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Místo jednání: Praha Datum: 18.11.2020  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 39 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, Revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

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

J. Kubeš, P. Klofáč (KSL, on-line) 

Příští jednání: 7.12. 2020 od 12.30 hod., Praha 

Přílohy:  

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny vyjma následujících, které jsou v přípravě:  

- Návrh využití investičních dotací v roce 2021 – bude předloženo na příští 

jednání VV, odpovídá M. Klíma.  

- Návrh výběrového řízení týkající se vnímání a případné úpravy značky ČHS 

bude předložen na příští jednání VV, odpovídá J. Bloudek. 

- - 

2.  Pojištění odpovědnosti členů 

J. Bloudek informoval o přípravě rámcové smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, 

na základě níž bude poskytováno pojištění odpovědnosti členů, smlouva bude 

uzavřena nejpozději do 30.11.2020, odpovídá R. Plischková.  

Plischková do 30.11.2020 

3.  Pojištění stavěčů 

J. Bloudek informoval o přípravě skupinových smluv s pojišťovnou 

Kooperativa, na základě nichž bude zajištěno pojištění odpovědnosti 

a úrazové pojištění pro stavěče s licencí ČHS. Smlouva bude uzavřena 

nejpozději do 15.12.2020, odpovídá J. Bloudek. 

Bloudek do 15.12.2020 

4.  Pracovní skupina zaměřená pro řízení a cíle ČHS 

Diskuse na téma záměry a cíle ČHS, jejichž přehled předložil J. Bloudek, 

proběhne na samostatné schůzce 1.12.2020, odpovídá J. Bloudek. 

Bloudek 1.12.2020 a 

dále 

5.  Dohoda o spolupráci s ČSL 

Diskuse nad projekty, které předložil J. Oliva, a které by měly být součástí 

dohody upravující spolupráci a integraci ČHS a ČSL, budou projednány na 

samostatné schůzce 23.11.2020, odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek, Oliva, 

Plischková 

23.11.2020 

6.  Trenérské vzdělávání – zkušenosti jiných sportovních svazů a návrh 

koncepce trenérského vzdělávání pro soutěžní lezení 

J. Kubeš, která vede pracovní skupinu pro vzdělávání v oblasti soutěžního 

lezení, představil zkušenosti jiných sportovních svazů v oblasti trenérského 

vzdělávání a draft návrhu koncepce trenérského vzdělávání pro ČHS. Návrh 

bude po připomínkách ze strany VV projednán s trenéry a dalšími činovníky 

soutěžního lezení a v upřesněné podobě předložen ke schválení VV, tak, aby 

mohl systém fungovat od roku 2021.  Odpovídá J. Kubeš.  

Kubeš dle 

harmonogramu 
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7.  CSMV Olymp 

Hlavní trenér reprezentace a VSCM v soutěžním lezení P. Klofáč poskytl 

podrobné informace o jednání s CSMV Olymp týkající se vyhodnocení 

současné sezony a výhledů na další období. Na rok 2021 je odsouhlasena 

podpora pro 7 reprezentantů. Za komunikaci s CSMV Olymp odpovídá 

P. Klofáč ve funkci hlavního trenéra. 

Klofáč průběžně 

8.  Zrušení pobočných spolků 

R. Plischková informovala, že se podařilo zrušit všechny pobočné spolky 

ČHS, které byly zapsány v rozporu se Stanovami ČHS ve spolkovém 

rejstříku. Informaci o zrušení a výmazu zašle do konce listopadu dotčeným 

pobočným spolkům sekretariát 

sekretariát do 30.11.2020 

9.  Průkazy ČHS za odměnu za práci v roce 2020 

VV rozhodl, že členové VV, předsedové a vybraní členové komisí, 

předsedové OVK a vybraní správci skal a zaměstnanci sekretariátu dostanou 

členský průkaz ČHS na rok 2021 jako odměnu za práci v letošním roce. Za 

realizaci odpovídá sekretariát.   

Valentová 

sekretariát 

do 31.12.2020 

10.  Odměny pro předsedy komisí a členy VV 

VV schválil odměny pro vybrané předsedy komisí za práci v roce 2020. Za 

výplatu odměn pro předsedy i za výplatu odměn pro členy VV, o kterých 

rozhodl J. Bloudek, odpovídá B. Valentová. 

