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Místo jednání: Praha Datum: 5. 11. 2019  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 28 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

sekretariát – Valentová 

hosté – předsedkyně Komise mládeže M. Jančíková, předseda Metodické komise J. Vogel 

Příští jednání: pondělí 9.12. od 14 hod., Praha 

Přílohy:   

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny, úkol Promítnutí 
navržených změn do Organizačního řádu bude řešen v rámci bodu 
Změny organizace a řízení, bod. č 11.  

 

 

 

 

2.  Schválení nových oddílů a spolku 

VV schválil nové oddíly Sněženky a skalničky, HO Buližníci a spolek 

Sportovní lezení. Administrativní záležitosti zajistí sekretariát. 

sekretariát neprodleně 

3.  Mládež různé 

V říjnu se uskutečnily dva Open závody, probíhá proplácení grantů 

mládeže a připravuje se výplata finanční podpory za 2. pololetí.  

VV schválil návrh na úpravu grantů mládeže, kterou navrhla 

předsedkyně Komise mládeže M. Jančíková: Od roku 2020 budou 

granty poskytovány jen na soustředění, výjezdy do skal, náborové akce 

apod. aktivity. Za úpravu grantů odpovídá Komise mládeže. 

M. Jančíková dále upozornila na nevyřešené odměňování členů komise 

a na riziko snížení zájmu oddílů o zapojení do sítě klubů mládeže 

v případě snížení finančních příspěvků odvíjejících se od počtu 

aktivních dětí v oddílech. V návaznosti na to bylo konstatováno, že pro 

oddíly je primárně určený dotační program MŠMT Můj klub, plošnou 

podporu ze strany ČHS je nutno chápat spíše jako dočasnou.  

  

4.  Open závody mládeže 

Předsedkyně Komise mládeže M. Jančíková informovala o průběhu 

1. ročníků Open závodů a navrhla úpravy na další rok. V roce 2019 je 

do sítě Open závodů zařazeno 11 akcí, kterých se k tomuto datu 

zúčastnilo 558 dětí, největší zájem je o závody typu B. Na základě 

zkušeností z 1. ročníku Open závodů VV rozhodl, že bude zrušen 

požadavek na členství všech závodících dětí v ČHS a závody budou 

otevřené pro všechny zájemce; bude ponecháno dosavadní 

uspořádání, kdy ČHS je organizátorem závodu a příslušný oddíl 

pořadatelem; výše startovného může být upravena, avšak musí být 

v souladu s pravidly platícími pro závody vyšší kategorie, tj. pro závody 

ČP a U14. Na rok 2020 je plánováno 19 závodů, na začátku roku se 

uskuteční školení rozhodčích a stavěčů. Za přípravu a organizaci Open 

závodů včetně schválených změn odpovídá Komise mládeže. 

komise mládeže do vyhlášení 

dalšího 

ročníku Open 

závodů 
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5.  Soutěž Mladí horalové 

Předsedkyně Komise mládeže M. Jančíková informovala o průběhu 

2. ročníku soutěže. Pořadatel celostátního kola na rok 2020 není dosud 

vybrán, finanční podpora pro pořadatele zůstane nezměněna, i nadále 

budou jen dvě kola – oddílové a celostátní finále. Za realizaci odpovídá 

Komise mládeže.  

Komise mládeže průběžně 

6.  Záměry v oblasti vzdělávání instruktorů 

VV schválil záměry v oblasti vzdělávání instruktorů, které představil 

předseda Metodické komise J. Vogel. Hlavním záměrem je dokončení 

blokového schématu zahrnujícího navazující vzdělávací stupně CWI, 

SCI, RCI, HAL. V roce 2020 budou realizovány kurzy SCI, RCI a HAL 

na jaře a CWI na podzim. V roce 2020 bude rozšířena nabídka 

seminářů pro členy ČHS – ledolezení, skialpinismus a laviny, 

horolezectví ve Vysokých Tatrách, vícedélkové lezení na zajištěných 

cestách. Za realizaci odpovídá Metodická komise. 

Metodická komise průběžně 

7.  Poplatky za kurzy, lektorné 

VV schválil návrh na plošné zvýšení poplatků (spoluúčast) za 

instruktorské kurzy a doškolení z dosavadních 200 Kč na 300 Kč za 

den, s tím, že na rok 2021 bude navržen diferencovaný systém podle 

úrovně vzdělávání. Za realizaci změny odpovídá Metodická komise a 

sekretariát. 

