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Místo jednání: Praha Datum: 23. 6. 2021  

schválil: Bloudek  

zapsala: Plischková Pořadové číslo: 2 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, Revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Oliva, Resch, Blažek 

sekretariát – Plischková, Košatková, Fajbišová; omluvena Valentová 

Příští jednání: 30. 8. 2021, Praha sekretariát ČHS, od 12,30 hod. 

Přílohy:  

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny, vyjma: 

Dohoda a vyrovnání ČHS – ČSL: odpovídá Klíma, bude předloženo na 

příští jednání VV. 

Proces jednání a sdílení informací v oblasti marketingu – fundrisingu: 

odpovídá J. Oliva, bude předloženo na příští jednání VV. 

Schůzka s ČAUS, univerzitní závody: odpovídá J. Oliva, bude 

předloženo na příští jednání VV. 

  

2.  Reakce na dopis Lokomotiva Brno 

VV projednal dopis HO Lokomotiva Brno obsahující žádost o odpovědi 

na otázky a podněty týkající se oblasti sportovního lezení a Komise 

sportovního lezení, který byl v souvislosti s Valnou hromadou ČHS 

adresován Výkonnému výboru ČHS, a pověřil B. Valentovou přípravou 

odpovědi.  

Valentová neprodleně 

3.  Registrační a přestupní řád 

VV projednal a s připomínkami předběžně schválil návrh tezí 

registračního a přestupního řádu. VV současně uložil B. Valentové, aby 

ve spolupráci s KSL předložila na příští jednání VV upravený 

a upřesněný návrh tezí včetně návrhu kroků vedoucích k realizaci od 

roku 2022.  

Valentová, 

KSL 

příští 

jednání VV 

4.  Návrh nového projektu Erasmus+ 

17.6.2021 byla podána přihláška na nový mezinárodní projekt 
Erasmus+ zaměřený na ochranu přírody a správu horolezecké 
infrastruktury, který tematicky navazuje na běžící tříletý projekt Good 
Governance of Climbing and Mountaineering in Europe. Pokud bude 
návrh přijat, stane se ČHS na základě rozhodnutí EUMA jeho vedoucím 
partnerem. Odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 
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5.  Podpora oddílů ČHS 

VV projednal a schválil projektový záměr, jehož cílem je podpora 
a posílení spolupráce s oddíly. Projekt je naplánován na období 
červenec – prosinec 2021 s předpokladem pokračování v dalším roce. 
Na projekt je v letošním roce alokováno 80 tis. Kč z mimorozpočtových 
zdrojů, které bude možno čerpat na základě upřesněného 
projektového záměru. Za projekt odpovídá P. Resch ve spolupráci 
s J. Olivou.  

VV dále rozhodl o vypsání výběrového řízení na přijetí spolupracovníka 
(částečný úvazek), jehož úkolem bude analyzovat situaci a připravit 
návrhy a podmínky pro aktivní podporu oddílu v dalším období. 
Výběrové řízení, ve kterém budou osloveny především oddíly, 
proběhne v červenci, předpokládaný nástup od srpna. Za realizaci 
výběrového řízení odpovídá P. Resch a J. Oliva ve spolupráci se 
sekretariátem.  

Resch, Oliva 

sekretariát 

do 30.7. 

6.  Setkání členů VV a Komise sportovního lezení 

VV zaznamenal pozitivní odezvu na setkání se členy KSL, které se 

uskutečnilo 8.6.2021 v Brně, a znovu poděkoval z práci trenérů 

reprezentace, díky kterým dosahují reprezentanti výborných výsledků 

na mezinárodních závodech. Vzhledem k pozitivním ohlasům rozhodl 

VV o uspořádání dalšího setkání, které by se mělo uskutečnit přibližně 

v polovině září, opět v Brně. Konkrétní termíny za KSL navrhne 

D. Fajbišová. 

Fajbišová neprodleně 

7.  Setkání s odbornými komisemi a důležitými spolupracovníky ČHS 

VV rozhodl, že se v termínu 5 – 6. 11. 2021 uskuteční výjezdní zasedání 

členů VV, zástupců odborných komisí a důležitých spolupracovníků 

ČHS včetně členů sekretariátu, s cílem posílit vzájemnou 

informovanost a sounáležitost. Za organizaci odpovídá Petr Resch. 

