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Místo jednání: Praha Datum: 30. 8. + 1. 9. 2021  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 3 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, Revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Oliva, Resch, Blažek 

sekretariát – Valentová, Košatková, Fajbišová; omluvena Plischková 

Příští jednání: 30. 9. 2021, Praha sekretariát ČHS, od 12,30 hod. 

Přílohy: Koncepce SCM a SpS 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 
Úkoly byly splněny, vyjma: 
Vyrovnání s ČSL, odpovídá M. Klíma, bude předloženo na příští jednání 
VV.  
Schůzka s ČAUS, univerzitní závody: odpovídá J. Oliva, bude 
předloženo na příští jednání VV. 

  

2.  Zápis o korespondenčním schválení aktualizované koncepce SpS 
a nové koncepce SCM 
VV schválil 11.8.2021 formou korespondenčního hlasování 
aktualizovanou koncepci Sportovních středisek (SpS) a novou koncepci 
Sportovního centra mládeže (SCM). Za realizaci odpovídá Komise 
sportovního lezení.  

KSL neprodleně 

3.  Valná hromada ČHS 2022 
VV rozhodl, že z volných rezervací auly v Praze na Strahově využije pro 
konání příští řádné Valné hromady ČHS neděli 27.3.2022, pokud se 
neuvolní obvyklý termín v sobotu 26.3.2022 kde aktuálně není 
rezervace možná.  

- - 

4.  Zahraniční aktivity 
Probíhá příprava PA EUMA a BMU, akce je naplánována na 8. – 10. 10. 
2021 a uskuteční se v Praze, za organizaci odpovídá J. Bloudek.  
Projekt Erasmus CORS – uskutečnily se schůzky, projekt probíhá, za 
koordinaci odpovídá J. Bloudek. 

J. Bloudek 
 
 
J. Bloudek 

dle termínu 
 
 
průběžně 

5.  Podpora oddílů - výběrové řízení 
Ve výběrovém řízení, které bylo vypsáno v červenci 2021, se 
nepodařilo vybrat vhodného spolupracovníka. Výběrové řízení bude 
dále realizováno prostřednictvím sociálních sítí. Odpovídá P. Resch, 
spolupráce M. Košatková. 

Resch, 
Košatková 

neprodleně 
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6.  Komunikace VV s komisemi 
V zájmu posílení komunikace s odbornými komisemi budou součástí 
jednání VV videocally se členy těchto komisí. Videocall se členy komise 
závodního skialpinismu se uskuteční 30.9.2021, předsedu komise bude 
informovat P. Resch, který současně předloží na příští jednání VV plán 
dalších videocallů   

Resch příští 
jednání VV 

7.  Členství v oddílech a přestupy 
VV projednal a schválil návrh doporučení pro oddíly ohledně členství 
v oddílech s důrazem na přestupy, a uložil sekretariátu vypracovat 
metodický pokyn a předložit jej na příští jednání VV.  

sekretariát příští 
jednání VV 

8.  Změny v průkazech ČHS 
VV projednal a schválil návrh úpravy členských průkazů ČHS směřující 
k univerzálním průkazům propojeným s členskou databází 
a k elektronickým průkazům, bez nutnosti každoročního tisku průkazů 
pro všechny členy. Změna bude probíhat postupně, v roce 2022 bude 
do QR kódu průkazu doplněn link do členské databáze umožňující 
zobrazit aktuální stav členství konkrétního člena.  
VV dále rozhodl, že na průkaz ČHS bude od roku 2022 doplněno logo 
ISMF.  
Za úpravu průkazů s realizací od 1.12.2021 odpovídá sekretariát. 

sekretariát 1.12.2021 

9.  IT a informační systémy ČHS 
VV schválil zadání externí analýzy IT, informačních systémů a jimi 
využívaných datových struktur s cílem získat odborný, nezávislý pohled 
pro dlouhodobější koncepční řešení této oblasti. Odpovídá J. Bloudek a 
sekretariát.   

Bloudek, 
sekretariát 

do 
30.11.2021 

10.  Videocall s předsedou CVK P. Weisserem 
P. Weisser informoval o prioritách CVK, které se týkají nákupu jisticího 
materiálu na údržbu skal a rozvoj, práce OVK, doplňování databáze 
skal a zlepšování jejích funkcí. Diskuse se dále týkala zaměření 
marketingu v návaznosti na potřeby CVK a potřeby systematické 
správy a údržby skal, včetně spolupráce s oddíly.   

- - 

11.  Závodní licence sportovní lezení 
VV projednal a s připomínkami schválil návrh zavedení závodních 
licencí pro závody 1. a 2. ligy ve sportovním lezení, od roku 2022. Za 
realizaci s termínem od 1.12.2021, včetně promítnutí do prováděcích 
předpisů závodů pro rok 2022 odpovídá komise sportovního lezení 
a sekretariát.   

