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Zápis z Valné hromady Českého horolezeckého svazu 

konané dne 29. května 2021, Zátopkova 100/2, Praha 6 
 
Valnou hromadu ČHS zahájil Jan Bloudek, předseda Výkonného výboru ČHS. Přivítal účastníky 
a informoval je o hygienických opatřeních souvisejících s epidemií COVID -19, o způsobu hlasování 
(prostřednictvím elektronických karet), způsobu voleb a dalších organizačních záležitostech.  
 
Předsedajícím byl na návrh Výkonného výboru jednomyslně zvolen 2. místopředseda ČHS Petr Resch, 
který se ujal řízení.  
 
Poté následovala volba pracovních komisí:  
- Mandátová komise byla zvolena ve složení Miloslav Šramota (předseda), Jiří Pyšek, Jiří Faflák 
- Návrhová komise byla zvolena ve složení Václav Forst (předseda), Zdeněk Škrdlant, Božena Valentová 
- Volební komise byla zvolena ve složení Petr Kříž (předseda), Miloslav Homolka, Magdalena Horňáková 
 
Předseda mandátové komise M. Šramota informoval, že Valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou 
přítomni nebo zastoupeni delegáti disponující 30 % hlasů (hranice usnášení schopnosti je dle Stanov ČHS 
20%). Krátce po zahájení jednání se dostavili další delegáti, díky nimž bylo na Valné hromadě k dispozici 234 
hlasů, tj. 34% z celkového počtu hlasů.  
 
Delegáti jednomyslně schválili program Valné hromady v předloženém znění.  
 
Předsedající P. Resch upozornil na malou úpravu způsobu voleb oproti Jednacímu a volebnímu řádu – volby 
budou realizovány kombinací papírových volebních lístků a hlasovacího zařízení, nikoli jen s pomocí 
hlasovacího zařízení. VH jednomyslně schválila Jednací a volební řád VH v navrženém znění.  
 
Předseda J. Bloudek představil návrhy na udělení titulů Čestný člen ČHS.  
Delegáti jednomyslně schválili udělení titulu Čestná členka ČHS in memoriam Zorce Prachtlové za 
vynikající výstupy i prvovýstupy nejen na pískovcových skalách, ale i v horách.  
Delegáti dále jednomyslně schválili udělení titulu Čestný člen ČHS Radku Jarošovi za jeho výkony 
v nejvyšších horách, zejména za Korunu Himálaje, kterou získal jako první český horolezec.  
 
Předseda ČHS J. Bloudek představil malou novelu Stanov ČHS spočívající v možnosti uskutečnit Valnou 
hromadu ve výjimečných, odůvodněných případech i mimo zasedání, s pomocí technických prostředků.  
Delegáti návrh novely stanov jednomyslně schválili.  
 
M. Klíma, 1. místopředseda ČHS přednesl návrh na rozšíření využití mimorozpočtových zdrojů ve výši 400 
tis. Kč, aby je bylo možno využít i na financování projektů, které jsou důležité pro rozvoj ČHS:  
- podpora oddílů ČHS a spolupráce s nimi,  
- systém vzdělávání trenérů ve sportovním lezení, 
- rozvoj systému tuzemských závodů ve sportovním lezení.  
 
J. Bloudek představil projekt vzdělávání trenérů ve sportovním lezení: Cílem je vytvoření systému, který 
umožní výchovu trenérů od oddílové úrovně po úroveň reprezentačních trenérů, a to formou prezenčních 
školení a doškolení i formou e-learningu. Projekt byl již Výkonným výborem schválen a je realizován, 
projektovým manažerem je B. Brodský, systém vzdělávání by se měl rozběhnout od roku 2022. 
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P. Resch představil projekt podpory oddílů: Cílem je posílit postavení velkých, samostatných oddílů – 
spolků v ČHS, neboť oddíly jsou nositeli činnosti a jsou zásadní pro fungování celého ČHS. Projekt je ve fázi 
přípravy, připravuje jej P. Resch a J. Oliva.  
 
Projekt věnovaný systému tuzemských závodů není v současnosti podrobněji rozpracován a případné 
finance budou využity na jeho přípravu a zpracování.  
 
Nad rámec projektů, kterých se týká financování z mimorozpočtových zdrojů ČHS, představil M. Klíma 
projekt věnovaný řízení ČHS. Cílem projektu je posunout ČHS směrem k větší profesionalizaci, tak, aby byl 
ČHS schopen dostát zvyšujícím se požadavkům z vnějšku a zlepšovat služby směrem k oddílům a členům. 
Projekt, za který odpovídá J. Bloudek, byl již Výkonným výborem schválen, avšak jeho realizace byla 
dočasně odložena z důvodu nedostatečných personálních kapacit.  
 
J. Bloudek reagoval na dotaz B. Vlčka týkající se využívání lezecké stěny postavené s pomocí investiční 
dotace. Vysvětlil, že stěna je určena především pro členy reprezentačních družstev a talentovanou mládež, 
a objasnil ekonomický model jejího fungování, s tím, že ČHS není oprávněn nabízet členům ČHS při 
využívání této stěny slevy. Debata byla dále odročena do závěrečné diskuse.  
Na dotaz P. Kříže bylo upřesněno, že projekt vzdělávání je financován z více zdrojů včetně prostředků 
mezinárodního projektu Erasmus+ CORS. 
Požadavek M. Horňákové, aby se hlasovalo o jednotlivých projektech, byl zamítnut s vysvětlením, že 
předmětem hlasování je rozšíření využití mimorozpočtových zdrojů, nikoli projekty samotné.   
V následném hlasování delegáti schválili návrh na rozšíření využití mimorozpočtových prostředků ve výši 
400 tis. Kč. Pro hlasovalo 88,5% hlasů, proti 11,5% hlasů. 
 
