
 Zápis z jednání Výkonného výboru 

 
 

Českého horolezeckého svazu   
 

 www.horosvaz.cz Strana 1 z 5 

  
 

Místo jednání: Praha Datum: 12. 1. 2021  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 41 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, Revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Resch, Blažek, Oliva,  

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

Příští jednání: 2. 3. 2021 od 12.30 hod., Praha 

V době do 18.2.2021 se uskuteční jednání mimo zasedání a hlasování per rollam týkající se přípravy Valné hromady ČHS, 
termín bude stanoven později.  

Přílohy: Směrnice o cestovném, Koncepce VSCM, prezentace ze setkání oddílů 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Uložené úkoly byly splněny, termíny pro dva úkoly byly posunuty:  

- příprava pravidel, prováděcích předpisů a dalších dokumentů pro soutěžní 

lezení – termín 20.1.2021, odpovídá D. Fajbišová 

- podklady pro investiční dotace 2021, samostatné jednání, viz bod č. 19.  

  

2.  Valná hromada ČHS 2021 

VV potvrdil termín Valné hromady ČHS - 20. března 2021 a současně 

rozhodl, že vzhledem k pravděpodobnému pokračování krizových opatření 

se VH uskuteční „mimo zasedání“ (videokonference, hlasování per rollam), 

s omezeným programem, jehož součástí nebudou volby do Výkonného 

výboru, Disciplinární komise a Revizní komise. Volby se uskuteční, později, 

v rámci standardní VH, která bude svolána, jakmile to situace umožní, 

předběžně ve 2. polovině května (bude upřesněno). Funkční období členů 

volených orgánů (VV, disciplinární komise, revizní komise), které končí 

24.3.2021, bude prodlouženo na základě plné moci udělené VH konanou 

mimo zasedání, s platností do termínu konání voleb. Pozvánka a další 

podklady na VH budou zveřejněny a rozeslány do 19.2.2021. Za přípravu a 

svolání VH odpovídá J. Bloudek, B. Valentová a sekretariát. 

Bloudek, 

Valentová, 

sekretariát 

do 20.3.2021 

3.  Přijetí nových spolků do ČHS 

VV schválil přijetí HO KRUH Liberec z.s. a dodatečně potvrdil přijetí TJ 

Gibon z.s., s účinností od 30.12.2020. Administrativní záležitosti zajistí 

sekretariát.  

sekretariát  neprodleně 

4.  Pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění stavěčů 

ČHS uzavřel smlouvy upravující pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění 

stavěčů, které platí od 1.1.2021. Za uzavření návazných smluv se stavěči 

a průběžnou aktualizaci seznamu stavěčů odpovídá D. Fajbišová. 

Fajbišová do 1.1.2021 a 

průběžně 

5.  Rozvojové cíle / priority ČHS 

VV se usnesl, že k rozvojovým cílům a prioritám na rok 2021 bude svoláno 

samostatné celodenní jednání v termínu 10.-11.2.2021, jehož výstupy 

budou předloženy na příští jednání VV. Za přípravu podkladů na jednání 

odpovídá B. Valentová, za organizaci jednání a celou agendu odpovídá 

J. Bloudek. 

Bloudek, 

Valentová 

10.-11.2.2021 

a příští jednání 

VV 
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6.  Dohoda s ČSL a projekty 

Pokračují jednání týkající se dohody ČHS a ČSL a na ni navazujících 

projektů, které jsou navrženy pro realizaci pod hlavičkou ČHS. Za další 

jednání odpovídá za ČHS J. Bloudek ve spolupráci s R. Plischkovou, za 

ČSL J. Oliva.  

Bloudek, 

Plischková Oliva,  

průběžně 

7.  Projekt Erasmus CORS 

Do přípravy realizace tříletého evropského projektu CORS, zaměřeného na 

nejvyšší úroveň trenérského vzdělávání a vzdělávání stavěčů, kde je ČHS 

vedoucím partnerem, se zapojila IFSC, což znamená, že pokud dojde 

k dohodě mezi IFSC a projektem CORS, výsledkem bude vzdělávací 

standard, který by mohl být využitelný celosvětově, nejen v rámci 

evropských zemí. Za jednání odpovídá J. Bloudek.   