Resch  

8.  Pravidelná komunikace s odbornými komisemi 

VV rozhodl, že v zájmu zlepšení komunikace budou organizovány 

samostatné videokonference s odbornými komisemi. Návrh termínů 

předloží P. Resch na příští jednání VV. 

Resch 

 

do 30.8. 
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9.  Kontrola hospodaření ČHS 

Celkové čerpání rozpočtu probíhá na základě dat k 31.5.2021, na 

úrovni 32 %, bez větších výkyvů. V oblasti sportovního lezení je třeba 

ale i nadále počítat s obtížným prognózováním nákladů na 

mezinárodní závody v důsledku epidemie koronaviru. V zájmu zlepšení 

kontroly bude do měsíčního reportingu zařazen aktualizovaný plán 

mezinárodních závodů. Na straně příjmů je stále patrný skluz ve 

výběru členských příspěvků, i když zájem o členství již reaguje na 

uvolňovaná protiepidemická opatření. Za průběžnou kontrolu 

hospodaření odpovídá R. Plischková a M. Klíma. 

Plischková, 

Klíma 

průběžně 

10.  Úprava rozpočtu ČHS s ohledem na nižší příjmy 

VV prozatím odložil zamýšlené krácení rozpočtu s předpokladem, že 

dojde ke zvýšení příjmů dodatečným výběrem členských příspěvků 

a prodejem cestovního pojištění. Odpovídá M. Klíma ve spolupráci 

s R. Plischkovou.  

Klíma, 

Plischková 

průběžně 

11.  Návrh úpravy rozpočtu KSL v návaznosti na krácení rozpočtu 

VV projednal a schválil upravený návrh rozpočtu KSL v celkové výši 9,2 

mil. Kč, s tím, že rozpočet nezahrnuje náklady na vzdělávání trenérů. 

Za čerpání rozpočtu KSL odpovídá D. Fajbišová.  

Fajbišová průběžně 

12.  Dotace na investiční movitý majetek  

Národní sportovní agentura dosud neposkytla informace o rozdělení 

investičních dotací.  

- - 

13.  Mládež 

Kluby mládeže se mohou hlásit do soutěže Mladí horalové do 
30.6.2021. Vítězná družstva z roku 2020 pojedou do Vysokých Tater 
v termínu 26.-29.8.2021. 
Probíhá příprava vyúčtování dotací Magistrátu hl. m. Prahy na podporu 
mládežnických oddílů, za odevzdání vyúčtování do 31.7.2021 odpovídá 
sekretariát.  

sekretariát 31.7.2021 

14.  Vzdělávání 
V květnu a červnu se uskutečnily dva doškolovací kurzy instruktorů se 
zaměřením na postupy při výuce nováčků a na přípravu dětí na lezení 
v horách.  
Ve druhé polovině června byl zahájen kurz Instruktor lezení na umělé 
stěně.  
Pro veřejnost se na začátku června uskutečnil metodický den na 
Drátníku, pro členy ČHS byly vypsány kurzy v Rakousku a ve Vysokých 
Tatrách, oba jsou již naplněné. 
Byly vypsány termíny kurzů trenér B.  
Od září vypsány nové termíny na pozastavený kurz – Trenér B, 
konkrétně na specializační části. 

- - 
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15.  Alpinismus 
Ve dnech 4.-6.6.2021 proběhlo v Adršpachu setkání Komise alpinismu 
spojené se soustředěním Sokolíků, kterého se zúčastnili i nově 
jmenovaní členové reprezentace (držitelé ocenění Výstupů roku 2020) 
a nadějní mládežníci.  

