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Místo jednání: Praha Datum: 7. 12. 2020  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 40 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, Revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Oliva, Klíma 

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

Příští jednání: 12. 1. 2021 od 12.30 hod., Praha 

Přílohy: Systém lezeckých soutěží ČHS, Priority / rozvojové cíle ČHS, Organizace a struktura trenérského zajištění 
reprezentace ČR, VSCM a SpS v soutěžním lezení 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Uložené úkoly byly splněny vyjma zaslání informace o zrušení pobočných 

spolků ČHS dotčeným subjektům. Za úkol odpovídá sekretariát, do konce 

roku. 

sekretariát do 31.12.2020 

2.  Pojištění odpovědnosti členů ČHS 

ČHS podepsal rámcovou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa upravující 

pojištění odpovědnosti členů za újmy způsobené při horolezectví. Pojištění 

platí od 1.1.2021 a je automatickou součástí členství u členů starších 18 let.   

- - 

3.  Pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění stavěčů 

Probíhá příprava finálního znění skupinové smlouvy, za dokončení odpovídá 

J. Bloudek a R. Plischková.  

Bloudek, 

Plischková 

do 15.12.2020 

4.  Pojištění cestovní pro členy ČHS 

ČHS uzavřel s pojišťovnou UNIQA dodatek k rámcové smlouvě o cestovním 

pojištění, který obsahuje výjimku, díky které jsou členové pojištěni i v případě 

onemocnění Covid-19, navazuje na aktuální všeobecné pojistné podmínky 

a upravuje příspěvek pojišťovny na administraci v návaznosti na očekávaný 

prodej pojištění. Dodatek platí od 1.1.2021, za poskytnutí aktuálních 

informacím členům odpovídá sekretariát.  

sekretariát do 20.12.2020 

5.  Rozvojové cíle / priority ČHS na rok 2021 

VV schválil rozvojové cíle / priority ČHS na rok 2021 a následující období, 

dokument je přílohou zápisu. VV se usnesl, že kontrola plnění cílů bude 

průběžně zařazována na jednání VV, a uložil J. Bloudkovi, aby na příští 

jednání VV připravil návrh způsobu koordinace a kontroly plnění cílů.   

Bloudek příští jednání 

VV 

6.  Dohoda s ČSL a projekty 

ČHS pracuje na dohodě s ČSL upravující postupnou integraci aktivit 

a projektů ČSL do struktur ČHS. V návaznosti na dohodu proběhlo 

samostatné jednání, na kterém zástupci ČSL představili 8 projektů, které jsou 

navrženy pro realizaci pod hlavičkou ČHS: HW vybavení pro sportovní lezení, 

školní boulder pohár, mobilní boulderingové stěny, získávání sponzorů 

a spolupráce s nimi, využívání dotací, vzdělávání, workshopy a domácí 

soutěže v soutěžním lezení. Za další jednání odpovídá za ČHS J. Bloudek ve 

spolupráci s R. Plischkovou, za ČSL J. Oliva. Další schůzka proběhne 

15.12.2020. 

Bloudek, 

Plischková, Oliva  

15.12.2020, 

a dále 
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7.  Evropský grant zaměřený na trenérské vzdělávání a spolupráce s IFSC 

V návaznosti na tříletý evropský grant zaměřený na nejvyšší úroveň 

trenérského vzdělávání, který ČHS získal v roli vedoucího partnera, probíhají 

jednání s IFSC Europe ohledně participace IFSC na projektu a jeho 

výstupech.  Cílem je vytvořit vzdělávací standard s akreditací IFSC a pod 

patronací IFSC Europe, platný pro všechny evropské země. Za jednání 

odpovídá J. Bloudek.   

Bloudek průběžně 

8.  Návrh na zavedení přestupního řádu 

VV diskutoval a schválil základní záměr na zavedení pravidel upravujících 

přestupy registrovaných závodníků, který je obvyklý v jiných sportovních 

svazech, s tím, že tzv. přestupnímu řádu musí předcházet systém závodních 

licencí včetně potřebné IT podpory. VV uložil B. Valentové předložit na příští 

jednání VV stručnou analýzu přístupů uplatňovaných jinými sportovními svazy 

a základní parametry řešení, ze kterých bude vycházet pracovní skupina, 

která bude pro tento účel sestavena.   

