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Místo jednání: Praha Datum: 2. 3. 2021  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 42 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, Revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

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

Příští jednání: 

19. 3. 2021 od 10 hod., Praha – přípravné jednání VH 

13. 4. 2021 od 12.30 hod., Praha 

Přílohy:  

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Uložené úkoly byly splněny vyjma následujících, u nichž byl posunut termín 

do konce března:  

- forma spolupráce se Společností horské medicíny – Bloudek  

- čestné členství a monitoring významných událostí a osobností – Bloudek 

  

2.  Závěr ze samostatného jednání konaného mimo zasedání formou 

videokonference 20. 1. 2021 

Účast: M. Klíma, P. Resch, P. Blažek, J. Oliva; jednání k 1. bodu 

B. Valentová; J. Bloudek omluven.  

1) VV v návaznosti na „Lex Covid“ rozhodl, že se VH uskuteční 

v navrženém termínu, tj. v době od 20. do 26. 3. 2021 pouze mimo 

zasedání, a to formou videokonference a hlasování per rollam. VV dále 

rozhodl o prodloužení funkčního období členů volených orgánů, tj. členů VV, 

Disciplinární komise a Revizní komise do data konání řádných voleb, a to 

prostřednictvím udělení plných mocí k výkonu funkcí.  

2) VV projednal a schválil záměr pořízení majetku v případě, že NSA vypíše 

program investičních dotací na movitý majetek pro reprezentaci 

a talentovanou mládež. Investiční majetek by měl být využit pro oblast 

soutěžního lezení a v malé míře pro oblast závodního skialpinismu. Veškeré 

závazky týkající se majetku budou vůči partnerům předem projednány, 

výsledná dohoda bude odpovídat koncepci využití investičních dotací 

a bude odsouhlasena ze strany VV. 

3/ VV diskutoval o návrhu koncepčního přístupu k investičním dotacím a 

usnesl se, že návrh bude projednán na nejbližším jednání VV.  

4/ VV diskutoval nabídky vzešlé z výběrového řízení zaměřeného na 

posouzení brandu ČHS a rozhodl svolat další schůzku s případnou účastí 

subjektů, které se do výběrového řízení přihlásily, aby upřesnili nabízená 

řešení. 
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3.  Závěr z hlasování per rollam, které se uskutečnilo 18. 2. 2021 

VV schválil 18. 2. 2021 per rollam (hlasování prostřednictvím e-mailu) 

dokumenty týkající se Valné hromady ČHS a uložil sekretariátu, aby ve 

stanoveném termínu 19. 2. 2021 zveřejnil a rozeslal pozvánku na VH včetně 

všech podkladů a zajistil vše pro uskutečnění VH mimo zasedání.  

VV schválil:  

- Jednací řád Valné hromady ČHS konané mimo zasedání 

- Výroční zprávu ČHS za rok 2020 

- zprávu o hospodaření ČHS za rok 2020 

- návrh rozpočtu ČHS na rok 2021 

- plné moci pro členy volených orgánů (VV, D, RK) k výkonu funkcí do 

termínu řádných voleb, neboť jim končí funkční období k 25. 3. 2021 

  

4.  Zapojení ČHS do jednání s premiérem 

Předsedové několika sportovních svazů včetně ČHS iniciovali jednání 

s premiérem ČR, v rámci něhož se snažili napomoci ke konsolidaci situace 

v Národní sportovní agentuře a přesvědčit o významu sportu a nutnosti jeho 

podpory i v období současné epidemiologické krize. VV si je vědom 

ekonomických problémů, se kterými se potýká řada oddílů, 

a prostřednictvím výše uvedených jednání hledá cesty, jak jejich situaci 

zlepšit. Komunikace bude dále pokračovat, jednání se za ČHS účastní 

J. Bloudek.  

 

Bloudek 

 

průběžně 

5.  Příprava Valné hromady ČHS 2021 

Přípravné jednání se uskuteční 19. 3. 2021 od 10 hod., odpovídá J. Bloudek 

ve spolupráci s B. Valentovou. 

 

Bloudek, 

Valentová 

 

19.3.2021 

6.  Zrušení malých oddílů 

VV potvrdil zrušení 48 horolezeckých oddílů, které měly dlouhodobě méně 

než 10 řádných členů, a byly tak v rozporu s požadavkem Stanov ČHS. Ke 

zrušení došlo po opakovaných upozorněních a se souhlasem předsedů 

dotčených oddílů.  