Bloudek průběžně 

8.  Registrace a přestupy sportovců 

VV vzal na vědomí informace o registracích a přestupech sportovců, které 

jsou obvyklé v jiných sportovních svazech, a rozhodl, že registrační 

a přestupní řád bude zaveden i v ČHS, s předpokladem realizace od roku 

2022. Za přípravu návrhu odpovídá pracovní skupina pod vedením 

B. Valentové, základní návrh řešení vč. IT podpory a harmonogramu bude 

předložen na jednání VV do 31.3.2021.  

Valentová + 

pracovní skupina 

do 31.3.2021 

9.  Informace o disciplinárních řízeních 

VV vzal na vědomí informace o těchto disciplinárních řízení: 

1. Disciplinární komise ukončila řízení ve věci stížnosti A. Loužecké na 

D. Urbáška, které se týkalo porušení stanov a etických pravidel při 

chování D. Urbáška vůči A. Loužecké, neboť právní zástupce 

A. Loužecké stáhl odvolání proti rozhodnutí, které vydala Disciplinární 

komise ČHS v červenci 2019. Rozhodnutím, kterým byl D. Urbášek 

zproštěn obvinění v plném rozsahu, nyní nabylo právní moci. VV pověřil 

D. Fajbišovou, aby informovala dotčené osoby z týmu soutěžního 

lezení a na příští jednání VV předložila návrh opatření, aby k podobným 

problémům na straně trenérů či jiných členů realizačního týmu 

nedocházelo.  

2. Disciplinární komise zastavila řízení ve věci stížnosti Výkonného výboru 

(zastoupeného P. Blažkem) na A. Obršála, které se týkalo eticky 

nepřijatelného chování A. Obršála vůči pracovníku orgánu ochrany 

přírody, neboť obviněný A. Obršál se dotčenému pracovníkovi omluvil 

a tato omluva byla přijata.  

VV uložil sekretariátu archivovat obě rozhodnutí.  

Fajbišová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sekretariát 

příští jednání 

VV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neprodleně 

10.  Granty ČHS v roce 2021 

VV schválil podmínky grantů ČHS na rok 2021 a uložil sekretariátu, aby ve 

spolupráci s příslušnými komisemi a ve stanovených termínech zveřejnil 

výzvy pro podávání žádostí a zajistil potřebnou administraci.  

sekretariát, komise dle 

schválených 

termínů 

11.  Informace o členské základně 

VV vzal na vědomí informace o stavu a vývoji členské základny za 

posledních 10 let, ze kterých vyplývá, že počet členů postupně narůstá 

a zvyšuje se počet členů ve věku do 18 let; počet oddílů zůstává stabilní, 

postupně roste počet oddílů, které jsou samostatnými spolky. 

- - 
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12.  Zlepšování spolupráce a komunikace 

VV konstatoval, že je třeba zlepšit spolupráci, komunikaci a vzájemnou 

informovanost napříč agendami a mezi jednotlivými orgány a týmy ČHS. 

Prvním krokem ke zlepšení bude celodenní, popř. víkendové setkání členů 

VV, komisí, spolupracovníků a členů sekretariátu, které se uskuteční ve 2. 

čtvrtletí letošního roku, podle aktuálních možností. Další možnosti posílení 

spolupráce a komunikace budou diskutovány na celodenním jednání 

k záměrům a cílům ČHS, viz bod. č. 5. Za organizaci setkání odpovídá 

P. Resch 

Resch 2.Q 2021 

13.  Videokonference s oddíly 

V sobotu 9.1.2021 se konala videokonference, která nahradila původně 

plánované, tradiční setkání klubů mládeže, které nebylo možno uskutečnit 

kvůli epidemiologickým omezením. Konference zaměřené na problematiku 

klubů mládeže i další otázky (závody, vzdělávání atd.) se zúčastnilo 46 

oddílů, i těch, které nejsou zařazeny do sítě klubů mládeže. Prezentace je 

přílohou zápisu.  

- - 

14.  Žádost o členství v Medical Commission UIAA 

VV projednal a schválil žádost L. Horákové, předsedkyně Společnosti 

horské medicíny, o členství v Medical Commision UIAA. Za zaslání 

nominace do UIAA odpovídá B. Valentová.  

V návaznosti na toto rozhodnutí a zapojení L. Horákové do Metodické 

komise se počítá s rozšířením spolupráce mezi ČHS a Společností horské 

medicíny, za další jednání odpovídá J. Bloudek. 