- - 

16.  Skály, ochrana přírody 
ČHS vyjednal nové povolení pro PR Rabštejn platné na 10 let. 
Policii ČR byly poskytnuty informace ke smrtelné nehodě na Butovské 
vyhlídce v západních Čechách. 

- - 

17.  Sportovní lezení  

Byla sestavena reprezentační družstva ve všech disciplínách, celkem 50 
reprezentantů včetně 5 nenominovaných závodníků. 
Reprezentanti se zúčastnili dalších mezinárodních závodů, vždy 
s medailovými úspěchy.  
Na srpen je naplánováno školení stavěčů.  
IFSC přijala kandidatury I. Vejmolové do Coaches commission, 
L. Návrata do Rules commission a P. Blažka do Media, TV marketing  
commission IFSC. 

- - 

18.  OH Tokio příprava 

Probíhá příprava účasti A. Ondry a týmu na OH v Tokiu. Dosud nejsou 
vyjasněny finální podmínky a logistika odjezdu, probíhá příprava 
prekempu v Korei. Za přípravu za ČHS odpovídá Dita Fajbišová ve 
spolupráci s AO Production.  

Fajbišová průběžně 

19.  Paraclimbing 

VV projednal a schválil plán činnosti v oblasti paraclimbingu, v letošním 

roce zaměřený hlavně na organizaci dnů otevřených dveří. Na činnost 

je alokováno 15 tis. Kč, za realizaci odpovídá D. Fajbišová.  

Fajbišová dle plánu 

20.  Projekt trenérské vzdělávání 

VV vzal na vědomí informace o postupu projektu trenérského 

vzdělávání, z nichž vyplynulo nedostatečné provázání s výkonnostním 

sportem a organizační problémy při naplňování potřebných 

personálních kapacit. Za projekt odpovídá B. Brodský, informace 

budou předloženy na příští jednání VV. 

Brodský příští 

jednání VV 

21.  Aktualizace koncepce SPS 

VV projednal návrh aktualizace koncepce Sportovních středisek, 

schválil jeho základní principy (převod SpS pod oddíly, vznik návazných 

SCM na regionální úrovni, poskytování příspěvků na trenéry a další 

náklady v režii oddílů) a konstatoval, že koncept vyžaduje hlubší diskusi 

a prezentaci ze strany autorů. Diskuse bude realizována formou 

videokonference, za jejíž organizaci odpovídá D. Fajbišová. Doplněný 

a upravený návrh bude předložen na další jednání VV.  

Fajbišová příští 

jednání VV 
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22.  Marketingová strategie ČHS 

V návaznosti na úvahy o změně brandu ČHS proběhlo jednání 
s T. Jančou týkající se celkové marketingové strategie ČHS, ze kterého 
vyplynula nutnost společné schůzky s Identity. Společnou schůzku 
sjedná J. Oliva, výsledky budou předloženy na příští jednání VV.  

Oliva  příští 

jednání VV 

23.  Dar pro Mezinárodní horolezecký filmový festival 

VV schválil poskytnutí daru pro MHFF ve výši 30 tis. Kč. Za přípravu 
darovací smlouvy a související jednání o spolupráci odpovídá 
M. Košatková.  

Košatková  do 30.6. 

24.  Vyhodnocení mediálních a PR aktivit a návrh mediaplánu 

VV hodnotil současné mediální a PR aktivity a v návaznosti na to 

projednal a vzal na vědomí návrh mediaplánu na období do konce roku 

2021, s tím, že plán bude postupně doplňován. Odpovídá 

M. Košatková.  

Košatková průběžně 

25.  Kampaň na podporu členství, cestovního pojištění a Tria 

VV projednal a schválil návrh kampaně na podporu členství a prodeje 

cestovního pojištění UNIQA včetně Tria, jejíž součástí budou tematické 

spoty, do nichž se zapojí významné osobnosti českého horolezectví. Za 

realizaci odpovídá M. Košatková 

  

Košatková neprodleně 

 


