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Místo jednání: Praha Datum: 29. 4. 2019  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 22 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

sekretariát – Valentová, část jednání Schlöglová 

Příští jednání: 5.6.2019 od 15 hod., Praha 

Přílohy: Návrh změn v organizaci a řízení ČHS – popis situace; podklady k výběrovým řízením pro investiční 
dotaci. 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny. 

- - 

2.  Schválení přijetí spolku a oddílů 

VV schválil přijetí spolku HK TOP OL z.s. a registraci oddílů HO Pře-
Vys Žďár nad Sázavou a HO Slavia Praha. Organizační záležitosti 
zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

3.  Mezinárodní záležitosti 

J. Bloudek a M. Veselý se zúčastní plenárního zasedání Balkánské 
horolezecké unie (BMU), které se koná 24.-25.5.2019 v Körce v 
Albánii.  

Jednání plenárního zasedání IFSC Europe, které se bude konat 24.-
25.5.2019 v Litvě, se zástupce ČHS  nezúčastní, poskytne proxy hlas 
Polské horolezecké asociaci. 

ČHS bude v roce 2019 organizovat plenární zasedání BMU a plenární 
zasedání EUMA – obě akce se uskuteční ve společném termínu 28.-
31.5.2020. Za organizaci odpovídá M. Veselý a J. Bloudek.  

Bloudek, Veselý dle termínů 

akcí 

4.  Přidružené členství ČHS v SHS James 

VV schválil podání žádosti ČHS o přidružené členství v SHS James, 
které lépe zpřístupní členům ČHS slevy na chatách ve Vysokých 
Tatrách, a pověřil J. Bloudka uzavřením písemné dohody.  

Bloudek neprodleně 

5.  Personální záležitosti 

Místo administrativního pracovníka pro závodní sport bude obsazeno 

od 7.5.2019, odcházející K. Zelenkovou nahradí I. Palasová.  

- - 

6.  Podání disciplinární stížnosti  

VV vzal na vědomí, že M. Veselý podal dle zadání z předchozího 
jednání VV stížnost k Disciplinární komisi ve věci záměru oddělení 
sportovního lezení od ČHS a poškození dobrého jména ČHS.   

- - 

7.  Likvidace pobočných spolků ČHS 

M. Veselý informoval, že již probíhají první kroky vedoucí k likvidaci 
pobočných spolků ČHS. 

M. Veselý průběžně 
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8.  Návrh změn v organizaci a řízení ČHS 

VV diskutoval o potřebných změnách v organizaci a řízení ČHS, které 
by pomohly vyřešit problémy, se kterými se ČHS potýká. Prvním 
problémem je rozsáhlá a různorodá činnost, druhým je VH složená ze 
členů, nikoli z delegátů, jak je tomu v jiných sportovních svazech, třetím 
je „mezera“ mezi centrálním řízením na straně jedné a činností na 
lokální úrovní a individuálním členstvím na straně druhé. VV uložil 
J. Bloudkovi a B. Valentové, aby na příští jednání předložili návrh změn 
ve variantách s odhadem časového harmonogramu, s tím, že součástí 
návrhu musí být řešení zastoupení členů do 18 let na VH, jak bylo 
uloženo usnesením VH ČHS 2018. Popis situace a základních cílů 
změn je v příloze. 

Bloudek, 

Valentová 

příští jednání 

VV 

9.  Investiční dotace MŠMT  

VV schválil postup a harmonogram výběru a zpracování dalších 

dokladů nutných pro poskytnutí investiční dotace MŠMT, kterou chce 

ČHS využít pro oblast soutěžního lezení. VV současně navrhl členy 

komise, která bude hodnotit nabídky, s tím, že v komisi bude zástupce 

VV, zástupce KSL a zástupce Revizní komise. Za realizaci přípravy 

podkladů pro rozhodnutí MŠMT odpovídá J. Schlöglová, harmonogram 

prací je v příloze. 

Schlöglová do 21.5.2019 

10.  Mládež 

Do Open závodů mládeže bylo nahlášeno 9 závodů, první se 

uskutečnil v Brně. Do soutěže Mladí horalové se přihlásilo 14 oddílů a 

24 soutěžních družstev. Byly podepsány dohody se všemi úspěšnými 

žadateli o granty mládeže.  

- - 

11.  Metodika, vzdělávání 

Proběhl první blok kurzu Instruktor lezení na umělé stěně, zúčastnilo se 

jej všech 12 zájemců. Termín metodického dne pro veřejnost byl 

změněn kvůli uzavírce skal.  

- - 

12.  Závodní sport 

Byly zahájeny závody IFSC a byla ustavena reprezentační družstva 

v boulderingu a v lezení na rychlost.  

- - 

13.  Jednání s komisí tradičního skialpinismu 

VV diskutoval náměty rozvoje tradičního skialpinismu a uložil 

P. Aksamitovi, aby projednal možnost realizace skialpinistického kurzu 

s Metodickou komisí.  

Aksamit do 31.8.2019 

14.  Podpora MHFF 

VV schválil dar pro MHFF 2019 ve výši 20 tisíc Kč. Za přípravu 

darovací smlouvy a realizaci odpovídá B. Valentová.  

Valentová neprodleně 

15.  Upgrade aplikace databáze Skály ČR 

VV předběžně schválil vylepšení mobilní aplikace Skály ČR, za 

realizaci odpovídá správce databáze P. Jandík a předseda CVK K. 

Berndt.  

Jandík, Berndt do konce roku 

2019 

 