Valentová 

 

 

 

 

Bloudek 

neprodleně 

 

 

 

 

průběžně 

15.  Úprava směrnice o cestovném 

VV schválil dílčí úpravu směrnice o poskytování příspěvků na úhradu 

cestovních výdajů v ČHS a uložil sekretariátu, aby směrnici zveřejnil 

a informoval komise. Aktuální znění směrnice je v příloze. 

sekretariát neprodleně 

16.  Hospodaření ČHS 

VV vzal na vědomí aktuální informaci o hospodaření v roce 2020, ze které 

vyplývá, že rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu 2020 bude kladný. Veškeré 

doklady týkající se roku 2020 musí být předloženy do 15.1.2020. Za 

konečné vyúčtování včetně projednání s Revizní komisí odpovídá M. Klíma 

a R. Plischková.  

Klíma, Plischková  

17.  Neinvestiční dotace na rok 2021 

ČHS připravuje žádost o neinvestiční dotace na podporu reprezentace, 

talentované mládeže a činnosti svazu, které vypsala Národní sportovní 

agentura. Žádost je nutno předložit do 22.1.2021, za podání odpovídá 

R. Plischková a M. Klíma.  

Plischková, Klíma do 22.1.2021 

18.  Informace o využití investiční dotace na rok 2020 

VV vzal na vědomí informaci o ukončení realizace projektů financovaných 

z investiční dotace MŠMT na rok 2020. Dotace je připravena k vyúčtování, 

za které odpovídá R. Plischková.   

VV dále konstatoval nutnost zajistit odpovídající správu majetku a uložil 

D. Fajbišové, aby ve spolupráci s R. Plischkovou a B. Valentovou navrhla 

vhodné řešení. Návrh bude předložen nejpozději do 31.3.2021.   

Plischková, 
Fajbišová, 
Valentová 

do 31.3.2021 
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19.  Záměry ČHS v oblasti investičních dotací 

Návrh na využití investičních dotací v roce 2021 a koncepce využívání 

investičních dotací budou projednány na samostatném jednání (on-line), 

které se uskuteční 20.1.2021 od 9 hod., za svolání a rozeslání podkladů 

odpovídá M. Klíma.  

Klíma 20.1.2021 

20.  Návrh rozpočtu ČHS na rok 2021 

VV návaznosti na rozhodnutí z předchozího jednání schválil VV mimo 

zasedání (per rollam) dne 11.12.2020 pracovní návrh rozpočtu ČHS na 

letošní roky s příjmy a výdaji ve výši cca 21 mil. Kč. Návrh rozpočtu může 

být dále upraven v návaznosti na přidělení dotací od NSA. Za případnou 

úpravu návrhu rozpočtu odpovídá R. Plischková a M. Klíma. 

Plischková, Klíma průběžně  

21.  Informace z oblasti vzdělávání a mládeže 

V prosinci se podařilo uskutečnit formou outdoorové akce doškolovací kurz 

pro instruktory. Byly naplánovány a zveřejněny termíny instruktorských 

a trenérských kurzů a doškolení, jejichž realizace závisí na epidemiologické 

situaci.  

V rámci facebooku ČHS byla vytvořena samostatná skupina 

s názvem Oddíly a spolky ČHS, do které budou mít přístup všichni 

předsedové oddílů. Za správu skupiny odpovídá M. Košatková. 

 

 

 

 

Košatková 

 

 

 

 

průběžně 

 

22.  Příprava koncepce trenérského vzdělávání 

Pokračuje příprava koncepce trenérského vzdělávání. Struktura jednotlivých 

kurzů bude dokončena na základě výsledků konzultací s trenéry a dalšími 

odborníky, které proběhlo na konci roku 2020. VV uložil D. Fajbišové ve 

spolupráci s M. Klímou, aby do poloviny února předložili odsouhlasené, 

finální výstupy první etapy práce a jasný záměr dalšího pokračování.  

Fajbišová, Klíma 15.2.2021  

23.  Systém přípravy talentované mládeže v soutěžním lezení 

VV projednal a schválil návrh rozšíření systému péče o talenty v soutěžním 

lezení, které by mělo být realizováno v letošním rokem. Záměrem je vytvořit 

dvě vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM), zvednout současná 

sportovní střediska (SpS) na úroveň sportovních center mládeže (SCM) pro 

talenty ve věku 12-15 let a vytvořit 10 SpS na oddílové bázi. Za realizaci 

systém dle finančních a personálních možností odpovídá D. Fajbišová.  

Fajbišová průběžně  

24.  Aktualizace Koncepce VSCM 

V návaznosti na výše uvedené VV projednal a schválil, ve znění připomínek, 

aktualizovanou koncepci VSCM. Za přípravu finální verze dokumentu 

a zveřejnění odpovídá D. Fajbišová. Dokument je přílohou zápisu.  