V dalším bodu programu J. Bloudek zrekapituloval a zhodnotil uplynulé funkční období: Ve svém 
vystoupení zmínil zejména zvyšující se zájem o horolezecké sporty, zařazení sportovního lezení mezi 
olympijské sporty, vynikající úspěchy A. Ondry. M. Holečka, Z. Háka, růst členské základny, enormní nárůst 
ekonomické, právní a další agendy a s tím spojené finanční náklady, nutnost vytvářet strukturu a majetkové 
zázemí ČHS schopné reagovat na rozvoj lezeckého sportu, zapojení ČHS do mezinárodních projektů 
Erasmus+ a mezinárodní spolupráci, průběžné vyjednávání povolení lezení s orgány ochrany přírody a 
dohodu o spolupráci s AOPK ČR, získání statutu autorizované osoby pro kvalifikace Instruktor lezení na 
umělé stěně a na skalách, zlepšení v oblasti médií a marketingu a také negativní dopady epidemie 
koronaviru na sport. 
 
J. Bloudek dále představil vize ČHS - předpokládaný vývoj v nejbližším období a dlouhodobé priority. Uvedl 
zejména potřebný rozvoj a podporu oddílů, zlepšení organizačního zajištění sportovního lezení, vytváření 
podmínek pro lezení na skalách v ČR, potřebu kvalitního vzdělávání pro trenéry a instruktory, zlepšení 
systému řízení a koordinace reagující na růst ČHS, pokračování profesionalizace a posilování pozice ČHS 
mezi ostatními sporty hlavně ve vztahu k NSA a dalším poskytovatelům zdrojů. 
Informace o rozvíjejících se aktivitách v oblasti marketingu, zejména o vyhledávání potenciálních partnerů 
ČHS prezentoval J. Oliva.  
V následující krátké diskusi J. Trávníček poděkoval Výkonnému výboru za práci, pochválil cestovní pojištění 
a doporučil uživatelské zlepšení e-shopu.   
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Dalším bodem programu byly volby do orgánů ČHS na další čtyřleté období.  
Předseda volební komise vysvětlil podrobně způsob voleb a předsedající stručně informoval o kandidátech. 
Do funkcí na další čtyřleté období se přihlásilo celkem 11 kandidátů, s jedinou výjimkou ti, kdo ve volených 
funkcích pracovali dosud: 
kandidát na funkci předsedy ČHS – Jan Bloudek 
- kandidáti na místa členů Výkonného výboru – Pavel Blažek, Marek Klíma, Jiří Oliva, Petr Resch 
- kandidáti do Disciplinární komise – Vladislav Rezek, Miloslav Šramota, Ladislav Tichý 
- kandidáti do Revizní komise – Jana Krtková, Martin Mašát, Michal Všetečka 
 
V následujících tajných volbách, které proběhly ve dvou krocích, nejprve souběžná volba předsedy ČHS 
a volba členů Výkonného výboru, a poté souběžná volba členů Disciplinární komise a Revizní komise, byli 
všichni kandidáti zvoleni.  
Předseda ČHS Jan Bloudek byl zvolen hlasy všech přítomných nebo zastoupených delegátů, tj. získal plných 
234 hlasů. 
Členové Výkonného výboru získali ve volbách tyto počty hlasů: 
Pavel Blažek – 229 
Marek Klíma – 230 
Jiří Oliva - 230 
Petr Resch - 231 
 
Členové Disciplinární komise, tj. Vladislav Rezek, Miloslav Šramota a Ladislav Tichý obdrželi ve volbách 
shodný počet hlasů přítomných nebo zastoupených delegátů, tj. 232.  
Členové Revizní komise, tj. Jana Krtková, Martin Mašát a Michal Všetečka obdrželi ve volbách shodný počet 
hlasů přítomných nebo zastoupených delegátů, tj. 232.  
 
V závěrečné diskusi doplnil J. Bloudek informace týkající se využití a provozu lezecké stěny pořízené 
s podporou dotace MŠMT a zdůraznil, že ČHS nemůže poskytovat slevy členům na vstupné, neboť stěna je 
určena pro reprezentaci a talentovanou mládež. 
K tématu se dále vyjádřili J. Tráva, J. Ryška a P. Neuwirth.   
B. Vlček vznesl dotazy týkající se pojištění odpovědnosti členů, na který reagoval J. Bloudek: pojištění stojí 
cca 100 Kč za jednoho člena, o žádné pojistné události jsme nebyli dosud informováni.   
M. Horňáková vysvětlila svůj postoj k projektu zaměřenému na podporu oddílů.   
 
V závěrečném bodě jednání delegáti jednomyslně schválili Usnesení Valné hromady ČHS, které přednesl 
předseda návrhové komise V. Forst.  
 
J. Bloudek poděkoval všem delegátům za účast a Valnou hromadu ukončil.  
 
 
 
Zapsala: B. Valentová, generální sekretář ČHS. 
 
 
Za správnost: J. Bloudek, předseda ČHS 
 