- - 

7.  Mezinárodní agenda 

Dosud nebylo rozhodnuto, zda bude ČHS hostitelem plenárních zasedání 

EUMA a BMU v plánovaném termínu červen 2021. Za další jednání 

odpovídá J. Bloudek.  

V rámci mezinárodního projektu Erasmus+ CORS zaměřeného na trenérské 

vzdělání a vzdělání stavěčů proběhl za spoluúčasti zástupců IFSC a IFSC 

Europe výběr obsahového garanta, ČHS bude navrhovat do všech 

pracovních skupin své zástupce. Za jednání odpovídá J. Bloudek.  

V rámci mezinárodního tříletého projektu Good Governance of Climbing and 

Mountaineering in Europe financovaného z Erasmu+ byla dokončena první 

část, projekt pokračuje podle plánu i přes omezující opatření. Za projekt 

odpovídá v rámci ČHS J. Bloudek.  

 

Bloudek 

 

 

 

Bloudek 

 

 

 

Bloudek 

 

dle možností 

 

 

 

průběžně 

 

 

 

průběžně 

8.  Přijetí nových spolků do ČHS 

VV schválil přijetí dvou spolků do ČHS: HO Lokomotiva Brno z.s. a Spolek 

Lezecká aréna Jirkov do ČHS. Administrativní záležitosti zajistí sekretariát.  

 

sekretariát  

 

neprodleně 
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9.  Rozvojové cíle / priority ČHS 

Ve dnech 10. – 11. 2. se uskutečnilo výjezdní zasedání VV zaměřené na 

projednávání rozvojových cílů a priorit ČHS. Jednání budou pokračovat, 

další schůzka se uskuteční 9. 3., za přípravu odpovídá J. Bloudek.  

 

Bloudek 

 

9.3. 2021 a 

dále 

10.  Hospodaření 

Hospodaření roku 2020 bylo uzavřeno s kladným finančním výsledkem 

(cash flow rozpočtu) 672 015 Kč, hospodářský výsledek (po uplatnění 

odpisů) byl – 2 250 Kč, výsledky byly potvrzeny Revizní komisí.  

VV vzal na vědomí rozhodnutí NSA o přidělení neinvestiční dotace na 

podporu reprezentace, talentované mládeže a organizační činnosti ČHS, 

která je o 647 tis. Kč nižší, než ČHS předpokládal. VV v návaznosti na to 

uložil: 

- R. Plischkové, aby dle rozhodnutí a požadavků NSA upravila původní 

žádost o dotaci a neprodleně ji odeslala NSA. 

- M. Klímovi a R. Plischkové, aby připravili do 8. 3. odpovídající úpravu 

rozpočtu ČHS, tak, aby mohl být projednán nejpozději 19. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plischková 

 

Kíma, Plischková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 

eprodleně 

 

8.3.2021 

11.  Odměňování spolupracovníků ČHS 

VV schválil aktualizaci rozhodnutí z 3. 4. 2020, které upravuje poskytování 

odměn a příspěvků na cestovní náklady spojené s vybranými činnostmi pro 

ČHS. Úpravy se týkají oblasti soutěžního lezení, tj. odměn technických 

delegátů, rozhodčích, koučů a trenérů, včetně trenérů SpS. 

- - 

12.  Koncepce využívání investičních dotací 

VV projednal a ve znění připomínek schválil návrh koncepce nakládání 

s investičními dotacemi. Za zapracování připomínek a předložení upravené 

koncepce na jednání VV 13. 4. odpovídá M. Klíma. Na koncepci budou 

navazovat další jednání zejména s Komisí soutěžního lezení, během nichž 

budou koncepční záměry dále konkretizovány, za jednání odpovídá 

M. Klíma.  

 

Klíma 

 

13.4.2021 a 

průběžně 

13.  Zpráva o inventuře majetku ČHS 

VV schválil zprávu inventarizační komise o inventuře majetku a zásob za 

rok 2020 včetně vyřazení 16 položek majetku z důvodu poškození nebo 

zastarání (mobilní telefony, IT přístroje sekretariátu a akumulátory 

a nabíječka).  

