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Místo jednání: Praha Datum: 1. 10. 2018  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 16 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

sekretariát – Valentová, Schlöglová 

předseda metodické komise J. Vogel 

Příští jednání: 5. 11. 2018, Praha  

Přílohy: Pokyn o evidenci majetku ČHS 

 

 Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Úkoly byly splněny s výjimkou následujících, které jsou odloženy do 

příštího jednání VV: návrh na zlepšení organizace kurzu Instruktor lezení 

na umělé stěně, Koncepce trenérského zajištění reprezentace a  VSCM.   

  

2.  Registrace nových oddílů ČHS 

VV schválil žádost o registraci dvou nových oddílů - HO Nadzemí, HO 

Horolezčata. Za realizaci odpovídá sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

3.  Metodické akce ČHS pro veřejnost 

Předseda metodické komise J. Vogel informoval o metodických akcí 

ČHS, které se uskutečnily v letošním roce. Z hodnocení lektorů 

a instruktorů, kteří akce vedli, vyplývá, že o ně má zájem jak veřejnost, 

tak členové ČHS. Největší zájem je o metodický víkend zaměřený na 

ledolezení; velký zájem byl také o vícedélkové lezení pro malou skupinu 

členů ČHS; jeden metodický den byl zrušen kvůli malému zájmu.  

V diskusi bylo navrženo zpoplatnění metodických akcí pro veřejnost, 

s cílem zvýhodnit členy ČHS. Možnosti řešení předloží J. Vogel ve 

spolupráci se sekretariátem na příští jednání VV.  

Dále bylo konstatováno, že k propagaci ČHS by měly přispívat zejména 

metodické akce, které jsou součástí horolezeckých festivalů, s tím, že na 

MHFF a HFČR by se měla střídat téma zdravověda a metodika.  

metodická 

komise 

sekretariát 

příští jednání 

VV 

4.  Novinky v metodické činnosti ČHS v roce 2019  

J. Vogel informoval o novém doškolení - Metodické postupy ve výuce 

nováčků, bezpečnost a jednoduchost při výuce, které je určeno 

instruktorům z oddílů, které provozují horoškolu, včetně těch, které mají 

zájem o získání certifikátu Garantovaná horoškola. 

J. Vogel dále představil záměry v metodické činnosti na rok 2019:  

Postupné sjednocování instruktorského vzdělávání, systém vzájemně 

navazujících bloků jednotlivých úrovní vzdělávání.   

Sjednocení kurzu Instruktor sportovního lezení a kurzu Instruktor lezení 

na umělé stěně.   

Nabídka metodické pomoci prostřednictvím lektorů metodické komise 

všem horoškolám, s cílem zlepšit jejich systém vzdělávání.   

Vytvoření metodických karet zaměřených na nejdůležitější témata 

horolezectví z hlediska bezpečnosti, které budou sloužit při výuce.  

Za realizaci záměrů odpovídá metodická komise.  

metodická 

komise 

2019 

průběžně 
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5.  Mezinárodní aktivity 

J. Bloudek informoval o účasti na jednání vedení EUMA, které se 

uskutečnilo v září v Innsbrucku. Dále informoval o plánovaném jednání 

GA UIAA ve dnech 3.-8.10. v Mongolsku a o GA EUMA v listopadu.  

J. Bloudek dále informoval o ukončování tříletého mezinárodního 

projektu Climbing for Everybody, který je financován z prostředků 

Erasmus+. Součástí projektu jsou i společné akce ČHS a PZS zaměřené 

na mládež (společný letní tábor mládeže z ČHS a PZS), na seniory 

(pobyty v ČR a ve Slovinsku) a na veřejnost (lezení pro veřejnost jako 

doprovodný program MČR v lezení na obtížnost i bouldering).  

Na projekt Climbing for Everybody navážou další mezinárodní aktivity 

zaměřené především na spolupráci v oblasti alpinismu, vzdělávání 

instruktorů a v oblasti mládeže. Za ukončení projektu a další aktivity 

odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

6.  Personální záležitosti  

B. Valentová informovala o personálních změnách sekretariátu: Od září 

odpovídá za oblast vzdělávání a mládeže Kristýna Šmídová, a za oblast 

marketingu a médií Radana Plevková (částečný úvazek).  

- - 

7.  Změna sídla ČHS a stěhování sekretariátu  

V polovině října dojde ke změně sídla a k přestěhování sekretariátu ČHS 

do nových kanceláří na adrese Nádražní 29/21, Praha 5 Smíchov. 

