
 Zápis z jednání Výkonného výboru 

 
 

Českého horolezeckého svazu   
 

 www.horosvaz.cz Strana 1 z 2 

  
 

Místo jednání: Praha Datum: 1.7.2019  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 24 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Aksamit, Urbášek, Veselý (Resch, Veselý vyloučeni z jednání při projednávání bodu 2) 

sekretariát – Valentová, Schlöglová 

Revizní komise – M. Mašát 

Příští jednání: 23.8. Ostaš, od 15 hod. 

Přílohy: Rozhodnutí ke změnám v řízení  

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny.  

Bloudek příští jednání 

VV 

2.  Odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise 

VV jakožto odvolací orgán (§ 33 Disciplinárního řádu) projednal 
odvolání Jiřího Olivy na straně jedné a Petra Resche na straně druhé 
proti rozhodnutí Disciplinární komise č. 2/2019 týkajícího se výroku 
P. Resche na Valné hromadě ČHS 2018. Z jednání o dovolání byli 
vyloučení P. Resch jako účastník disciplinárního řízení M. Veselý jako 
kárný žalobce proti stěžovatelům v jiném, probíhajícím řízení. VV 
posoudil veškeré skutečnosti týkající se této kauzy, jednomyslně zamítl 
odvolání J. Olivy a vyhověl odvolání P. Resche tím, že změnil 
rozhodnutí Disciplinární komise a zrušil trest ve formě veřejného 
napomenutí. Rozhodnutí včetně odůvodnění bude doručeno 
účastníkům řízení, předsedovi Disciplinární komise a poté zveřejněno 
na webu ČHS, odpovídá sekretariát. 

sekretariát neprodleně 

3.  Schválení registrace nového oddílu a přijetí nového spolku 

VV schválil registraci oddílu Skialp Ještěd a přijetí spolku ObrLEZke do 
ČHS, administrativní záležitosti zařídí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

4.  Návrh změn v organizaci a řízení ČHS – výstup pracovní skupiny 

VV vzal na vědomí informace a zkušenosti jiných sportovních svazů a 
diskutoval možný průmět těchto zkušeností do ČHS. Současně se 
usnesl, že zásadní změny nejsou možné bez opětovného 
prodiskutování cílů a strategie ČHS, a proto rozhodl, že změny budou 
navrženy jen v oblasti členství a v zastupování na valné hromadě, 
především s cílem splnit usnesení VH 2018 – práva členů do 18 let na 
VH. Za přípravu návrhu odpovídá vedoucí pracovní skupiny 
B. Valentová.  

Valentová do 23.8.2019 

5.  Krátkodobé změny v oblasti řízení – výstupy pracovní skupiny 

VV projednal materiál pracovní skupiny věnovaný roli výkonného 

výboru a předsedy ve vztahu k výkonným složkám ČHS a přijal k dílčím 

bodům rozhodnutí, která jsou přílohou zápisu. Za realizaci odpovídá 

vedoucí pracovní skupiny J. Schlöglová.  

Schlöglová první část 

úkolů do 

23.8.2019 

6.  Hospodaření ČHS 

Hospodaření ČHS probíhá v souladu s předpoklady.  

MŠMT dosud nerozhodlo o přidělení investiční dotace zamýšlené pro 
oblast soutěžního lezení.  

ČHS obdržel dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy na uspořádání MČR 
v lezení na obtížnost ve výši 100 tisíc Kč a dotaci ve výši 350 tisíc Kč 
na podporu šesti klubů mládeže se sídlem v Praze.   

- - 
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7.  Mládež 

Probíhá výplata finanční podpory mládežnickým klubům a proplácení 

grantů mládeže, proběhly 4 Open závody, vítězové loňského ročníku 

Mladý horal byli za odměnu ve Vysokých Tatrách, Magistrát hl. m. 

Prahy přidělil dotaci 350 tisíc Kč na podporu pražských klubů mládeže.  

- - 

8.  Metodika, vzdělávání 

Instruktorský kurz SCI úspěšně ukončilo 27 účastníků, byl zahájen kurz 
RCI, proběhl kurz Trenér sportovního lezení, kterého se zúčastnili i 
zájemci z SHS James, většina účastníků kurzu Instruktor lezení na 
umělé stěně kurz dokončí na podzim.  
Byla podepsána dohoda s Českým spolkem horských průvodců týkající 

se vydání metodické příručky UIAA.  

- - 

9.  Soutěžní lezení 

Po posledním nominačním závodě byla sestavena reprezentace 

v lezení na obtížnost, A. Ondra obsadil v celkovém hodnocení 

letošního SP v boulderingu 2. místo, uskutečnily se první závody 

Evropského poháru mládeže v boulderingu a v lezení na obtížnost, 

v Innsbrucku se uskutečnilo soustředění reprezentace v lezení na 

obtížnost. Probíhá příprava dalšího závodu Rock Point Českého 

poháru v boulderingu, který se bude konat v polovině září v Praze, za 

akci odpovídá D. Urbášek.  

Urbášek do doby 

konání závodu 

10.  Údržba skal a ochrana přírody 

Uskutečnilo se jednání se Singing Rock ohledně školení bezpečnosti 

práce správců skal, v přípravě jsou povolení lezení pro lezecké oblasti 

v CHKO Český kras a CHKO Pálava.  

  

11.  Marketing, média 

Probíhá příprava účasti ČHS na horolezeckých festivalech v Teplicích 

nad Metují a v Českém ráji.  

  

12.  Horolezecké festivaly 

VV rozhodl, že se ČHS nezapojí do ankety UIAA Rock Climbing 

Festival Award.  

  

 


