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Místo jednání: Praha Datum: 21.10.2020  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 38 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, Revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Oliva, Klíma; Blažek on-line 

sekretariát – Valentová; Fajbišová, Plischková, Košatková (on-line) 

Příští jednání: 18.11. 2020 od 10 hodin, Praha 

Přílohy: Hospodářský řád, Koncepce alpinismu 4G 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny vyjma následujících: Informování předsedů komisí 

o zásadách odměňování – odloženo ve vazbě na schválení Hospodářského 

řádu.  

- - 

2.  Systém tuzemských závodů v roce 2021 

VV schválil systém tuzemských závodů v soutěžním lezení navržený 

J. Žákem. Předložené rámcové náklady v roce 2021 bude zapotřebí 

přizpůsobit s tím, že počet a místa pořádaných závodů mohou být upravena 

v závislosti na výši využitelných finančních dotací a podpoře sponzorů. Za 

realizaci odpovídá J. Žák.  

Žák průběžně 

3.  Přijetí nových spolků do ČHS 

VV schválil přijetí čtyř nových spolků do ČHS - spolky lezeM, z.s., Alpin 1 

zapsaný spolek, SKI Fischer z.s., HO Adršpach z.s. Administrativní záležitosti 

zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

4.  Pojištění odpovědnosti pro členy 

VV projednal finální nabídky pojištění odpovědnosti pro členy ČHS vzešlé 

z výběrového řízení a vybral nabídku předloženou makléřskou firmou 

Renomia. Pojištění odpovědnosti členů začne platit od 1.1.2021. Za další 

komunikaci a přípravu rámcové pojistné smlouvy odpovídá R. Plischková, 

spolupráce B. Valentová.  

Plischková, 

spolupráce 

Valentová 

neprodleně, 

nejpozději do 

20.11.2020 

5.  Pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění pro stavěče 

VV projednal návrh pojištění odpovědnosti a úrazového pojištění pro stavěče 

a vybral nabídku předloženou makléřskou firmou Renomia. Za další 

komunikaci a přípravu uzavření skupinové smlouvy odpovídá R. Plischková, 

spolupráce J. Bloudek.  

Plischková, 

spolupráce 

Bloudek 

neprodleně, 

nejpozději do 

30.11.2020 

6.  Setkání klubů mládeže 

Setkání klubů mládeže naplánované na 7.11. je zrušeno kvůli epidemii 

COVID-19, náhradní termín a popř. i formát setkání bude zveřejněn jakmile to 

epidemiologická situace umožní. Odpovídá předsedkyně Komise mládeže 

M. Horňáková, spolupráce P. Resch. 

Horňáková, 

spolupráce Resch 

podle možností 
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7.  Situace oddílů v době omezujících opatření kvůli COVID-19 

 VV diskutoval o možnostech pomoci horolezeckým oddílům, jejichž činnost je 

omezena restriktivními opatřeními v důsledku epidemie COVID-19. Jednání 

v této záležitosti průběžně vede Národní sportovní agentura (NSA), se kterou 

o naší situaci a problémech jedná J. Bloudek. Předjednaná menší míra 

omezení sportovní činnosti však byla rozhodnutím Vlády ČR negována. Na 

podporu sportovních organizací schválila Vláda ČR program COVID 2, 

podrobnosti zatím nebyly zveřejněny. Vedení ČHS pošle na NSA dotaz na 

program COVID 2 s komentářem k již vyhlášeným parametrům pomoci, které 

se jeví být zaměřeny jen na profesionální kluby z několika vybraných 

kolektivních sportů. ČHS si uvědomuje tíživost situace, ve které se mnohé 

oddíly nachází; současně však prosí o dodržování všech stanovených 

opatření, neboť zdravotní hledisko je v současnosti prioritní.  

Bloudek, 

spolupráce 

Valentová 

 

neprodleně 

8.  Pracovní skupina pro řízení a cíle ČHS 

J. Bloudek představil témata týkající se potřebné úpravy organizační struktury 

ČHS včetně sdílení informací, koordinaci činností a cílů a priorit ČHS, s cílem 

zlepšit řízení, sdílení informací a zajistit plnění záměrů ČHS v příštím roce 

i v dalším funkčním období. Za rozpracování témat týkajících se organizační 

struktury odpovídá J. Bloudek ve spolupráci s B. Valentovou, cíle a priority 

budou předmětem diskuse pracovní skupiny, které se zúčastní všichni 

členové VV. Průběžné výsledky budou předloženy na příští jednání VV.  

