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Místo jednání: Praha Datum: 30.9.2020  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 37 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, Revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Blažek, Oliva, Klíma 

sekretariát – Valentová (GS), Fajbišová, Plischková, Košatková 

Příští jednání: 21.10.2020 od 9 hodin, Praha 

Přílohy: Koncepce SpS 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny vyjma následujících: informování předsedů komisí o 

zásadách odměňování, předložení návrhu hospodářského řádu, návrh 

harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2021, dokončení návrhu systému 

tuzemských závodů. Všechny úkoly budou splněny do příštího jednání VV.  

- - 

2.  Kandidatura J. Bloudka do Výkonného výboru ČOV 

VV dne 3.9. prostřednictvím telekonference projednal a schválil podání 

kandidatury předsedy J. Bloudka do voleb členů Výkonného výboru na plénu 

ČOV, které se bude konat 8.10.2020. 

Bloudek do 4.9.2020 

3.  Pojištění odpovědnosti pro členy a pojištění odpovědnosti a úrazové 

pojištění pro stavěče 

Pokračují jednání o nabídkách pojištění odpovědnosti pro členy a jednání 

o pojištění odpovědnosti a úrazovém pojištění pro stavěče, uzavření smluv se 

předpokládá do konce října, za jednání odpovídá J. Bloudek a M. Klíma.  

Bloudek, Klíma do 31.10.2020 

4.  Pracovní skupina pro podporu oddílů 

23.9. se uskutečnila schůzka pracovní skupiny zaměřené na podporu oddílů, 

kde byla diskutována témata, která vyplynula z ankety mezi oddíly (vzdělání 

a metodika, soutěže, management oddílů, sportoviště). Debata na toto téma 

proběhne na setkání s oddíly 7.11.2020. Za činnost pracovní skupiny 

odpovídá P. Resch.  

Resch průběžně 

5.  Hospodaření ČHS  

Čerpání rozpočtu ČHS probíhá podle očekávání, oblast soutěžního lezení 

a metodiky jsou nadále ovlivněny rušením akcí kvůli epidemií koronaviru. 

Vzhledem k tomu ČHS předpokládá podání žádosti o změnu při čerpání 

dotačního programu Repre, za sledování situace a řešení odpovídá M. Klíma 

ve spolupráci s R. Plischkovou a D. Fajbišovou.  

Klíma, Plischková, 

Fajbišová 

průběžně do 

30.11.2020 

6.  Investiční dotace 2020 

Probíhá realizace projektů financovaných z investiční dotace MŠMT na rok 

2020; dodány již byly chyty a Climbro, předání ostatních projektů (lezecké 

stěny Praha, Zlín, Brno) by mělo proběhnout podle harmonogramu.  

- - 

7.  Neinvestiční dotace na rok 2021 

ČHS poskytl Národní sportovní agentuře požadované informace, které mají 

sloužit jako podklad pro vyhlášení dotací na rok 2021. Vyhlášení dotačních 

programů je očekáváno v průběhu října nebo v listopadu.  

- - 
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8.  Investiční dotace na rok 2021 

VV se seznámil s náměty na využití investiční dotace v roce 2021 a uložil 

M. Klímovi, aby ve spolupráci s Komisí soutěžního lezení uspořádal 

a konkretizoval náměty a předložil je na příští jednání VV. 

Klíma příští jednání 

VV 

9.  Koncepce Sportovních středisek mládeže 

VV projednal a schválil návrh Koncepce péče o talentovanou mládež 

v soutěžním lezení - sportovní střediska mládeže, předložený Komisí 

soutěžního lezení, a připomněl, že při realizaci je nutno věnovat dostatečnou 

pozornost spolupráci trenérů SpS a osobních trenérů. 

Na základě schválené koncepce se v letošním roce rozbíhá činnosti tří 

regionálních SpS, činnost moravského SpS byla zahájena společným 

tréninkem ve Zlíně. Za koordinaci SpS odpovídá J. Cinková.  