Návrh na zvýšení lektorného VV neschválil, s tím, že případné zvýšení 

je nutno řešit systémově, v návaznosti na odměňování dalších 

funkcionářů a spolupracovníků ČHS; návrh systému odměňování bude 

vytvořen do konce roku, viz bod č. 11. 

Metodická komise, 

sekretariát 

od 1.1.2020 

8.  Stanovisko Revizní komise k mezinárodnímu projektu Erasmus+ 

Project of Good Governance of Climbing and Mountaineering in 

Europe 2020 - 2022 

VV obdržel od Revizní komise kladné vyjádření k zapojení ČHS do 

mezinárodního projektu Erasmus+. S přihlédnutím ke stanovisku RK 

pověřil VV J. Bloudka podpisem smlouvy s Evropskou komisí 

zastoupenou agenturou EACEA.  

Bloudek neprodleně 

9.  Mezinárodní záležitosti 

J. Bloudek se zúčastnil jako host Valné hromady DAV konané 26.10. 
v Mnichově, a jako delegát zastupující ČHS Valné hromady UIAA a 
EUMA, konaných 2. a 3.11. v Larnace. Na VH UIAA proběhly doplňující 
volby 3 členů Executive Boardu a VH EUMA schválila navýšení 
členských příspěvků, které pro ČHS budou v roce 2020 570 EUR a 
v roce 2021 806 EUR. 

- - 

10.  Změny organizace a řízení 

VV schválil shrnutí výstupů pracovní komise zabývající se změnami 
v organizaci a řízení ČHS a uložil splnit následující body: 
Zakomponovat již schválené návrhy do vnitřních předpisů, navrhnout 
celkovou úpravu vnitřních předpisů, a navrhnout systém odměňování 
funkcionářů a spolupracovníků ČHS. Termín nejpozději do konce roku 
2019, odpovídá B. Valentová. 

Valentová do konce roku 

2019 

11.  E-mailové schránky ČHS 

VV rozhodl, že od roku 2020 budou rozšířeny e-mailové schránky ČHS 
na členy VV a předsedy komisí. Za realizaci odpovídá sekretariát.  

sekretariát do 1.1.2020 
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12.  Hospodaření ČHS 

S ohledem na zvýšené náklady v oblasti soutěžního lezení (např. 
původně neplánované závody v Číně a Japonsku, spojené s nominací 
do Toulouse) by mohlo dojít k přečerpání rozpočtu soutěžního lezení. 
VV pověřil M. Veselého sledováním situace a navržením vhodného 
řešení, včetně možnosti využití vyššího objemu prostředků z loterií, 
získaných v předchozích obdobích.  

Veselý neprodleně 

13.  Příprava rozpočtu na rok 2020 

VV projednal předložené návrhy rozpočtů dodaných částí komisí a 
konstatoval, že požadavky v některých případech neodpovídají 
očekávaným zdrojům, a proto je třeba jednat o úpravách. První 
kompletní návrh rozpočtu na rok 2020 bude předložen na příští jednání 
VV, odpovídá M. Veselý. 

Veselý příští jednání 

VV 

14.  Majetek pořízený z investiční dotace 

Více než 80% majetku pořizovaného z investiční dotace je již převzato 
v souladu s uzavřenými smlouvami. VV uložil B. Valentové poslat 
upozornění dodavatelům, u kterých je riziko opoždění termínu dodávky, 
na možnost uplatnění smluvní pokuty.  

Valentová neprodleně 

15.  Soutěžní lezení 

Úspěšně proběhla MČR v boulderingu a MČR v lezení na obtížnost, 
tuzemská závodní sezona bude ukončena 7.12.2019 závodem MČR 
v lezení na rychlost.  

A. Ondra vyhrál poslední kolo SP v lezení na obtížnost v Číně a stal se 
i celkovým vítězem SP vlezení na obtížnost 2019. E. Adamovská a 
M. Janošová vybojovaly na MEJ ve Voroněži stříbrné medaile. 
Posledním mezinárodním závodem je závod v kombinaci v Toulouse, 
který je nominačním závodem na OH, a zúčastní se jej A. Ondra. 

- - 

16.  Údržba skal, ochrana přírody 
V Dolním žlebu se uskutečnil další seminář osazování fixního jištění. 
Bylo vydáno nové povolení pro NPR Karlštejn. Připravuje se setkání 
zástupců OVK a lezců, které bude zaměřeno na dodržování podmínek 
a pravidel lezení zejm. v pískovcových skalních oblastech.  

- - 

 