Valentová do příštího 

jednání VV 

9.  Přijetí nového spolku 

VV schválil přijetí Českého alpinistického klubu do ČHS, administrativní 

záležitosti zařídí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

10.  Podpora oddílů 

VV diskutoval o možnostech podpory oddílů ze strany ČHS, srovnatelnosti 

podpory zaměřené na outdoor / indoor aktivity a o problému evidence dětí 

účastnících se závodů v návaznosti na dotační program Můj klub. VV se 

usnesl, že schůzce s kluby mládeže, která je naplánována na 9.1.2021, musí 

předcházet schůzka pracovní skupiny zaměřené na podporu oddílů, kde 

budou uvedené záležitosti vyjasněny. Za pracovní skupinu odpovídá 

P. Resch, za setkání klubů Komise mládeže ve spolupráci se sekretariátem.  

Resch do 9.1.2020 a 

průběžně 

11.  Hospodaření ČHS 

Z aktuálních informací o hospodaření vyplývá, že v některých komisích 

(střediscích) pravděpodobně dojde kvůli omezením z důvodu koronavirové 

epidemie k nedočerpání plánovaného rozpočtu. Případné přesuny peněz 

v rámci rozpočtů komisí (středisek) na jiné než plánované aktivity musí být 

dostatečně zdůvodněny a musí je schválit 1. místopředseda. Celkový 

hospodářský výsledek ČHS je očekáván mírně kladný, ale vzhledem 

k propadu některých příjmů (výběr členských příspěvků, bonusy za 

administrativu pojištění) musí být dočerpání velmi konzervativní. Za průběžné 

sledování výsledků hospodaření odpovídá M. Klíma a R. Plischková.  

Klíma, Plischková průběžně 

12.  Neinvestiční dotace 

ČHS podal žádost o změny čerpání v dotačních programech Repre a Talent 

2020, které jsou zdůvodněny zejména dopadem epidemie koronaviru na 

činnost reprezentačních družstev, VSCM a SpS. 

ČHS podal žádost o dotaci z Magistrátu hl. m. Prahy zaměřenou na podporu 

sportu dětí a mládež, jejímiž koncovými příjemci jsou pražské kluby mládeže 

sdružené v ČHS.  

- - 
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13.  Návrh na využití investičních dotací v roce 2021 

VV projednal a předběžně odsouhlasil návrh na využití investičních dotací 

v roce 2021, a to 5 projektů pro oblast soutěžního lezení a 1 projekt pro oblast 

závodního skialpinismu. VV uložil M. Klímovi, na příští jednání VV předložil 

dopracovaný návrh s potřebnými detaily včetně provozního modelu využívání 

pořízeného majetku, a to ve spolupráci s D. Fajbišovou za soutěžní lezení, 

která určí osoby odpovědné za jednotlivé projekty, a s P. Jirsou za 

skialpinismus.  

VV dále uložil M. Klímovi navrhnout a na příští jednání VV předložit návrh 

koncepce / systémového přístupu k využívání investičních dotací včetně 

provozních modelů a dohod se spolupracujícími / koncovými subjekty, které 

budou v souladu s cíli a prioritami ČHS.  

VV konstatoval, že systémový přístup k využíván investičních dotací musí být 

zejména v oblasti soutěžního lezení podložen koncepčním přístupem k péči 

o talentovanou mládež a reprezentaci, včetně vytváření sítě tréninkových 

center. V souvislosti s tím bude vytvořena pracovní skupina zaměřená na 

rozvoj sítě tréninkových center, za vedení skupiny odpovídá M. Klíma. 

Klíma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíma 

 

 

 

Klíma 

příští jednání 

VV 

 

 

 

 

 

 

 

příští jednání 

VV 

 

 

příští jednání 

VV 

14.  Informace o realizaci investiční dotace na rok 2020 

VV vzal na vědomí informaci o průběhu realizace projektů financovaných 

z investiční dotace na rok 2020. Za dokončení letošních projektů včetně 

provozních modelů odpovídá J. Bloudek ve spolupráci s R. Plischkovou 

a D. Fajbišovou.  

