
 

Kandidát do výkonného výboru ČHS  

doplňující volby na období 2020 - 2021 

 
VH ČHS 2020 

 

Jméno a příjmení Jiří Oliva 

Datum narození 25. 2. 1977 

Kontaktní údaje 
(adresa, e-mail, telefon) 

 

Délka členství v ČHS, 
členství v oddíle ČHS 

členem ČHS Od roku 2014 
aktuálně předseda Boulder Bambini z.s. Praha, 11 členů B, 778 E 

 
 
Datum a podpis kandidáta:  
Souhlas v samostatné příloze 
 
Stručné informace o kandidátovi: Přihlášku Jiřího Olivy podává Jan Bloudek, předseda ČHS. 
Informace o kandidátovi jsou v přiloženém souboru. 
 
Důvody kandidování do VV: 
S Jiřím Olivou jsem dohodnutý, že bude kandidovat na člena výkonného výboru, aby mohl doplnit 
tým VV na období do VH 2021. Jeho kandidatura je součástí dohody o postupné integraci aktivit 
ČHS a spolku České sportovní lezení (ČSL).  
Protože ještě nedávno by podobný krok nebyl možný, připojuji krátké vysvětlení: 

 V období 2017-2018 nastal mezi ČHS a ČSL konflikt, po kterém oba spolky provozovaly své 
aktivity v oblasti soutěžního lezení odděleně, jejich předchozí spolupráce skončila.  

 Koncem roku 2019 jsme s ČSL obnovili komunikaci a domluvili se na spolupráci při pořádání 
závodů ČP v boulderingu i na postupném jednání o dalších možnostech spolupráce, 
zejména v práci s mládeží, trenéry a oddíly zaměřenými na lezení na umělých stěnách. 

 Jsem přesvědčený, že dlouhodobě je v zájmu horolezců i sportovních lezců, aby náš sport 
vystupoval navenek jednotně a dokázal maximálně zužitkovat pozici, plynoucí na jedné 
straně z poměrně velké členské základny, která nás řadí mezi cca 20 největších sportů v ČR 
a na druhé straně z dynamického rozvoje, který je důsledkem zařazení sportovního lezení 
mezi olympijské sporty. 

 Spolupráce s ČSL může ČHS přinést zlepšení v práci s mládežnickými oddíly soustředěnými 
kolem umělých stěn a může pomoci rozšířit i kapacitu při pořádání domácích závodů. 

 Z dlouhodobého hlediska považuji za důležité se s ČSL domluvit na společných cílech, 
spolupracovat a ukončit přetahování se o lezeckou komunitu.  

 ČHS v nejbližší době čekají organizační změny, které musí zohlednit neustále rostoucí 
náročnost aktivit a povinností, které má na starost Komise sportovního lezení. Do přípravy 
organizačních změn bude užitečné zahrnout širší spektrum pohledů, které reprezentuje  
i ČSL a s ním propojené mládežnické oddíly. 

Kandidaturu Jiřího Olivy do VV proto vítám a jsem přesvědčený, že dokážeme nastavit 
spolupráci, která bude pro ČHS a jeho členy přínosná. 

 
10. 3. 2020 Jan Bloudek 

 


