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Místo jednání: Praha Datum: 12.6.2020  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 34 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Blažek, Veselý 

sekretariát – Valentová (GS), Plischková (ekonom), Fajbišová (KSL) 

Příští jednání: 22.6.2020 od 16 hod., Praha 

Přílohy: Statut CVK a OVK, pravidla lezení, Kvalifikační řád pro trenéry sportovního lezení ČHS 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny. 

- - 

2.  Přijetí nových spolků do ČHS 

VV schválil přihlášku nových spolků – Black Spider z.s., HO Krko z.s., 

administrativní záležitosti zajistí sekretariát. 

sekretariát  neprodleně 

3.  Valná hromada ČHS - příprava 

VV řešil organizační záležitosti týkající se Valné hromady ČHS.  

- - 

4.  Likvidace pobočných spolků 

VV se seznámil s podrobnostmi průběhu likvidace pobočných spolků ČHS 

a potvrdil schválení Konečné zprávy o průběhu likvidace pobočných spolků 

ČHS a návrhu na vypořádání majetku pobočných spolků ČHS. Zpráva byla 

zveřejněna a rozeslána předsedům oddílů, na VH ji přednese likvidátor 

M. Veselý.  

Veselý VH 2020 

5.  Návrh pojištění odpovědnosti a úprava členských příspěvků a kategorií 

VV potvrdil návrh pojištění odpovědnosti členů a související úpravu členských 

kategorií a příspěvků, které byly schváleny korespondenčně dne 2.6.2020, 

a poté zveřejněny a rozeslány oddílům. Návrh přednese na VH J. Bloudek.  

Bloudek VH 2020 

6.  Odměňování v ČHS 

VV projednal stav odměňování v jednotlivých oblastech činnosti a uložil 

B. Valentové připravit pro VV v srpnu a září 2020 konkrétní návrhy. Za úkol 

odpovídá B. Valentová, spolupráce J. Bloudek. 

Valentová, 

spolupráce 

Bloudek 

prioritní úkoly 

do 30.9.2020 

 

7.  Hospodaření ČHS 

VV vzal na vědomí informaci o hospodaření ČHS k datu 31.5.2020, ze 

kterého vyplývá, že čerpání zejména v oblasti soutěžního lezení je kvůli 

epidemie koronaviru nižší, než se předpokládalo. Epidemií koronaviru je 

mírně ovlivněn i výběr členských příspěvků a zájem o cestovní pojištění.  

VV odsouhlasil ukončení využívání software Reporting.cz, za ukončení 

smlouvy odpovídá R. Plischková.  

Plischková neprodleně 
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8.  Investiční dotace 

ČHS již obdržel investiční dotace MŠMT ve výši 7 974 796 Kč na pořízení 
materiálu pro soutěžní lezení. Za realizaci a řešení provozních záležitostí 
jednotlivých investičních akcí odpovídá D. Fajbišová, spolupráce J. Bloudek, 
za využití dotace v souladu s podmínkami MŠMT odpovídá R. Plischková.  

Fajbišová, 

spolupráce 

Bloudek; 

Plischková 

do 31.12.2020 

9.  Jednání s AOPK, disciplinární stížnost 

VV projednal incident, ke kterému došlo v Teplických skalách, a o němž jej 

informovalo vedení AOPK ČR. VV rozhodl, že na jednoho z aktérů, který je 

členem ČHS, podá disciplinární stížnost, kárným žalobcem určil P. Blažka.  

VV dále uložil B. Valentové připravit článek upozorňující na nutnost 

dodržování stanovených pravidel a podmínek při lezení ve skalách, a připravit 

odpověď vedení AOPK. 

Blažek 

Valentová 

do 30.6.2020 

 

10.  Úprava Statutu CVK a OVK 

VV schválil návrh změny Statutu Centrální vrcholové komise a oblastních 

vrcholových komisí ČHS, který předložila CVK, a uložil sekretariátu zveřejnit 

aktualizované znění dokumentu na webu ČHS. 

sekretariát neprodleně 

11.  Úprava pravidel lezení 

VV schválil návrhy úprav Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech 

v Čechách, Pravidel lezení ve skalních oblastech ČR a Pravidel lezení 

v oblasti Jizerské hory, které předložila CVK, a uložil sekretariátu zveřejnit 

aktualizované znění pravidel na webu ČHS.  

sekretariát neprodleně 

12.  Jmenování nového předsedy CVK 

VV jmenoval na návrh CVK novým předsedou CVK Pavla Weissera, který se 

ujme funkce 1.1.2021, po ukončení činnosti dosavadního předsedy CVK 

K. Berndta.  

- - 

13.  Informace z oblasti soutěžního lezení 

VV se seznámil s průběhem a výsledky jednání týkajícího se soutěžního 

lezení, které se uskutečnilo 24.-26.5. na Malé skále za účasti členů a 

spolupracovníků KSL, vedení ČHS a zástupců Českého sportovního lezení, 

s nimiž probíhají jednání o spolupráci.  

D. Fajbišová informovala o činnosti v soutěžním lezení: 

- Jsou naplánovány nominační závody v lezení na obtížnost a v boulderingu, 

které se nemohly uskutečnit kvůli epidemii COVID-19.  

- Mezinárodní závody jsou zatím zrušeny, nebo odsunuty, další informace 

z IFSC se očekávají po 1.7.  

- Probíhají soustředění a tréninky reprezentace a členů VSCM, rozbíhá se 

činnost sportovních středisek mládeže.   

- Jedná se o koncepčních změnách ve vzdělávání trenérů, připravuje se 

školení trenérů B a školení hlavních rozhodčích.  

- Probíhají jednání s komisí mládeže o reorganizaci Open závodů.   

- - 

14.  Úprava a pozastavení platnosti dokumentů soutěžního lezení 

VV schválil návrh úpravy Kvalifikačního řádu trenérů sportovního lezení, do 

kterého byla doplněna povinnost dodržovat Etický kodex trenéra, a uložil 

sekretariátu zveřejnit aktualizovaný dokument na webu ČHS.  

VV schválil pozastavení platnosti dokumentu Koncepce trenérského zajištění 

reprezentace a VSCM v soutěžním lezení a uložil předsedkyni KSL připravit 

nový návrh do konce roku 2020. 

sekretariát  

Fajbišová 

neprodleně 

do 31.12.2020 
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15.  Informace z jednotlivých oblastí činnosti, různé 

Oblast mládeže: V červnu budou pokračovat Open závody, do sítě klubů 

mládeže byl přijat další oddíl, některé oddíly již využily možnost požádat 

o finanční podporu na sportovní aktivitu dětí, do soutěže Mladí horalové je 

přihlášeno 14 oddílů. 

Oblast vzdělávání: Kurz trenér B úspěšně ukončilo 5 členů ČHS, oddíly 

mládeže, které je vyslaly, obdrží příslušnou finanční podporu, na 21.6. je 

naplánován metodický seminář na Rabštejně, připravuje se kurz lezení ve 

Vysokých Tatrách pro členy, již byly zveřejněny termíny kurzů SCI.   

- - 

 