VV v souladu s předloženou zprávou uložil:  

- Komisi soutěžního lezení uzavřít s HO Komorní výtah smlouvu o výpůjčce 

chytů, které jsou tímto oddílem využívány  

- R. Plischkové, aby nabídla oddílům k odkupu za symbolickou cenu 

časomíru na rychlost, která byla z majetku ČHS vyřazena z důvodu vysoké 

poruchovosti a zastarání; přednostní nabídka platí pro oddíly zajišťující 

tréninkové prostory pro dytooling a ledolezení. 

- R. Plischkové realizovat ve spolupráci se sekretariátem a komisemi úkoly, 

které vyplynuly ze závěrů zprávy o inventuře.  

 

 

 

 

 

 

 

Komise soutěžního 

lezení 

 

Plischková 

 

 

 

Plischková 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 31.3.2021 

 

 

do 31.3.2021 

 

 

 

postupně dle 

možností 
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14.  Mládež 

VV schválil poskytování příspěvků pro oddíly zapojené do sítě klubů 

mládeže za jejich členy, kteří úspěšně absolvují kurz SCI nebo CWI. 

Příspěvek za absolventa CWI činí 1200 Kč, příspěvek za absolventa SCI 

700 Kč, příspěvky mohou být poskytnut za nejvýše 4 členy oddílu ročně. 

Podrobnosti dořeší a oddíly bude informovat Komise mládeže.  

VV vzal na vědomí informace o započetí příprav soutěže Mladí horalové 

a o vyhodnocování grantů ČHS na podporu mládeže.  

 

Komise mládeže 

 

neprodleně 

15.  Autorizovaná osoba pro instruktorské kvalifikace 

MŠMT schválilo žádost ČHS o přidělení statutu autorizované osoby pro 

kvalifikace Instruktor lezení na umělé stěně a Instruktor lezení na skalách, 

které byly v roce 2020 schváleny a zařazeny do Národní soustavy 

kvalifikací. Za organizační přípravu činnosti autorizované osoby odpovídá 

Metodická komise ve spolupráci se sekretariátem.  

 

metodická komise, 

sekretariát 

 

neprodleně 

16.  Vzdělávání – různé 

Všechny instruktorské a trenérské kurzy i kurzy pro členy naplánované na 

1. čtvrtletí roku musely být z důvodu epidemie Covid-19 odvolány; nové 

termíny jsou zveřejňovány na webu ČHS.  

- - 

17.  Podání HOTJ Baník Karviná 

VV projednal požadavek zástupců HO TJ Baník Karviná na okamžité 

zrušení poplatků za doškolení instruktorů, kteří poukázali na konsensus 

v této záležitosti v letech 2007 – 2010 a zdůraznili, že instruktoři školí členy 

ČHS v oddílech zdarma, ve svém volném čase. VV konstatoval, že 

metodické vzdělávání v ČHS prošlo od roku 2007 velkými změnami, které 

k částečnému zpoplatnění kurzů a doškolení opravňují, připomněl, že návrh 

na zrušení poplatků za instruktorské kurzy a doškolení byl zamítnut valnou 

hromadou v roce 2016, a uložil J. Bloudkovi a B. Valentové, aby připravili 

pro HO TJ Baník Karviná odpověď.  

 

Bloudek, 

Valentová 

 

neprodleně 

18.  Trenérské vzdělávání 

VV vzal na vědomí pracovní verzi návrhu koncepce trenérského vzdělávání, 

který připravila pracovní skupina vedená J. Kubešem. Návrh je nyní 

připomínkován ze strany trenérů a dalších odborníků, výstup bude 

předložen na jednání VV 13. 4., odpovídá D. Fajbišová.  

 

Fajbišová 

 

13.4.2021 

19.  Náklady na mezinárodní závody v soutěžním lezení v letech 2023, 2024 

VV vzal na vědomí předběžnou kalkulaci nákladů na mezinárodní závody 

v boulderingu (2023 – EPM, 2024 – MEM), o jejichž organizaci má ČHS 

zájem se ucházet. Organizace těchto závodů je podmíněna možností využít 

dotační program NSA určený na podporu významných sportovních akcí.  

- - 
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20.  Soutěžní lezení - různé 

ČHS se zapojil do nově vznikající skupiny koučů IFSC, zástupci 

I. Vejmolová a M. Pokorný.  

Do programu IFSC Continental Route Setter (CRS)byl za ČHS navržen 

J. Šolc. 

ČHS potvrdil zájem pořádat mezinárodní závody EP 2022, EPM 2023, MEM 

2024, ME 2025.  