Cinková, Fajbišová průběžně  

10.  Trenérská licence P. Klofáče 

VV odsouhlasil v návaznosti na rozhodnutí Komise soutěžního lezení udělení 

licence Trenér B Petru Klofáčovi, a to v souladu s Kvalifikačním řádem pro 

trenéry sportovního lezení ČHS, který umožňuje udělit výjimku v případě, že 

uchazeč o licenci neabsolvoval předepsané vzdělání, ale prokázal 

odpovídající odborné vzdělání a dostatečnou odbornou praxi.  

- -  

11.  Pracovní skupina pro vzdělávání  

Byla dojednána spolupráce s J. Kubešem, který připraví analýzu trenérského 

vzdělávání v jiných sportovních svazech a na základě analýzy a dalších 

vstupů navrhne koncept vzdělávání pro ČHS. Za kontrolu úkolu odpovídá 

vedoucí pracovní skupiny D. Fajbišová.  

Fajbišová do 5.11.2020  

12.  Odměňování v ČHS 

VV odsouhlasil doplněnou odměnu pro koordinátora tuzemských závodů, 

podrobnosti dořeší D. Fajbišová.   

Fajbišová neprodleně  

13.  Jednání CSMV Olymp 

Probíhá jednání zástupců ČHS a CSMV Olymp o podpoře sportovců pro příští 

rok, uzavření se předpokládá po ME v Moskvě. 

Bloudek, Klofáč do 11.12.2020  

14.  Soutěžní lezení - další informace 

V průběhu září se uskutečnilo MMČR v boulderingu, MČR U14 a ČP U14 

v lezení na obtížnost. Pravidla plánovaného MMČR v lezení na obtížnost byla 

přizpůsobena aktuální epidemiologické situace, na které závisí realizace 

dalších závodů. 

V polovině září se uskutečnil v Augsburgu EPM v lezení na obtížnost, česká 

mládežnická reprezentace získala dvě medaile a tři účasti ve finále 

(E. Adamovská 1. místo, M. Janošová 2. místo). 

- -  

15.  Mládež 

V polovině září se uskutečnilo v Jeseníkách na Rabštejně finále soutěže 

Mladí horalové, kterého se zúčastnilo 24 čtyřčlenných týmů. Vítězové 

loňského ročníku se na konci srpna zúčastnili za odměnu výjezdu do 

Vysokých Tater pod vedením Metodické komise.  

V září se uskutečnily dva Open závody.  

ČHS obdržel dotaci ve výši 1 mil. Kč od Magistrátu Praha na podporu činnosti 

pražských mládežnických klubů.  

- -  

16.  Ochrana přírody, skalní oblasti 

V polovině září se uskutečnilo jednání ČHS a AOPK týkající se výstavby 

nelegálních ferrat v chráněných územích.   

V průběhu srpna a září bylo podáno 8 žádostí o povolení lezení v chráněných 

územích, souhlas pro Goethovy skály byl již vydán.  

- - 
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17.  Marketing 

Finišuje příprava prezentace pro oslovení partnerů na příští rok, současně 

probíhají jednání se stávajícími partnery (Montura, Rock Point) a s dalšími 

potenciálními partnery.  

Byly připraveny příspěvky do Montany č. 6, probíhá příprava nového konceptu 

Facebooku.  

- - 

18.  Ročenka ČHS 

VV schválil návrh zpracování Ročenky ČHS 2020 včetně snížení počtu 

výtisků a distribuování Ročenky převážně elektronickou cestou. Za přípravu a 

distribuci Ročenky (do termínu J50 2021) odpovídá Blažek a M. Košatková.  

Blažek, Košatková průběžně, do 

termínu J50 

19.  Spolupráce s českými zástupci OEAV 

ČHS se domluvil na spolupráci při prodeji členství v ČHS na rok 2021 
s českými zástupci OEAV – Alpenverein.cz, Alpenverein Edelweiss z.s., 
OEAV.CZ s.r.o. a, stejně jako v předchozích letech.  

  

 


