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Místo jednání: Praha Datum: 6. 11. 2018  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 17 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Aksamit, Veselý, Urbášek 

Revizní komise: Mašát 

sekretariát – Valentová 

CVK – Berndt (část jednání) 

Příští jednání: 4.12.2018 od 15 hod. 

Přílohy:  

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Úkoly byly splněny, vyjma Koncepce trenérského zajištění 
reprezentace a  VSCM – viz bod jednání. 

  

2.  Schválení nového oddílu ČHS 

VV schválil žádost o založení nového oddílu NEHOP Pelhřimov. Za 

administrativní kroky odpovídá sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

3.  Údržba skal, ochrana přírody 

Předseda CVK K. Berndt informoval o aktivitách v oblasti údržby skal: 
Na odměny za údržbu je vyčerpána zatím jen cca 1/3 alokovaných 
peněz; CVK uspořádala ve spolupráci s OVK Hruboskalsko na konci 
října další školení správců skal. Jednání CVK se uskuteční v sobotu 
24.11. 2018 v Semihorkách v Českém ráji. Mobilní aplikace databáze 
skal pro Android i iOS je již nasazena. 

 

V pátek 23.11.2018 se v Českém ráji v Sedmihorkách uskuteční 
seminář zaměřený na vztah horolezectví a ochranu skal, který pořádá 
ČHS, AOPK ČR a Správa NPP České Švýcarsko. Akce je určena 
především členům OVK, správcům skal a pracovníkům ochrany přírody 
(AOPK, správy NP); zváni jsou i členové oddílů z pískovcových 
skalních oblastí, kterým bude část semináře věnována, a další zájemci 
o tuto problematiku. Za organizaci odpovídá B. Valentová.  

 

B. Valentová dále informovala o jednání se Správou CHKO Český kras 
týkajícího se lezeckých oblastí na území NPR Karlštejn 
a o požadavcích vlastníků pozemků v případě využití pro horolezectví.  

- 

 

 

 

 

 

 

Valentová 

- 

 

 

 

 

 

 

23.11.2018 

4.  Oblast mládeže 

Pokračuje vyplácení peněz v rámci grantů mládeže ČHS, na základě 
informací od klubů mládeže připravuje sekretariát výplatu příspěvků za 
2. pololetí.  Ve dnech 9.-11.11. 2018 se v Jihlavě uskuteční další 
setkání klubů mládeže, které organizuje Komise mládeže ČHS. 

Komise mládeže 9.-11.11.2018 

5.  Oblast vzdělávání 

Na konci října se uskutečnil v Srbsku u Berouna metodický den pro 
veřejnost; během téhož víkendu se konal v Jizerských horách již 29. 
ročník Pelikánova semináře, kterého se zúčastnilo více než 50 osob. 
Metodická komise zorganizovala dvě doškolení instruktorů, jedno 
doškolení bylo pro malý zájem zrušeno. V říjnu byl zahájen letošní 
druhý běh kurzu Instruktor lezení na umělé stěně, který je přednostně 
určen členům klubů mládeže.  

- - 
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6.  Průkazy zdarma za odměnu 

VV schválil poskytnutí průkazů ČHS na rok 2019 zdarma jako odměnu 
pro členy VV, předsedy a vybrané členy komisí a správce skal (dle 
návrhu předsedů) a zaměstnance sekretariátu. Informace rozešle 
a poskytnutí průkazů zajistí sekretariát.  

sekretariát do konce roku 

7.  Mezinárodní aktivity 

Na začátku října se konalo v Mongolsku GA UIAA, jednání se zúčastnil 
předseda ČHS J. Bloudek. Na programu byla mj. diskuse o strategii 
UIAA. Jednání GA EUMA, které se uskuteční v polovině listopadu 
v Bruselu, se zúčastní J. Bloudek a M. Veselý.  

Bloudek průběžně 

8.  Erasmus+ projekt Climbing for Everybody 

Mezinárodní spolupráce založená v rámci projektu Climbing for 
Everybody bude pokračovat i v dalších letech po skončení projektu. 
Zúčastněné horolezecké svazy se shodly, že mají zájem zaměřit se na 
organizování mezinárodních táborů pro mládež, spolupracovat při 
výcviku mladých alpinistů, při vzdělávacích akcích a v oblasti ochrany 
přírody a údržby skal. Záměrem ČHS na národní úrovni je obnova 
celostátních horolezeckých srazů na základě zkušeností převzatých od 
partnerů projektu. Za agendu odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

9.  Členská databáze a e-shop, rejstřík sportu 

Probíhají finální práce před spuštěním nové verze členské databáze 
a e-shopu včetně úpravy struktury databáze v návaznosti na aktuální 
požadavky rejstříku sportu MŠMT.  

Prodej členských průkazů, pojištění a ČHS Trio bude zahájen 
v prosinci, aktuální informace budou poskytnuty prostřednictvím webu 
a e-mailu předsedům oddílů. Odpovídá B. Valentová. 

Valentová průběžně 

10.  Cestovní pojištění UNIQA 

Probíhá jednání s pojišťovnou UNIQA o úpravě a zjednodušení 
stávajících pojistných tarifů, odpovídá J. Bloudek ve spolupráci 
s B. Valentovou. Aktuální informace budou včas poskytnuty 
prostřednictvím webu.  