Stěhování bude probíhat ve dnech 9.- 12.10., kdy bude sekretariát 

uzavřen. Informace je zveřejněna na webu ČHS a rozeslána předsedům 

oddílů. Za realizaci odpovídá sekretariát.  

sekretariát do 

15.10.2018 

8.  Valná hromada ČHS 2019 

VV rozhodl, že příští Valná hromada ČHS se uskuteční v sobotu 

23.3.2019 v Praze na Strahově. Za organizaci VH ČHS odpovídá 

sekretariát.  

sekretariát 23.3.2019 

9.  Soutěž Mladý horal 

VV vzal na vědomí informace o finálním kole soutěže Mladý horal, kterou 

uspořádala komise mládeže ve spolupráci s oddílem Lezci.com v sobotu 

15.9. v Českém ráji. Akce byla účastníky velmi dobře hodnocena a stala 

se úspěšným východiskem pro další ročník soutěže, za jehož organizaci 

odpovídá komise mládeže.  

komise mládeže 2019 

10.  Návrh soutěží pro děti a mládež - Oddílové open 

VV schválil návrh Open závodů, jejichž cílem je poskytnout dětem 

a mládeži z klubů mládeže i ostatním příležitost zasoutěžit si v různých 

horolezeckých i jiných, hlavně outdoorových disciplínách. Do Oddílového 

open budou moci být zařazeny soutěže pořádané kluby mládeže ČHS, 

kterým ČHS poskytne finanční podporu v podobě grantu. Informace 

o Oddílovém open budou poskytnuty klubům mládeže na setkání, které 

se uskuteční 11.11. v Jihlavě. Za zveřejnění podmínek Oddílového open 

a zařazení do grantů ČHS odpovídá komise mládeže ve spolupráci se 

sekretariátem. 

komise mládeže 

sekretariát 

do 

31.12.2018 
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11.  Informace o hospodaření ČHS 

J. Schlöglová informovala o stavu čerpání rozpočtu ke dni 25.9.2018 

a očekávaném dočerpání do konce roku 2018. Lze očekávat 100% 

splnění plánovaných příjmů s mírným překročením plánu v příjmech 

z členských příspěvků a z dotací MŠMT. V oblasti plánovaných výdajů 

očekáváme nedočerpání rozpočtu komise ledolezení, komise historie 

a komise mládeže a plánovaných výdajů na marketing. Úsporu lze 

očekávat i v administrativě. Nebyla čerpána částka na akce pro sportovní 

veřejnost ani zatím nebyla použita rezerva. Z hlediska dotačních titulů je 

třeba nejpozději do 15.11.2018 požádat o rozpočtovou změnu v čerpání 

dotace na VSCM, pokud to bude stále potřeba. Za sledování čerpání 

a návrh rozpočtové změny odpovídá J. Schlöglová. 

Schlöglová průběžně 

12.  Návrh rozpočtu ČHS na rok 2019 

VV projednal první návrh rozpočtu ČHS na rok 2019, který byl sestaven 

na základě plánů jednotlivých orgánů ČHS, zejména komisí. Navržený 

rozpočet počítá s příjmy odpovídajícími příjmům v roce 2018. Detailní 

části rozpočtu, zejména jeho výdajové položky, budou předmětem 

dalšího projednávání, s tím, že další verze bude předložena na nejbližší 

jednání VV, odpovídá J. Schlöglová.  

Schlöglová příští jednání 

VV 

13.  Zlepšení proplácení nákladů KSL 

J. Schlöglová informovala o krocích zlepšujících proplácení nákladů 

činovníků KSL v souvislosti s účastí na zahraničních závodech. Nově 

budou poskytovány všem koučům finanční zálohy a vybraní koučové 

dostanou k dispozici platební kartu, vše s cílem omezit vynakládání 

osobních prostředků účastníků na financování akcí ČHS.  

- - 

14.  Seminář věnovaný ochraně přírody a horolezectví 

B. Valentová informovala o přípravě semináře zaměřeného na vztah 

ochrany přírody a horolezectví, s důrazem na lezení v pískovcových 

oblastech. Akce se uskuteční se v pátek 23.11. v Českém ráji, 

organizátory jsou ČHS, AOPK ČR a Správa NP České Švýcarsko. Akce 

je určena především členům OVK, správcům skal, místním oddílům, a za 

ochranu přírody pracovníkům správ CHKO a národních parků. Za 

organizaci za ČHS odpovídá B. Valentová. 

Valentová 23.11.2018 

15.  Pokyny VV  

VV schválil návrh na úpravu Pokynu o evidenci majetku ČHS spočívající 

v úpravě parametrů, na základě kterých je ČHS povinen evidovat svůj 

majetek. Za informování komisí a zveřejnění upraveného pokynu 

odpovídá sekretariát.  

VV dále schválil návrh na zrušení Pokynu provádění plateb týkajících se 

akcí ČHS, neboť se obsahově překrýval s platnou směrnicí o čerpání 

finančních prostředků ČHS.  

sekretariát neprodleně 

16.  Ročenka ČHS 2018 

VV prodiskutoval první návrh na obsah Ročenky ČHS 2018. Návrh dle 

připomínek, včetně návrhu harmonogramu, bude předložen na příští 

jednání VV.  

Plevková příští jednání 

VV 

17.  Partneři ČHS na rok 2019 

VV vzal na vědomí informaci o jednání s potenciálními partnery ČHS pro 

rok 2019. Za jednání odpovídá R. Plevková ve spolupráci s vybranými 

předsedy komisí ČHS.  

Plevková průběžně 
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