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Místo jednání: Praha Datum: 5. 6. 2019  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 23 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

sekretariát – Valentová, část jednání Schlöglová 

Komise soutěžního lezení - Binter 

Příští jednání: 1.7. 2019 od 15 hod., Praha 

Přílohy: Návrh změn v organizaci a řízení 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny vyjma řešení 
přidruženého členství v SHS James, kde čekáme na souhlas 
příslušného slovenského úřadu s úpravou stanov JAMES.  

Bloudek příští jednání 

VV 

2.  Schválení registrace nového oddílu 

VV schválil registraci nového oddílu HO Sezemice, administrativní 
záležitosti zařídí sekretariát. 

sekretariát neprodleně 

3.  Mezinárodní záležitosti 

J. Bloudek a M. Veselý se zúčastnili plenárního zasedání Balkánské 
horolezecké unie (BMU), které se konalo 24.-25.5.2019 v Korçe v 
Albánii. Plenární zasedání BMU v roce 2020 bude pořádat ČHS 
(rotující pořádání plenárního zasedání je formou členského příspěvku), 
za akci odpovídá M. Veselý.  

Veselý květen 2020 

4.  Personální záležitosti 

Od 7. 5. zajišťuje administrativní činnosti pro závodní sport Ivana 

Palasová.  

- - 

5.  Návrh změn v organizaci a řízení ČHS 

VV projednal a schválil dva materiály týkající se potřebných změn 
v oblasti organizace a řízení ČHS, ustanovil dvě pracovní skupiny 
a schválil harmonogramy jejich činnosti. 

1. Pracovní skupina, jejímž úkolem je provést vnitřní audit systému 
řízení ČHS, navrhnout potřebné změny a uvést je do praxe. 
Vedení skupiny J. Schlöglová, dále v příloze. 

2. Pracovní skupina, jejímž úkolem je připravit návrh splnění 
usnesení VH 2018 a v návaznosti na to rozsáhlejší změny 
v organizaci a řízení. Vedení pracovní skupiny B. Valentová, další 
v příloze.  

 

Schlöglová 

Valentová 

dle 

harmonogramu 

6.  Hospodaření ČHS 

Plánovaná výše příjmů byla překročena o 3% díky vyšším dotacím 
z MŠMT (navýšení o cca 800 tisíc Kč). Výběr členských příspěvků za 
kalendářní rok 2019 zatím nedosáhl plánované výše.  

Čerpání rozpočtu, celkové i v rámci jednotlivých středisek probíhá 
podle očekávání. Čtvrtletní zpráva o hospodaření je zveřejněna na 
webu.  
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7.  Dotace  

1. ČHS podal ke stanovenému datu požadované podklady k žádosti 

o investiční dotaci MŠMT s cílem pořídit auta a materiál pro oblast 

soutěžního lezení, vyřízení se strany MŠMT se očekává zhruba do 

konce června.  

2. ČHS jedná s KÚ Ústeckého kraje o úpravě dotace na Olympiádu 

dětí a mládeže, neboť účast sportovců z tohoto kraje je nižší než 

očekávaná. Za jednání odpovídá J. Schlöglová.  

3. VV uložil J. Schlöglové zjistit situaci ohledně dotací Magistrátu 

hl.m. Prahy, kde ČHS požádal o dotaci na pořádání MČR v lezení 

na obtížnost a na podporu klubů mládeže.  

2. Schlöglová 

3. Schlöglová 

2. neprodleně 

3. neprodleně 

8.  Mládež 

Probíhá uzavírání dohod o spolupráci, na základě kterých ČHS 

poskytuje finanční podporu oddílů zařazeným do sítě Klubů mládeže, 

připravuje se vyúčtování loňské dotace Magistrátu hl. m. Prahy pro 

mládežnické kluby, na červen jsou naplánovány čtyři Open závody 

mládeže, v polovině června se uskuteční koordinační schůzka týkající 

se finále soutěže Mladý horal.  

- - 

9.  Metodika, vzdělávání 

V květnu se na Moravě (Rabštejn, Drátník) uskutečnily dva metodické 

dny ČHS a kurz pro nováčky (Rabštejn). Proběhly dva bloky kurzu SCI 

za účasti třiceti zájemců; doškolení zaměřené na výuku lezení nováčků 

bylo pro malý zájem zrušeno. Termín třetí části kurzu Instruktor lezení 

na umělé stěně byl z kapacitních důvodů změněn, účastníkům kurzu 

byly nabídnuty dva nové termíny, s tím, že kurz bude doplněn 

o zájemce z SHS James. Podzimní běh tohoto kurzu se uskuteční 

podle plánu.  

