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Místo jednání: Praha Datum: 4. 12. 2018  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 18 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

CVK – Berndt, Komise mládeže – Jančíková (část jednání) 

sekretariát – Valentová 

Příští jednání: 14. ledna 2019 od 15 hod., Praha 

Přílohy: Statut CVK a OVK, Koncepce profesionálního trenérského zajištění reprezentace a VSCM, ocenění  

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Úkoly byly splněny, vyjma úkolu návrh na zpoplatnění metodických 
akcí, který byl odložen na příští jednání VV, odpovídá P. Aksamit.  

Aksamit příští jednání 

VV 

2.  Schválení nového oddílu ČHS 

VV schválil přijetí spolku HK Babí lom Kuřim, administrativní záležitostí 

zajistí sekretariát. 

sekretariát neprodleně 

3.  Údržba skal, ochrana přírody 

V pátek 23.11.2018 se v Sedmihorkách konal seminář věnovaný 
ochraně přírody a horolezectví uspořádaný ve spolupráci ČHS, AOPK 
ČR a Správy NP České Švýcarsko. Semináře se zúčastnili zejména 
předsedové a členové OVK a zástupci orgánů ochrany přírody. 
Výsledem semináře byl dobře hodnocen, účastníci se shodli, že by se 
podobné setkání mělo konat častěji. Podrobné informace včetně 
prezentací jsou na webu ČHS. 

 

V sobotu 24.11.2018 se uskutečnilo v Sedmihorkách jednání CVK. 
Členové CVK mj. projednali aktualizaci Statutů CVK a OVK a dohodli 
se, že předsedou CVK by měl být i nadále K. Berndt.   

 

VV schválil návrh aktualizace Statutů CVK a OVK, jejímž cílem bylo 
vypustit ceník prací údržby skal a předat jej do kompetence CVK 
(každoroční schvalování); současně byly provedeny potřebné formální 
úpravy textu. Za finální úpravu a zveřejnění dokumentu odpovídá 
B. Valentová. 

Valentová neprodleně 
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4.  Oblast mládeže 

Ve dnech 10.-11.11.2018 se uskutečnilo v Jihlavě setkání klubů 
mládeže, které připravila Komise mládeže, a které bylo vyhodnoceno 
jako velmi přínosné. Zástupci klubů ocenili možnost přímé komunikace 
se členy komise a vedením, uvítali by více podobných setkání a 
komunikaci s dalšími komisemi. V rámci programu byla diskutována 
hlavně tato témata: 

- Fungování a další možnosti rozvoje regionální sítě trenérů mládeže 
(možná míra využití trenéra, náplň a zaměření tréninku apod.).   

- Soutěž „Mladý horal“, která se setkala s velmi pozitivními reakcemi, a 
komise bude pokračovat v jejím pořádání. 

- Návrh závodů pro mládež, tzv. oddílové open, který připravila Komise 
mládeže. Zúčastněné kluby projevily zájem hlavně o závody 
v soutěžním lezení, a proto bylo rozhodnuto o úpravě konceptu s cílem 
vytvořit nižší úroveň závodů v soutěžním lezení. Za přípravu a realizaci 
odpovídá komise mládeže, která v návaznosti na tento záměr upraví 
návrh rozpočtu na rok 2019. 

- Podněty účastníků, které přímo nesouvisí s prací Komise mládeže, 
byly předány VV. 

Novou členkou komise mládeže byla jmenována Jana Cinková, která 
bude mít odpovědnost za přípravu závodů mládeže. 

Komise mládeže do příštího 

jednání VV 

5.  Oblast vzdělávání 

VV vzal na vědomí informace o průběhu podzimních kurzů a doškolení. 
Velký zájem byl o doškolení zaměřené na metodické postupy pro 
nováčky, které se konalo na Rabštejně. Kurz Instruktor lezení na umělé 
stěně absolvovalo 8 členů klubů mládeže. 

- - 

6.  Hodnocení činnosti a odměny za celoroční práci 

VV zhodnotil činnost odborných komisí v letošním roce, vyjádřil 
poděkování za jejich práci pro ČHS a schválil celoroční odměny. 
Předseda ČHS J. Bloudek ocenil také práci členů VV. Za realizaci 
odpovídá J. Schlöglová.  

Schlöglová neprodleně 

7.  Mezinárodní aktivity 

J. Bloudek se zúčastnil posledního setkání v rámci projektu Erasmus+ 

projekt Climbing for Everybody, které se uskutečnilo v Bratislavě. 

Spolupráce zúčastněných horolezeckých svazů bude pokračovat i po 

ukončení projektu v oblasti ochrany přírody a údržby skal, plánované 

jednání by se mělo v roce 2019 uskutečnit v Chorvatsku ve spolupráci 

s NP Paklenica. Další společnou aktivitou navazující na Erasmus+ 

bude mezinárodní mládežnický tábor, pořádaný Komisí mládeže ČHS. 

Předsedkyně komise mládeže M. Jančíková byla jmenována řádnou 

členkou Komise mládeže UIAA a zúčastnila se jednání této komise, 

které se konalo v listopadu ve Španělsku.  

J. Bloudek informoval o záměru EUMA podat přihlášku do programu 

Erasmus+ pro společné mezinárodní aktivity členských zemí EUMA.  