Bloudek, 

Valentová 

průběžně 

11.  Webová aplikace pro shromažďování historických dokumentů 

VV diskutoval o návrhu vytvoření webové aplikace pro sběr historických 
fotografií a dalších dokumentů, který předložil J. Obročník z TJ Český 
ráj. Záměr bude předmětem dalších jednání, za úkol odpovídá 
J. Bloudek.  

Bloudek do 31.12.2018 

12.  Evidence majetku ČHS 

VV vzal na vědomí informaci o postupu při evidenci majetku a postupu 

při provádění inventury majetku. Nejbližší inventura se uskuteční 

v období do 15.1.2019. Za agendu odpovídá J. Schlöglová. 

Schlöglová do 15.1.2018 

13.  Zpoplatnění metodických akcí ČHS pro veřejnost 

VV projednal návrh na zpoplatnění metodických akcí pro veřejnost, 

konstatoval, že návrh je s ohledem na administrativní náročnost málo 

efektivní (náklady na administrativu by byly vyšší než výnosy), a uložil 

P. Aksamitovi, aby ve spolupráci s J. Voglem předložil na příští jednání 

upravený návrh. 

Aksamit, Vogel příští jednání 

VV 
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14.  Informace o hospodaření ČHS 

Z aktuálních informací o hospodaření ČHS vyplynulo, že v letošním 
roce došlo k překročení plánu příjmů z členských příspěvků. Příjmy 
z dotací MŠMT jsou o 787 tis. Kč vyšší, než bylo plánováno, a dotace 
jsou v jiné struktuře: MŠMT poskytlo o 975 tis. Kč více na projekt 
VSCM (program II Talent) a o 327 tis. Kč méně na organizaci sportu. 
Očekává se nedočerpání rozpočtu v některých oblastech – ledolezení, 
mládež, metodika, a alpinismus.  

 

V návaznosti na kontrolu čerpání státních dotací schválil VV návrh na 
podání žádosti o rozpočtovou změnu v programu II Talent, s cílem 
umožnit přesun částky ve výši 300 tisíc Kč ze služeb na materiál. Za 
podání žádosti odpovídá J. Schlöglová.  

 

VV dále schválil využití rezervy rozpočtu 2018 na krytí části nákladů 
spojených se stěhováním sídla a sekretariátu ČHS a uložil upravit 
strukturu i výši rozpočtu KSL tak, aby byla v souladu s podmínkami 
čerpání dotací.  Odpovídá Schlöglová ve spolupráci s M. Veselým.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlöglová 

 

 

 

Schlöglová, Veselý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neprodleně 

 

 

 

neprodleně 

15.  Návrh rozpočtu ČHS na rok 2019 

VV projednal další verzi návrhu rozpočtu na rok 2019. Rozpočet je 
koncipován jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši 18 094 540 Kč. 
Členské příspěvky a dotace jsou předpokládány ve výši roku 2018. VV 
návrh předběžně schválil s tím, že přikročí k jeho případné úpravě 
v návaznosti na výsledek hospodaření roku 2018 a v návaznosti na 
dotační programy MŠMT 2019, které ještě nebyly vyhlášeny. Za 
přípravu rozpočtu odpovídá J. Schlöglová ve spolupráci s M. Veselým.  

Schlöglová, Veselý příští jednání 

VV 

16.  Příprava Rock Point MMČR v boulderingu 

Rock Point Mezinárodní MČR v boulderingu se uskuteční ve dnech 7.- 
9.12.2018 v Lanškrouně. Za organizaci odpovídá D. Urbášek. 

Součástí bude i doprovodná lokální akce Erasmus+ zaměřená na 
lezení pro veřejnost. 

Urbášek 7.-9.12.2018 

17.  Příprava závodní sezony ledolezení a skialpinismu 

Probíhá příprava nové závodní sezony ledolezení / drytoolingu 
a závodního skialpinismu. Prvním závodem bude MČR v drytoolingu 
v obtížnosti pořádané Lokomotivou Brno, které se uskuteční 
24.11.2018 v Brně.  

 

VV rozhodl, že s nynějším pořadatelem MČR, Lokomotivou Brno, 
uzavře smlouvu o pořádání MČR v drytoolingu i na následující dva 
roky, za předpokladu, že závod v roce 2018 bude odpovídat 
požadavkům ČHS. Závazky obou stran budou zakotveny v dohodě, 
jejíž přípravu a podepsání zajistí sekretariát.  

 

VV dále rozhodl, že uzavře s Lokomotivou Brno smlouvu na provoz 
drytoolingové stěny, s tím, že zde budou vytvořeny podmínky pro 
trénink reprezentantů a dalších závodníků účastnících se závodů 
organizovaných ČHS. Za dojednání a uzavření smlouvy odpovídá 
P. Resch ve spolupráci s J. Schlöglovou.  

 

 

 

 

 

 

sekretariát 

 

 

 

 

 

Resch, Schlöglová 

 

 

 

 

 

 

do 30.11.2018 

 

 

 

 

 

do 31.12.2018 

18.  Soutěž fotografie pro PF ČHS 2019 

VV schválil záměr na vyhlášení každoroční soutěže o nejlepší fotografii 
pro PF ČHS a uložil R. Plevkové, aby zajistila realizaci.  

Plevková  dle 

harmonogramu 

19.  Ročenka ČHS 2018 

VV schválil obsah a postup přípravy Ročenky ČHS 2018 a uložil 
R. Plevkové, aby zajistila realizaci.   

Plevková dle 

harmonogramu 
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20.  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 

 
 