Bloudek, 
Plischková, 
Fajbišová 

do 20.12.2020  

15.  Návrh rozpočtu na rok 2021 

VV projednal upřesněný návrh rozpočtu ČHS na rok 2021 vycházející 

z dílčích rozpočtů, které byly projednány s jednotlivými komisemi i dalšími 

osobami odpovědnými za kapitoly rozpočtu. VV uložil M. Klímovi, aby do 

15.12.2020 připravil aktualizovanou verzi návrhu rozpočtu pro diskusi v rámci 

VV (videokonference) a následné schválení per rollam do konce roku. 

Upravený návrh rozpočtu ČHS na rok 2021 bude předložen na příští jednání 

VV, odpovídá R. Plischková a M. Klíma. 

Plischková, Klíma do 15.12.a 

31.12.2020 

dále příští 

jednání VV 

 

 

16.  Informace z oblasti mládeže 

Z důvodu epidemie koronaviru byly zrušeny další Open závody. Probíhá 

administrace příspěvků pro kluby mládeže na sportující děti, za úkol odpovídá 

sekretariát.  

sekretariát do 31.12.2020  

17.  Informace z oblasti vzdělávání 

Byly zrušeny nebo přesunuty na příští rok plánované instruktorské a trenérské 

kurzy a doškolení. Instruktorům a trenérům, kteří z tohoto důvodu nemohli 

absolvovat plánované doškolení, byly výjimečně prodlouženy licence do 

poloviny, resp. do konce roku 2021.  

ČHS podal žádost o udělení statutu autorizované osoby pro kvalifikace 

Instruktor lezení na umělé stěně a Instruktor sportovního lezení.  

- -  

18.  Informace z oblasti soutěžního lezení 

Z důvodu povinnosti PCR testů bylo zrušeno MČR v lezení na rychlost. Závod 

ČP U14 v Jeseníku zůstává v platnosti.  

Na konci listopadu se v Moskvě uskutečnilo ME ve všech disciplínách 

soutěžního lezení, kde E. Adamovská dosáhla vynikajícího výsledku - 

2. místo v lezení na obtížnost a 3. místo v kombinaci.  

- -  
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19.  Výstupy roku za rok 2020 

Je vyhlášena výzva k podávání nominací do ankety ČHS Výstupy roku za rok 

2020, za realizaci odpovídá Komise alpinismu ve spolupráci s M. Košatkovou 

(organizace slavnostního vyhlášení, mediální prezentace).  

Komise alpinismu, 

Košatková 

do 12.2.2021  

20.  Informace z oblasti marketingu 

Probíhá vyhodnocování fotografií pro PF ČHS s uzávěrkou do poloviny 

prosince a příprava Ročenky ČHS za rok 2020. Odpovídá M. Košatková.  

Košatková průběžně  

21.  Žádost o členství v Medical Commission UIAA 

VV projednal žádost L. Horákové o členství v Medical Commision UIAA 

a rozhodl, že případnému doporučení ze strany ČHS musí předcházet jednání 

s L. Horákovou, na kterém budou vyjasněny aspekty spolupráce s ČHS. Za 

jednání odpovídá J. Bloudek, do konce roku.    

Bloudek do 31.12.2020  

22.  Poplatky za instruktorské kurzy 

VV schválil zvýšení poplatků za kurzy a doškolení instruktorů z 300 Kč na 370 

Kč osoba / den s platností od 1.1.2021 a uložil sekretariátu, aby o této změně 

informoval zájemce o instruktorské vzdělání.  

sekretariát od 1.1.2020  

23.  Nový systém oficiálních lezeckých soutěží ČHS 

VV schválil nový systém oficiálních lezeckých soutěží ČHS na rok 2021, který 

se promítne do Pravidel soutěžního lezení ČR a navazujících prováděcích 

předpisů. Za úpravu příslušných dokumentů do 1.1.2021 odpovídá 

D. Fajbišová, nový systém je přílohou zápisu.   

Fajbišová do 1.1.2021  

24.  Systém trenérského vzdělávání 

J. Kubeš připravil na základě připomínek další verzi dokumentu upravujícího 

systém vzdělávání v oblasti soutěžního lezení, která bude, včetně ankety, 

poskytnuta trenérům k doplnění a připomínkám, a to do 14.12.2020. VV uložil 

J. Kubešovi předložit na další jednání VV aktualizovaný návrh koncepce 

trenérského vzdělávání, s tím, že pokud by došlo k zásadní změně koncepce, 

bude J. Kubeš informovat VV dříve.  