Bloudek průběžně 

8.  Změny cestovního pojištění UNIQA 

ČHS vyjednal změny cestovního pojištění UNIQA spočívající ve 

zjednodušení tarifů a zvýšení pojistného plnění. Základní pojištění bude 

od roku 2019 automaticky zahrnovat i pojištění odpovědnosti a úrazu, 

cena pojištění pro tarif Evropa, nepřetržitý pobyt v zahraničí 30 dnů je 

785 Kč. Změna se promítne i do ceny ČHS Trio. Informace byla 

zveřejněna a poskytnuta oddílům.  

- - 
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9.  Členská databáze a e-shop 

Prodej členských průkazů, ČHS Trio a pojištění, tj. spuštění e-shopu 
a on-line modulu pro oddíly začne od 10.12.2018. Nejpozději k témuž 
datu obdrží předsedové oddílů návod na použití on-line modulu. 
Dřívější spuštění nebylo možné kvůli časově náročnému testování 
a čištění dat. Za realizaci odpovídá B. Valentová. 

Valentová do 10.12.2018 

10.  Webová aplikace pro shromažďování historických dokumentů 

Původní záměr byl pozastaven s cílem najít technicky i finančně 
schůdnější řešení. 

Bloudek do 31.12.2018 

11.  Rejstřík sportu MŠMT 

VV se usnesl, že za sportovce dle požadavků Rejstříků sportu MŠMT 

jsou považováni všichni členové ČHS ve věku od 7 do 65 let a všichni 

evidovaní členové klubů mládeže, kteří se účastní sportovních činností. 

Za nahrání dat do rejstříku sportu odpovídá sekretariát.  

sekretariát do 31.12.2018 

12.  Hospodaření a návrh rozpočtu ČHS na rok 2019 

Z aktuálních informací o hospodaření vyplývá, že celkové příjmy za rok 
2018 převyšují plán o 6%. V několika komisích se očekává 
nedočerpání alokovaných peněz, rozpočet i dodatečné dotace z MŠMT 
nad rámec rozpočtu bude mít vyčerpané komise soutěžního lezení. 

Pokračuje upřesňování návrhu rozpočtu, nepředpokládají se podstatné 
změny, za agendu odpovídá J. Schlöglová a M. Veselý.  

Schlöglová, Veselý příští jednání 

VV 

13.  Dotační programy MŠMT 

MŠMT vyhlásilo dotační programy na rok 2019 - Repre, Talent – 

podání žádostí do 20.12.2018, Organizace sportu – podání žádosti do 

20.1.2019, Pořízení samostatného movitého majetku – průběžná výzva 

s ukončením 30.6.2019. U Pořízení samostatného movitého majetku se 

předpokládá 20% spoluúčast, VV rozhodl, že pro krytí spoluúčasti lze 

plánovat využití finanční rezervy z aktiv ČHS, jejíž čerpání podléhá 

schválení VH. Za přípravu žádostí odpovídá J. Schlöglová, dle 

stanovených termínů.  

Schlöglová dle 

stanovených 

termínů 

14.  Soutěžní lezení 

VV zhodnotil výsledky letošní sezóny v soutěžním lezení, konstatoval, 
že se jednalo o úspěšný rok (historicky nejúspěšnější výsledky 
mládežnické reprezentace a dlouhodobě úspěšná reprezentace 
dospělých), a rozhodl se ocenit realizační tým starající se o 
reprezentanty a členy VSCM, tj. tým trenérů reprezentace, tým 
fyzioterapie a pohybové terapie Fyzio Gym Cooper, tým Laboratoře 
sportovní motoriky. Tyto týmy budou oceněny na MMČR v boulderingu 
v Lanškrouně, za realizaci odpovídá D. Urbášek. v Lanškrouně. 
Stručný výčet úspěchů českého soutěžního lezení je uveden v příloze.  

Urbášek neprodleně 

15.  Koncepce profesionálního trenérského zajištění reprezentace 

v soutěžním lezení a VSCM 

VV schválil Koncepci profesionálního trenérského zajištění 

reprezentace v soutěžním lezení a uložil J. Bloudkovi uzavřít s hlavním 

trenérem T.Binterem pracovní smlouvu. 

Bloudek neprodleně 

16.  Ledolezení / drytooling a skialpinismu 

Na konci listopadu se v Brně uskutečnilo MMČR v drytoolingu, které 
uspořádal oddíl Lokomotiva Brno. ČHS se s Lokomotivou Brno dohodl, 
že bude poskytovat finanční podporu na vytváření podmínek pro 
trénink v drytoolingu na pilíři v Brně, o který se tento oddíl stará.  

- - 
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17.  Výstupy roku ČHS 2018 

ČHS vyhlásil výzvu k podávání nominací do ankety Výstupy roku ČHS 
2018, návrhy lze posílat do 6.1.2019. Nominované výkony bude 
hodnotit komise alpinismu, slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 
8.2.2019 v Liberci, souběžně s programem Jizerské 50. Za realizaci 
odpovídá komise alpinismu ve spolupráci se sekretariátem.  

komise alpinismu 

sekretariát 

dle 

stanovených 

termínů 

18.  Partneři ČHS na rok 2019 

VV vzal na vědomí informaci o jednání s potenciálními partnery ČHS 
pro rok 2019. Za jednání odpovídá R. Plevková.  

Plevková průběžně 

 
 