Fajbišová neprodleně  

25.  Další informace z oblasti soutěžního lezení 

Vysokoškolské sportovní centrum Victoria potvrdilo členství prvních 

reprezentantů ČHS, zařazení dalších se očekává.  

ČHS má zájem začít se věnovat paraclimbingu, probíhá mapování zájmu 

mezi handicapovanými sportovci a oddíly.  

Připravuje se školení stavěčů, realizace proběhne co nejdříve, v závislosti 

na epidemiologických omezeních.  

Je třeba věnovat větší pozornost antidopingové výchově závodníků, a to ve 

vztahu k tuzemským i mezinárodním závodům. Návrh na zlepšení 

dosavadního přístupu předloží do konce února D. Fajbišová.  

 

 

 

 

 

 

Fajbišová 

 

 

 

 

 

 

příští jednání 

VV 
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26.  Další informace z oblasti sportu 

V prosinci 12.12.2020 se v Brně uskutečnilo MMČR a EP v ledolezení, na 

základě výjimky z omezujících opatření.  

V Itálii se v prosinci uskutečnil závod SP ve skialpinismu za účasti českých 

juniorských reprezentantů.  

Na začátku ledna (6.1.2021) byl ukončen příjem nominací do soutěže 

Výstupy roku za rok 2020. Plánované slavnostní vyhlášení výsledků v rámci 

Jizerské 50 je kvůli omezujícím opatřením nepravděpodobné, proto ČHS 

hledá náhradní řešení. Za předložení návrhu řešení a následnou realizaci 

odpovídá M. Košatková.  

 

 

 

 

Košatková 

 

 

 

 

do 31.1.2021 

 

27.  Informace z oblasti ochrany přírody 

Na základě žádosti ČHS byla vydána nová povolení lezení pro NPR Bořeň 

a PR Váňův kámen, povolení platí od 1.1.2021. Dne 29.1.2021 nabude 

právní moci povolení pro NPR Kaňon Labe. Všechna povolení mají formu 

opatření obecné povahy a vztahují se na všechny lezce. Informace jsou na 

webu ČHS včetně databáze Skály ČR. 

-  -   

28.  Informace z oblasti médií a marketingu 

Na začátku ledna bylo vydáno další číslo čtvrtletního Zpravodaje ČHS, 

probíhá příprava Ročenky ČHS za rok 2020. Byly prodlouženy či uzavřeny 

smlouvy s mediálními partnery ČHS a smlouvy s několika tradičními 

partnery. Za přípravu Ročenky odpovídá M. Košatková.  

VV konstatoval, že je třeba upřesnit koordinaci aktivit v oblasti marketingu, 

a proto uložil P. Blažkovi a J. Olivovi, aby na příští jednání VV předložili 

sjednocený návrh postupu při oslovován partnerů a jednání s nimi, a aby 

současně předložili konkrétní plán oslovování potenciálních partnerů ČHS 

v letošním roce. 

VV dále rozhodl, že za koordinaci a administraci oblasti marketingu na 

úrovni sekretariátu odpovídá M. Košatková.  

 

Košatková 

 

 

Blažek, Oliva 

 

 

 

Košatková 

 

průběžně 

 

 

příští jednání 

VV 

 

 

průběžně 

 

29.  Odhad nákladů na uspořádání EP v boulderingu v roce 2022  

VV vzal na vědomí odhad nákladů na uspořádání EP dospělých 

v boulderingu v roce 2022 a rozhodl, že se bude v přípravě pořadatelství 

pokračovat, aby se ČHS mohl případně zavázat se k jeho organizaci za 

předpokladu, že se podaří získat dotaci NSA na významnou sportovní akci.  

VV dále uložil D. Fajbišové, aby na příští jednání VV předložila odhady 

nákladů na další uvažované závody v letech 2023, 2024. 

 

 

 

Fajbišová 

 

 

 

 

příští jednání 

VV 

 

30.  Identita, posouzení značky a loga ČHS 

Nabídky, které ČHS obdržel ve výběrovém řízení, budou hodnoceny 

a diskutovány na samostatném jednání (on-line) 20.1.2021. Projednání 

tohoto bodu připraví J. Bloudek, podklady rozešle M. Košatková, za svolání 

videokonference odpovídá M. Klíma.  

Bloudek, 

Košatková, Klíma 

20.1.2021 

 