Vzhledem ke stávajícím omezením je nutno očekávat změny v kalendáři 

závodů. ČHS žádá o výjimky umožňující pořádat alespoň nominační 

závody; nominační závody v rychlosti již byly povoleny. V polovině března 

budou uzavřeny přihlášky pořadatelů pro 2. ligu, přihlášky do 3. ligy 

zůstanou otevřené.  

VSC Victoria potvrdilo zařazení 4 mládežnických sportovců ČHS.  

Tréninky a soustředění reprezentantů, členů VSCM a SpS probíhají 

v omezených podmínkách, dle možností.  

S Antidopingovým výborem ČR byly dojednány on-line kurzy pro 

reprezentanty; ustanovení týkající se dopingu je součástí reprezentačních 

smluv.  

- - 

21.  Závodní skialpinismus, ledolezení 

Juniorská reprezentace se zúčastnila závodu SP v Itálii. Z důvodu krizových 

opatření byly zrušeny 4 závody HUDY Direct alpine Českého poháru ve 

skialpinismu.  

Reprezentantka A. Loužecká vybojovala 3. místo na MSJ v ledolezení 

v Rusku. Z důvodu krizových opatření muselo být zrušeno MČR 

v ledolezení ve Víru.  

  

22.  Výstupy roku za rok 2020 

Komise alpinismu vyhodnotila nominace do soutěže Výstupy roku 

a rozhodla o udělení ocenění Výstup roku, čestné uznání a Talent roku. 

Slavnostní vyhlášení výsledků, které nebylo možno uskutečnit v rámci J50, 

proběhne formou multimediální prezentace, s připomenutím při zahájení 

MHFF v Teplicích nad Metují. Odpovídá M. Košatková ve spolupráci 

s komisí alpinismu, termín do konce března. 

 

Košatková, komise 

alpinismu 

 

do 31.3.2021 

23.  Cena J. S. Guth-Jarkovského 

VV rozhodl nominovat na cenu J. S. Guth – Jarkovského Z. Háka a 

M. Holečka, kteří se v roce 2020 stali již podruhé držiteli nejprestižnějšího 

horolezeckého ocenění – Piolets´d Or, za prvovýstup UFO Line na 

Chamlang. Za zaslání nominace Komisi sportovců Českého olympijského 

výboru odpovídá M. Košatková, do 12. 3.  

 
Košatková 

 

do 12.3.2021 

24.  Povolení lezení na skalách ČR 

Na žádost ČHS bylo vydáno nové povolení pro PP Dutý kámen 

v Libereckém kraji. Povolení pro pražské oblasti bylo pozastaveno kvůli 

odvolání místního spolku. Další povolení, o které ČHS požádal ve druhé 

polovině loňského roku, nejsou dosud dořešena z důvodů nedostatečných 

personálních kapacit na straně orgánů ochrany přírody.  

- -  
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25.  Ročenka ČHS  

Ročenka ČHS 2020 bude dokončena nejpozději do poloviny března, za 

realizaci i distribuci oddílům a na vybrané lezecké stěny odpovídá 

M. Košatková.  

 

Košatková 

 

do konce 

března 

 

 

26.  Marketing 

VV schválil ceníky a nabídky pro potenciální partnery ČHS pro oblast 

soutěžního lezení. Obdobné nabídky a ceníky budou připraveny pro oblast 

outdooru poté, co proběhnou schůzky pracovní skupiny pro marketing se 

zástupci CVK, skialpinismu a mládeže. Za svolání schůzek odpovídá 

M. Košatková, za přípravu nabídek J. Oliva.  

VV vzal na vědomí ukončení spolupráce se značkou Montura, která byla 

v uplynulých letech partnerem reprezentačního družstva dospělých 

v soutěžním lezení.  

Zvyšuje se využívání sociálních sítí, kde pokračuje uvádění medailonů 

českých reprezentantů, příspěvky týkající se čestných členů a významných 

výročí a kampaně propagující členství v ČHS.  

Byly provedeny úpravy webu s cílem zjednodušit, zpřehlednit a zatraktivnit 

obsah.  

 

Košatková, Oliva 

 

do 15.3.2021 

 

27.  Výběrové řízení brand ČHS 

Rozhodnutí ve věci výběrového řízení bylo po domluvě s předkladateli 

nabídek odloženo, další postup projedná VV na schůzce 9. 3.  

 

VV 

 

9.3.2021 

a dále 

 

 