Bloudek, 

spolupráce 

Valentová, 

členové VV 

příští jednání 

VV 

9.  Dohoda o spolupráci s Českým sportovním lezením (ČSL) 

Rozvíjející se spolupráce mezi ČHS a ČSL bude zakotvena v dohodě, která 

upraví vztahy obou organizací na období následujících pěti let, smluvně 

zakotví jejich trvalou integraci a umožní realizovat pod hlavičkou ČHS 

projekty, jejichž nositelem bylo dosud ČSL. Součástí dohody bude 

i vypořádání zohledňující dosavadní investice ČSL do projektů, které přinesou 

ČHS finanční výsledky Za uzavření dohody včetně příloh upravujících 

jednotlivé projekty odpovídá J. Bloudek, spolupráce R. Plischková.  

Bloudek do 30.11.2020 

10.  Hospodářský řád 

VV projednal a schválil Hospodářský řád upravující zejména základní zásady 

hospodaření, rozpočet, majetek a odměňování, a to ve znění připomínek, 

které zazněly v diskusi, s platností od 1.11.2020. Za závěrečnou redakci textu 

a zveřejnění Hospodářského řádu odpovídá B. Valentová. Schválením 

Hospodářského řádu se ruší Směrnice o nakládání s finančními prostředky 

ČHS.  

Valentová 31.10.2020 
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11.  Pravidelné odměny a příspěvky na home office a ICT 

VV schválil v návaznosti na Hospodářský řád (čl. V Odměňování) poskytování 

pravidelných odměn předsedovi Revizní komise a předsedovi Disciplinární 

komise, a to ve výši 1000 Kč měsíčně. 

Předseda J. Bloudek dále rozhodl o poskytování pravidelných odměn členům 

VV, a to místopředsedům ve výši 2500 Kč/měs. a členům ve výši 2000 Kč/ 

měs.  

Výše uvedené pravidelné odměny budou poskytovány od listopadu 2020 dále, 

dle možností rozpočtu ČHS, odpovídá R. Plischková.  

VV dále rozhodl, že členům VV a předsedům odborných komisí může být 

poskytován pravidelný příspěvek na home office a ICT, a to ve výši 1000 

Kč/měs. předsedovi a členům VV, a 500 Kč/měs. předsedům komisí. Tyto 

příspěvky nahrazují dosavadní příspěvky na telefon, úprava bude provedena 

od 1.11.2020. 

Poskytování odměn a příspěvků na home office a ICT bude zakotveno ve 

smlouvách o výkonu funkce, za úpravu smluv a informování předsedů komisí 

odpovídá B. Valentová.   

Plischková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentová 

od 1.11.2020 a 

dále 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neprodleně 

12.  Úprava členské databáze, e-hopu a webu 

VV vzal na vědomí postup úprav členské databáze a e-shopu, které jsou 

nezbytné pro prodej členství, balíčku Trio a cestovního pojištění na rok 2021. 

Za realizaci odpovídá B. Valentová. 

Valentová dle 

harmonogramu 

13.  Hospodaření ČHS 

Čerpání rozpočtu ČHS je i nadále ovlivněno rušením akcí kvůli epidemií 

COVID-19, což postihuje zejména oblast soutěžního lezení (závody) 

a metodiky (kurzy). V důsledku této situace bude pravděpodobně třeba podat 

žádost o změnu čerpání dotačního programu Repre. Za podání žádosti 

odpovídá M. Klíma ve spolupráci s R. Plischkovou a D. Fajbišovou, návrh 

bude předložen na příští jednání VV. 

Klíma, Plischková, 

Fajbišová 

příští jednání 

VV a poté do 

30.11.2020 

14.  Investiční dotace 2020 kontrola realizace 

VV vzal na vědomí informace o realizaci projektů financovaných z investiční 

dotace MŠMT na rok 2020 a uložil D. Fajbišové, aby na příští jednání VV 

připravila souhrnnou zprávu o průběhu a dokončení jednotlivých projektů. 

Případné posunutí termínů realizace bude řešeno prostřednictvím dodatků ke 

smlouvám, za jejich uzavření odpovídá R. Plischková.  

Fajbišová 

 

 

 

Plischková 

příští jednání 

VV 

 

 

neprodleně po 

15.11.2020 

15.  Neinvestiční dotace na rok 2021 

Zástupci ČHS jednali s Národní sportovní agenturou a při této příležitosti 

upozornili na dlouhodobé znevýhodnění ČHS v oblasti státních dotací, které 

vyplývá ze srovnání s jinými, obdobně velkými a obdobně úspěšnými 

sportovními svazy. Situace by se měla změnit, neboť NSA zamýšlí vytvořit již 

pro příští rok nový klíč pro přidělování dotací na jednotlivé sporty. 

NSA vyhlásila na rok 2021 dotační program zaměřený na podporu 

významných sportovních akcí s termínem podání žádostí do 16.11.2020. VV 

v návaznosti na to VV uložil zjistit možnost využití dotace na podporu konání 

Evropského poháru v ledolezení v Brně, odpovídá R. Plischková ve 

spolupráci s R. Lienerthem.   

