
1 
 

 

Zápis komise závodního skialpinismu při ČHS 

 
V Dobrušce dne 18.9. 2018 

Přítomni: Pavel Jirsa, Jan Pochobradský, Jakub Fabián,  

    Štěpán Pleskač - omluven 

 

Program:                                                                                                                                                                   
1, Zahájení a přivítání nového člena komise                                                                                                                                                             
2, Čerpání rozpočtu komise 2018                                                                                                                         
3, Zhodnocení zimní sezony 2018                                                                                                                        
4, Soustředění reprezentace                                                                                                                                 
5, Reprezentace 2019                                                                                                                                             
6, Český pohár 2019                                                                                                                                               
7, Středoevropský pohár 2019                                                                                                                              
8, Rozpočet 2019                                                                                                                                                      
9, Různé 

 

1, Zahájení a přivítání nového člena komise  

Na úvod jednání komise přivítal předseda nového člena komise Jakuba Fabiána, který je zástupcem 
skialpinistického oddílu Skialp Dolní Morava. V současné době pracuje tedy komise ve čtyřčlenném 
zastoupení.  

 

2, Čerpání rozpočtu   

Celkový rozpočet pro komisy závodního skialpinismu byl pro rok 2018 schválen ve výši 220.000,- Kč + 
30.000,- Kč získaných ze sponzorství za Hudy Český pohár. Celková výše rozpočtu činí tedy 250.000,- 
Kč. Ke dni 18.9.2018 je rozpočet čerpán ve výši 177.905,- Kč.  Do konce roku 2018 zbývá vyčerpat 
částku ve výši 72.095,- Kč. Komise rozhodla o dočerpání rozpočtu uspořádáním reprezentačního 
soustředění do konce roku 2018 ( začátkem prosince ).  V případě nedočerpání rozpočtu po 
reprezentačním soustředění bude nakoupen sportovní materiál pro reprezentanty dle jejich potřeb. 

 

3, Zhodnocení zimní sezony 2018 

Komise hodnotila kladně spolupráci s firmou Hudy při Hudy Českém poháru ve skialpinismu 2018. 
Pověřila předsedu jednáním o spolupráci v sezoně 2019. Dále byly posouzeny a připomínkovány 
jednotlivé závody zařazené do Hudy ČP 2018. Na základě zhodnocení jednotlivých závodů budou 
zařazeny závody do ČP 2019. Viz v dalších bodech. 
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4, Soustředění reprezentace 2018 

Komise podpoří reprezentační soustředění v zahraničních horách do konce tohoto roku pro nově 
schválenou reprezentaci.  

 

5, Reprezentace 2019 

Komise rozhodla na základě výsledků v uplynulé sezoně o nominaci do reprezentace:                                                                                                                             
Dudek  Tomáš (v loňském roce kadet, v letošním nevím, neboť v žádných výsledcích závodů, kterých 
se zúčastnil, nemá uveden ročník narození), Novák David (muž), Urban Matyáš (junior), Sádlo 
Dominik (muž). Družstvo může být doplněno na základě divoké karty. Dalšími nominovanými na 
základě divoké karty mohou být Lichý nebo Skalický, případně nový objev. Nominovaný na základě 
divoké karty musí prokázat formu při závodech ČP 2019.  

 

6, Český pohár 2019 

Návrh závodů ČP 2019:                                                                                                                                    
12.1. O Dřevěného Krakonoše, Rokytnice nad Jizerou, start – cíl                                                              
26.1. Dolní Morava, pravděpodobně Vertical, případně start – cíl, bude upřesněno v průběhu října 
16.2. Říčky v Orlických horách, večerní  závod                                                                                                     
( nově zařazený závod, který již několikrát proběhl v Říčkách v minulosti )                                              
3.3. Krkonoše 2018, Špindlerův Mlýn, start-cíl, M ČR 

Pokud se bude pořádat v roce 2019 Středoevropský pohár budou součástí ČP 2019 oba závody 
v zahraničí. Pokud se v roce 2019 SEP nebude konat budou do ČP zařazeny závody na Bouřňáku 
v Krušných horách a na Dolní Moravě ( sprint ). 

Další závody na jejichž termín je třeba brát zřetel:                                                                                     
19.1. Noc tuleních pásů                                                                                                                                         
9.-16.3. MS                                                                                                                                                               
21.-23.3. Bokami Západních Tater 

 

7, Středoevropský pohár 2018 

Komise zhodnotila průběh konání SEP v roce 2018. Závody na Slovensku proběhly na dobré úrovni. 
Závody v Polsku však proběhly za špatných podmínek, tak jako každý rok. Závod za Českou stranu 
proběhl na dobré úrovni. J. Pochobradský byl pověřen oslovením polské i slovenské strany 
s pořádáním SEPu 2019.  

 

8, Rozpočet komise 2019 

Komise odsouhlasila návrh rozpočtu na rok 2019, dle výzvy z ČHS a na základě reálných potřeb 
komise. Do rozpočtu byly výdaje na organizaci ČP, M ČR, SEP, Reprezentaci ( 4 závody SP + 1 
soustředění před MS ),  zdravotní prohlídky reprezentantů, pojištění reprezentantů při závodech a 
soustředění, licence a poplatky ISMF. V případě dohody s partnerem Hudy na ČP 2019 je rozpočet ve 
výši 306.140,- Kč. Pokud se partner Hudy rozhodne ČP 2019 nepodpořit bude rozpočet ve výši 
401.140,- Kč.  
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9, Různé 

- Licence pro rok 2019 – komise z rozpočtu závodního skialpinismu podpoří licence maximálně 
v počtu 5 ks. Je to z důvodu placení výše členského příspěvku ISMF. 

- Komise podpoří uskutečněné závody českého poháru v ČR částkou ve výši 6.300,-Kč a to 
s ohledem na kvalitu pořádaného závodu a M ČR částkou ve výši 9.500,-Kč. Podpora bude 
vyplacena dle dohody s pořadatelem a rozhodnutí komise. Komise podpoří závody 
Středoevropského  poháru  dle částky uvedené v pravidlech SEP. 

 

Zapsal: Pavel Jirsa 

Ověřil: J. Pochobradský 

 

 

 

 

 

  