Valentová do 31.12.2020 

11.  Mezinárodní záležitosti 

J. Bloudek informoval o GA UIAA, která se uskutečnila on-line 24.10. Novým 

presidentem UIAA byl zvolen Kanaďan Peter Muir. 

J. Bloudek dále informoval o GA IFSC, která se uskutečnila on-line 13.-14.11. 

Na jednání byl schválen strategický plán IFSC, jehož součástí je mj. záměr, 

aby na OH 2028 v Los Angeles byly jednotlivé lezecké disciplíny samostatně, 

každá s vlastní sadou medailí.  

- - 

12.  Hospodaření ČHS 

R. Plischková informovala o aktuálním čerpání rozpočtu, ze kterého vyplývá, 

že se jej v důsledku epidemie koronaviru pravděpodobně nepodaří dočerpat. 

Nevyužité prostředky budou převedeny do finančního majetku ČHS, a mohou 

být na základě rozhodnutí Valné hromady využity pro financování rozvojových 

a investičních projektů. Za sledování hospodaření odpovídá J. Plischková. 

Plischková průběžně 

13.  Žádost o rozpočtovou změnu dotace v programu REPRE 

VV schválil návrh žádosti o rozpočtovou změnu v programu Repre spočívající 

v částečném přesunu výdajů oblasti mezd do výdajů v oblasti služeb 

a materiálu. Důvodem změny v čerpání epidemie koronaviru a její dopad do 

činnosti reprezentačních družstev v soutěžním lezení. Žádost o rozpočtovou 

změnu je nutno podat MŠMT do 30.11.2020, odpovídá R. Plischková ve 

spolupráci s D. Fajbišovou.  

Plischková, 

spolupráce D. 

Fajbišová 

do 30.11.2020 

14.  Informace o realizaci investiční dotace na rok 2020 

VV vzal na vědomí informaci o realizaci projektů financovaných z investiční 

dotace na rok 2020. Část plnění (chyty a desky Climbro) již byla předána, 

dokončení a předání dalších projektů bude realizováno v průběhu prosince. 

Za komunikaci s dodavateli a předání projektů odpovídá J. Bloudek 

a D. Fajbišová.  

Bloudek, Fajbišová do 21.12.2020 
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15.  Návrh na využití investičních dotací v roce 2021 

Upřesněný návrh bude projednán na příštím jednání VV, za předložení 

návrhu odpovídá M. Klíma. 

Klíma příští jednání 

VV 

16.  Žádosti o dotace 

VV vzal na vědomí informaci, že ČHS nebude žádat: 

- o dotaci NSA na podporu MMČR a EP v drytoolingu z programu na podporu 

významné sportovní akce, neboť program je zaměřen na akce většího 

rozsahu, 

- o dotaci Magistrátu Prahy na podporu významné sportovní akce, neboť 

mistrovské závody v soutěžním lezení se nebudou v roce 2021 konat v Praze. 

- -  

17.  Návrh rozpočtu na rok 2021 

VV se seznámil s návrhy rozpočtů komisí na rok 2021 a na základě nich a na 

základě odhadu celkových příjmů stanovil základní rámce jednotlivých kapitol 

rozpočtu, podle kterých bude třeba navržené rozpočty upravit. O úpravě 

rozpočtů bude s předsedy komisí jednat R. Plischková, M. Klíma ve 

spolupráci s J. Bloudkem a B. Valentovou a příslušným gestorem. Upravené 

návrhy rozpočtů budou předloženy na příští jednání VV. Za organizaci 

jednotlivých jednání odpovídá R. Plischková, za předložení upravených 

návrhů rozpočtů na příští jednání VV R. Plischková a M. Klíma.  

Plischková, Klíma, 

Bloudek, 

Valentová 

příští jednání 

VV a dále 

 

18.  Setkání klubů mládeže a setkání oddílů 

Setkání klubů mládeže bylo z důvodu trvajících omezení přesunuto na 

9.1.2021, za organizaci odpovídá Komise mládeže a sekretariát.   

