedné organizaci 

o diskutována potřeba doplnit cíle jednotlivých pilířů, doplnit ochranu přírody a 

bezpečnost do části „vize“ 

o diskutováno téma definování pískovcového lezení jako oficiální Národní sportovní 

dědictví a jeho výhody  