Plischková, 
Lienerth 

do 16.11.2020 
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16.  Investiční dotace na rok 2021 

VV projednal předběžné návrhy na využití investičních dotací v roce 2021 

a uložil M. Klímovi, aby na příští jednání VV předložil podrobnější 

rozpracování jednotlivých návrhů, které prošly prvním kolem hodnocení, 

včetně provozních aspektů, ošetření případných rizik apod.   

Klíma příští jednání 

VV 

17.  Dotační programy Magistrátu Praha na další období 

Magistrát Praha vyhlásil dotační programy na podporu sportu na další období 

s termínem podání žádostí do 30.11.2020. VV rozhodl, že ČHS podá žádost 

o dotaci v rámci Opatření I - Systémový rozvoj dětí a mládeže a v návaznosti 

na připravovaný kalendář tuzemských závodů v soutěžním lezení také žádost 

o dotaci v rámci Opatření IV - Sportovní akce. Za přípravu a podání žádostí 

odpovídá R. Plischková, v případě programu I ve spolupráci s K. Šmídovou, 

v případě programu IV ve spolupráci s J. Žákem.  

Plischková, 

spolupráce 

Šmídová, Žák 

do 30.11.2020  

18.  Příprava rozpočtu ČHS na rok 2021 

VV uložil M. Klímovi, aby ve spolupráci s R. Plischkovou předložil na příští 

jednání VV první návrh rozpočtu ČHS na příští rok, který bude vycházet 

z návrhů rozpočtů zpracovaných odbornými komisemi a dalšími osobami 

odpovědnými za jednotlivé kapitoly rozpočtu, a z předpokladu navýšení příjmů 

z dotací o cca 10%, které vychází z předpokladu úpravy kritérií 

zpracovávaných NSA. 

Klíma, spolupráce 

Plischková 

příští jednání 

VV 

 

19.  Vzdělávání 

VV vzal na vědomí informaci o jednání s předsedou Metodické komise 

J. Voglem, které bylo věnováno hlavně přípravě instruktorských kurzů na rok 

2021. V roce 2021 bude dále rozvinut blokový systém vzdělávání, přičemž 

dosavadnímu kurzu Instruktor sportovního lezení na skalách SCI bude 

předřazen nový kurz Instruktor lezení na umělé stěna, jehož obsah bude 

zveřejněn v průběhu listopadu. Absolventi obou kurzů budou moci po 

doplnění bloku teorie a prokázání předepsaných znalostí u autorizované 

osoby získat živnostenský list. Dosavadní kurz instruktor lezení na umělé 

stěně nebude po získání statusu autorizované osoby nabízen, školení trenérů 

C bude probíhat samostatně. Za realizaci instruktorských kurzů odpovídá 

Metodická komise. 

VV diskutoval o věkové hranici pro kurzy instruktor lezení na umělé stěně 

a instruktor lezení na skalách a přiklonil se ke snížení věkové hranice na 18 

let, mj. kvůli souladu s trenérskými kurzy. Odborné posouzení a rozhodnutí je 

v působnosti Metodické komise.  

VV vzal dále na vědomí informaci o přípravě žádosti ČHS o status 

autorizované osoby ve vztahu ke standardům Instruktor lezení na umělé 

stěně a Instruktor sportovního lezení. Za přípravu a podání žádosti odpovídá 

sekretariát, co nejdříve.  

Metodická komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sekretariát 

11.2020 a dále 

v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co nejdříve 
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20.  Trenérské kurzy 

V polovině listopadu bude prezentována analýza zkušeností jiných 

sportovních svazů v oblasti trenérského vzdělávání, kterou připravil J. Kubeš, 

který je odpovědný za projekt vzdělávání v oblasti soutěžního lezení. Spolu 

s analýzou představí také první návrh systému pro ČHS. VV současně 

rozhodl, že J. Kubeš převezme vedení pracovní skupiny pro vzdělávání 

v oblasti soutěžního lezení. 

ČHS získal v roli vedoucího partnera tříletý evropský grant zaměřený na 

nejvyšší úroveň vzdělání trenérů sportovního lezení na celoevropské úrovni. 

Projekt začíná v roce 2021, má rozpočet 334 tis. EUR a bude probíhat 

ve spolupráci s IFSC Europe s přímými partnery ze Slovinska, Švédska, 

Polska, Slovenska a Bulharska.  

VV přijal nabídku ČSL a rozhodl se převzít již připravený projekt žádosti 

o akreditaci kurzu trenér sportovního lezení C a podat ji pod hlavičkou ČHS, 

který se tím stane akreditovaným pracovištěm pro tyto trenérské kurzy. 

Připravený projekt předá J. Oliva, za podání žádosti o akreditaci odpovídá 

sekretariát.  