Setkání s oddíly ČHS je naplánováno na 23.1.2020, za přípravu a organizaci 

odpovídá sekretariát.  

komise mládeže a 

sekretariát 

 

sekretariát 

9.1.2021 

 

 

23.1.2021 

 

19.  Systém závodů v soutěžním lezení v roce 2021 

VV opětovně projednal návrh systému závodů v soutěžním lezení a doporučil 

promyslet a upravit názvosloví jednotlivých úrovní závodů, tak, aby názvosloví 

bylo přehledné a současně mediálně dobře uchopitelné. Návrh bude 

předložen na příští jednání VV, odpovídá D. Fajbišová.  

 

VV dále upozornil, že je třeba vyjasnit fungování navržené 3. ligy závodů a 

uložil P. Reschovi, aby zorganizoval debatu na toto téma v rámci pracovní 

skupiny na podporu oddílů a se zástupci KSL. Výsledek debaty bude 

předložen na příští jednání VV, odpovídá P. Resch. 

Fajbišová 

 

 

 

Resch 

příští jednání 

VV 

 

20.  Lezecké centrum v Brně 

VV rozhodl, že v případě realizace projektu nového venkovního lezeckého 

centra v Brně s předpokládaným termínem dokončení v roce 2024 bude tento 

prostor využíván jako národní tréninkové centrum reprezentace v soutěžním 

lezení. Písemné vyjádření ČHS připraví B. Valentová. 

Valentová neprodleně  

21.  Pořádání mezinárodních závodů IFSC v ČR 

VV rozhodl, že ČHS nebude v roce 2021 pořádat žádný závod SP ani EP 

v soutěžním lezení; v úvahu přichází uspořádání závodu v roce 2022, 

písemnou informaci včetně omluvy za opožděnou reakci pro IFSC připraví 

D. Fajbišová.  

Fajbišová neprodleně  

22.  Koncepce předolympijské přípravy v závodním skialpinismu 

VV schválil koncepci předolympijské přípravy pro oblast závodního 

skialpinismu. Za realizaci odpovídá předseda komise P. Jirsa.  

Jirsa průběžně  



 Zápis z jednání Výkonného výboru 

 
 

Českého horolezeckého svazu   
 

 www.horosvaz.cz Strana 4 z 4 

  
 

23.  Prezentace ČHS pro oslovení partnerů 

J. Oliva představil grafickou prezentaci ČHS zaměřenou na sportovní lezení, 

která bude využita pro oslovení potenciálních partnerů, kteří by měli zájem 

podpořit ČHS, zejména tuzemské závody.  

- - 

24.  Různé 

VV vzal na vědomí aktuální informace z jednotlivých oblastí činnosti ČHS: 

- účast na mezinárodních závodech v soutěžním lezení, soustředění 

reprezentace a VSCM v soutěžním lezení a soustředění reprezentace ve 

skialpinismu, 

- změny termínů a rušení závodů v soutěžním lezení, 

- změny termínů a rušení vzdělávacích akcí vč. Pelikánova semináře,  

- soutěž o fotografii na PF ČHS, příprava Ročenky ČHS atd.  

  

25.  Uznávání instruktorských licencí 
VV rozhodl o možnosti udělení licence ČHS Instruktor lezení na umělé stěně 

osobám, které absolvovaly instruktorské vzdělání a mají platnou 

instruktorskou licenci od jiného subjektu, který je držitelem akreditace MŠMT, 

za těchto podmínek:  

- žadatel o licenci ČHS je členem ČHS 

- žadatel absolvuje přezkoušení, během něhož potvrdí odpovídající znalosti a 

dovednosti. 

V případě splnění uvedených podmínek obdrží žadatel licenci Instruktor 

lezení na umělé stěně. 

VV dále rozhodl, že vzhledem k epidemii koronaviru, která dlouhodobě 

znemožňuje organizovat přezkoušení, uděluje zájemcům, kteří již o 

přezkoušení požádali a termín jim byl z důvodu koronavirových opatření 

odložen, pouze dočasnou licenci ČHS, jejíž platnost začíná 1.7. 2020 a končí 

k termínu uskutečněného přezkoušení a pokud toto neproběhne, k 

31.12.2021. Změna na licenci se standardní platností 5 let je podmíněna 

absolvováním požadovaného přezkoušení. Za přezkoušení odpovídá 

Metodická komise. 

Metodická komise průběžně dle 

termínů 

 