Kubeš příští jednání 

VV, popř. dříve 

 

25.  Navržení D. Fajbišové na místo předsedkyně komise soutěžního lezení 

České asociace univerzitního sportu 

VV rozhodl, že na místo předsedkyně komise soutěžního lezení ČAUS 

navrhne D. Fajbišovou, návrh předá vedení ČAUS J. Bloudek. Za vedení 

komise a agendu akademického sportu dále odpovídá D. Fajbišová.  

Bloudek 

Fajbišová 

neprodleně 

průběžně 

 

26.  Organizace a struktura trenérského zajištění reprezentace, VSCM a SpS 

v soutěžním lezení 

VV schválil finální znění dokumentu Organizace a struktura trenérského 

zajištění repre, VSCM a SpS, který nahrazuje původní Koncepci 

profesionálního trenérského zajištění reprezentace a VSCM. Dokument je 

přílohou zápisu.  

- -  

27.  Záměry ČHS v oblasti pořádání mezinárodních závodů IFSC na roky 

2022 - 2024 

VV projednal a předběžně schválil návrh na pořádání mezinárodních závodů 

IFSC v ČR - EP bouldering 2022, EPM bouldering 2023, MEM bouldering 

2024. VV uložil D. Fajbišové, aby předběžný návrh zaslala do IFSC a na příští 

jednání VV připravila hrubé odhady finančních nákladů jednotlivých akcí.  

Fajbišová příští jednání 

VV 
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28.  Ledolezení / drytooling 

VV přijal rezignaci S. Matušky na funkci předsedy komise ledolezení, 

poděkoval mu za dosavadní práci a rozhodl, že za aktivity komise bude 

dočasně odpovídat P. Resch ve spolupráci se sekretariátem.  

VV schválil návrh poskytnout jednorázovou podporu pro tréninkové místo pro 

drytooling na pilíři v Brně, o který se stará HO Lokomotiva Brno, a to ve výši 

20 tisíc Kč. Podpora bude poskytnuta z rozpočtové rezervy v  letošním roce, 

s tím, že závazky z podpory plynoucí budou zakotveny ve smlouvě a budou 

se vztahovat k roku 2021. Za přípravu smlouvy a komunikaci s HO 

Lokomotiva Brno odpovídá B. Valentová.  

MMČR v drytoolingu a EP v drytoolingu se uskuteční 12.12.2020 v Brně na 

základě výjimky udělené NSA a MZ ČR, pořadatelem je HO Lokomotiva Brno. 

Resch 

 

 

 

 

Valentová 

průběžně 

 

 

 

 

do 20.12.2020 

29.  Infotabule 

VV se seznámil s podrobnostmi záměru instalace informačních tabulí 

v lezeckých oblastech. Za přípravu a realizaci odpovídá CVK a B. Valentová.   

CVK, Valentová průběžně 

30.  Identita, posouzení značky a loga ČHS 

VV projednal a schválil návrh na vypsání výběrového řízení zaměřeného na 

posouzení názvu, loga, komunikace a celkového vnímání brandu ČHS vč. 

integrace ČSL. Výběrové řízení bude vyhlášeno neprodleně, konečný termín 

pro zasílání nabídek je 4.1.2020, vyhodnocení výběrového řízení do 

15.2.2020, tak, aby bylo možno předložit návrhy na jednání VH 20.3.2021. Za 

výběrového řízení odpovídá J. Bloudek ve spolupráci s R. Plischkovou.  

Bloudek, 

Plischková 

neprodleně a 

dále dle 

stanovených 

termínů 

31.  Prezentace ČHS pro partnery 

J. Oliva představil základní principy přístupu ČHS k hledání partnerů zejména 

pro oblast soutěžního lezení.  

- - 

 