Kubeš polovina 

listopadu a 

dále průběžně 

 

21.  Koncepce profesionálního trenérského zajištění reprezentace ČR, VSCM 

a SpS v soutěžním lezení 

VV záměr koncepce předběžně schválil s tím, že finální text bude KSL 

dopracován do 31.10., ve spolupráci s J. Bloudkem a B. Valentovou.   

Hlavní trenérské pozice jsou v souladu s projednanou koncepcí obsazeny 

takto: hlavní trenér reprezentace a VSCM – P. Klofáč, trenérka mládežnické 

reprezentace a VSCM A. Gendová, koordinátorka reprezentace a VSCM 

I. Vejmolová, koordinátorka SpS. J. Cinková.  

Fajbišová, ve 

spolupráci 

s Bloudkem a 

Valentovou 

do 31.10.2020  

22.  Česká asociace universitního sportu (ČAUS) 

VV vzal na vědomí jednání s vedením ČAUS o obsazení komise soutěžního 

lezení ČAUS. Za jednání odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek -  

23.  CSMV Olymp 

VV vzal na vědomí informace o jednání s CSMV Olymp, které vede P. Klofáč, 

který je současně ve vztahu k tomuto centru hlavním trenérem. Podrobné 

informace budou předloženy na příští jednání VV, odpovídá P. Klofáč.  

Klofáč příští jednání 

VV 

 

24.  Další informace z oblasti sportu 

A. Gendová a P. Klofáč se stali členy Unie profesionálních trenérů ČOV. 

Na začátku října se uskutečnilo MMČR v lezení na obtížnost v Praze, závod 

byl velmi dobře hodnocen. 

Reprezentační týmy plánují účast na EPM v Tarnowě a na ME v Moskvě. 

Probíhá zápis nových sportovců do SC Viktorie. 

Tým skialpinistů odjíždí na soustředění do Rakouska.  

- -  

25.  Různé informace z oblasti metodiky a mládeže 

Podařilo se uskutečnit instruktorský kurz SCI, který úspěšně absolvovalo 16 

členů ČHS. Další kurzy a doškolení musely být kvůli epidemiologické situaci 

zrušeny nebo odloženy.  

V říjnu se uskutečnily tři Open závody.  

- -  

26.  Různé informace z marketingu a médií 

Byl rozběhnut Instagram ČHS, připravuje se content plán pro sociální sítě.  

Začaly práce na Ročence ČHS 2020. Probíhají jednání s partnery ČHS.  

- -  
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27.  Ochrana přírody, skály 

Bylo vydáno nové povolení pro Goethovy skály, probíhá řízení týkající se 

Dutého kamene a lezeckých oblastí v Praze.  

Uskutečnilo se jednání s AOPK týkající se informačních tabulí a stanoviska 

k nelegálním ferratám.  

- -  

28.  Alpinismus 

VV schválil koncepci práce Komise alpinismu se čtyřmi generacemi lezců - 

G4, jejíž součástí je i tým mladých alpinistů – Sokolíků. Realizace koncepce 

bude postupná, navržená podpora bude realizována v závislosti na 

možnostech rozpočtu, za realizaci odpovídá Komise alpinismu.  

Komise alpinismu průběžně  

29.  Ročenka ČHS 2020 

VV projednal předběžný návrh obsahu Ročenky ČHS 2020, náměty 

a připomínky lze zaslat do 31.10.2020, za přípravu a realizaci Ročenky včetně 

distribuce odpovídá M. Košatková.   

Košatková průběžně, do 

termínu J50 

30.  Prezentace pro partnery 

VV vzal na vědomí informace o přípravě prezentace a oslovení potenciálních 

partnerů ČHS na další období, finální prezentace a podrobné informace 

budou předloženy na příští jednání VV, odpovídá P. Blažek. 

Blažek příští jednání 

VV 

31.  Značka ČHS 

VV diskutoval o potřebě posoudit značku ČHS, mj. s ohledem na potřebu 

reflektovat rozvoj sportovního a soutěžního lezení, s cílem zlepšit vnímání 

značky ČHS ze strany členů i široké lezecké komunity a případně zohlednit 

v prezentaci i integraci ČHS a ČSL dle bodu 9. VV rozhodl, že za tímto 

účelem vypíše výběrové řízení na subjekt, který odpovídajícím způsobem 

vyhodnotí současné vnímání značky a na základě kvalitativního průzkumu 

navrhne změny, které se mohou týkat způsobu prezentace, názvu 

i současného loga ČHS. Případné návrhy týkající se změny názvu nebo loga 

budou předloženy k posouzení Valné hromadě. Za řešení odpovídá 

J. Bloudek ve spolupráci s R. Plischkovou (výběrové řízení). 

Bloudek, 

Plischková 

průběžně 

 