- - 

10.  Informace o jednání s předsedou Metodické komise 

1. Na konci května se uskutečnilo jednání s předsedou Metodické 

komise J. Vogelem, během kterého byla projednána situace a 

záměry v oblasti instruktorských kurzů včetně propojení kurzů SCI, 

RCI, HAL a kurzu Instruktor lezení na umělé stěně a jejich 

personálního zajištění, stav garantovaných horoškol a jejich 

propagace, vytváření metodických karet apod. Propojení 

instruktorských kurzů a další záležitosti budou řešeny na jednání, 

které se uskuteční na začátku října; metodické karty budou 

k dispozici na webu ČHS do 30.6.2019; možnosti propagace 

Garantovaných horoškol projedná P. Aksamit s R. Plevkovou. Za 

přípravu a svolání jednání odpovídá sekretariát – K. Šmídová.  

2. Dále bylo rozhodnuto, že na některé z podzimních jednání VV 

bude pozván předseda Metodické komise a předsedkyně Lékařské 

komise s cílem prodiskutovat zejména personální zajištění 

vzdělávacích akcí zaměřených na zdravovědu a první pomoc. 

Odpovídá P. Aksamit. 

1. Šmídová 

2. Aksamit 

začátek října 

do konce září 
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11.  Soutěžní lezení 

Jednání se zúčastnil předseda Komise soutěžního lezení T. Binter, 

předmětem jednání byla zejména organizace MČR v lezení na 

obtížnost a MČR v boulderingu.  

V období od předchozího jednání VV se uskutečnily tři tuzemské 

závody, posledním byl ČP a současně poslední nominační závod 

v lezení na obtížnost, na základě které probíhá sestavení reprezentace 

v této disciplíně. Reprezentanti ČR se zúčastnili čtyř mezinárodních 

závodů, v Innsbrucku se uskutečnila soustředění v lezení na obtížnost, 

v lezení na rychlost a v kombinaci. Začala příprava kurzu trenér B 

určeného zájemcům z SHS James.  

- - 

12.  Školení správců skal a setkání se zástupci SHS James 

Ve dnech 24 .- 25. 5. se v Českém ráji uskutečnilo setkání se zástupci 

SHS James, jehož cílem byla výměna zkušeností z oblasti údržby skal 

a jednání s orgány ochrany přírody. Slováci se zúčastnili i školení 

osazování jištění, které se konalo v sobotu 25. 5. v Klokočských 

skalách ve spolupráci s OVK Jizerské a Lužické hory. Obdobné setkání 

zaměřené na výměnu zkušeností by se mělo uskutečnit i příští rok, 

organizátorem bude SHS James.    

- - 

13.  Marketing, média 

Spolupráce s partnery probíhá podle předpokladů, řeší se dopady 

zařazení ČHS mezi plátce DPH do partnerských smluv, probíhají 

jednání týkající se závodů Rock Point ČP v boulderingu s tím, že je 

nutno najít náhradu za M. Dráždilovou, která bude marketingové a 

mediální plnění vůči Rock Pointu zajišťovat jen do 30.6.2019, odpovídá 

D. Urbášek. 

Do Montany byla připravena pravidelná rubrika Bylo – Bude a dva 

rozhovory z oblasti soutěžního lezení.   

Urbášek neprodleně 

14.  Finanční podpora pro Horolezecký festival Český ráj 

VV schválil finanční podporu pro Horolezecký festival Český ráj ve výši 

10 tisíc Kč, uzavření smlouvy a zaslání peněz zajistí B. Valentová.  

Valentová neprodleně 

15.  Zapojení ČHS do programu MHFF Teplice nad Metují 

VV diskutoval zapojení ČHS do programu MHFF a festivalu a schválil 

tyto možnosti: školení osazování jištění, přednášky zaměřené na 

fyzioterapii a na zdravovědu a 1. pomoc. Možnost zařazení těchto 

témat do programu MHFF  projedná s vedením festivalu J. Bloudek, za 

projednání a popř. i přípravu jednotlivých akcí odpovídá K. Berndt 

(osazování jištění), D. Urbášek (fyzioterapie) a Lékařská komise 

(zdravověda, 1. pomoc); s J. Kubalovou projedná tuto záležitost do 

poloviny června P. Aksamit.  

Bloudek 

Berndt, Urbášek, 

Aksamit 

do poloviny 

června 

 