KSL 
sekretariát 

1.12.2021 

12.  Smlouvy s českými zástupci OEAV 
VV schválil uzavření smluv s českými zástupci OEAV o spolupráci při 
prodeji členství v ČHS na rok 2022. Za realizaci odpovídá sekretariát.  

sekretariát průběžně 

13.  Hospodaření ČHS 
Hospodaření probíhá podle plánu, avšak s nižšími příjmy z členských 
příspěvků, které bude nutno nahradit využitím rozpočtových rezerv. 
V oblasti KSL jsou realizována opatření vč. využití peněz od partnerů, 
díky nimž se daří vyrovnávat schodek KSL z jara letošního roku.  

- - 
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14.  Ekonomický scénář ČHS pro případ krizového výpadku příjmů 
VV projednal na základě finančního modelu připraveného 
R. Plichkovou teoretický krizový scénář pro případ neplánovaného 
výpadku příjmů zejm. v oblasti státních dotací a rozhodl, že i při 
drastické redukci činností bude nutné mít k dispozici a udržovat 
rezervu ve výši minimálně 3 mil. Kč. VV uložil M. Klímovi, aby na příští 
jednání VV připravil návrh postupu v případě, že by v důsledku 
nepříznivé ekonomické situace bylo udržení minimální rezervy 
ohroženo.   

Klíma příští 
jednání VV 

15.  Investiční dotace  
NSA dosud nepřidělila žádnému ze sportovních svazů investiční dotace, 
o které bylo žádáno od června letošního roku. 

- - 

16.  Příprava rozpočtu ČHS na rok 2022 
VV schválil postup přípravy návrhu rozpočtu na rok 2022, tak, aby byl 
ucelený návrh rozpočtu vycházející z diskuse s komisemi k dispozici 
v první polovině prosince 2021. Návrh základních rozpočtových rámců 
pro přípravu rozpočtů na úrovni komisí bude předložen na příští 
jednání VV, za předložení návrhu a celou přípravu návrhu rozpočtu 
odpovídá M. Klíma a R. Plischková.  

Klíma, 
Plischková 

příští 
jednání VV, 
polovina 
12/2021 a 
dále 

17.  OH 2020 Tokio 
Výkonný výbor ocenil vystoupení reprezentanta Adama Ondry na OH 
a poděkoval za vynikající reprezentaci a za 6. místo, které je nutno i 
navzdory větším očekáváním považovat za úspěch.  
VV zhodnotil zkušenosti s první účastí na OH, které mj. potvrdily velký 
zájem veřejnosti o sportovní lezení, který se v ČR projevil tím, že finále 
závodu mužů se stalo nejsledovanějším sportem olympijských her.  

- - 

18.  Paraclimbing 
Probíhají jednání s cílem rozšířit pole působnosti ČHS do oblasti 
paraclimbingu, na podzim se uskuteční Den otevřených dveří, za 
agendu odpovídá D. Fajbišová.  

Fajbišová průběžně 

19.  Sportovní lezení - vzdělávání 
Projekt trenérského vzdělávání pokračuje, avšak jeho ukončení se 
předpokládá až ve 2. polovině roku 2022. VV potvrdil, že manažer 
projektu B. Brodský má pravomoc vyměnit členy týmu v případě 
neplnění termínů nebo nedostatečné spolupráce.  
V září se rozbíhá pokračování kurzu Trenér B z minulého roku, 
specializační části by měly konat od září do listopadu. Na podzim se 
uskuteční doškolovací kurzy a semináře pro trenéry, zájem 
o doškolování je vysoký i mezi trenéry, jimž dosud nekončí licence. 
Na začátku srpna se uskutečnil stavěčský kurz, kterého se zúčastnilo 12 
zájemců, vydání licenčního řádu se předpokládá na podzim 2021. 

Brodský průběžně 
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20.  EP v boulderingu 2022 
ČHS potvrdil směrem k IFSC zájem pořádat EP v boulderingu ve dnech 
4.-5.6.2022 v Praze.  Uskutečnění EP je podmíněno využitím dotací na 
pořádání významných sportovních akcí, možnosti a podmínky dotací 
prověří R. Plischková.  

Plischková neprodleně 

21.  Sportovní lezení – další informace 
VV ocenil výborné výsledky reprezentantů na mezinárodních 
závodech, naposledy na MEM ve Voroněži, které se konalo 21.-
31.8.2021. 
IFSC uzavřela partnerství s programem Women Lead Sports Program 
na rok 2021, který nabídne 20 ženám z členských federací IFSC 
příležitost stát se lepšími lídry; do programu byla za ČHS navržena 
A. Gendová.   

-  

22.  Činnost komise mládeže 
VV uložil P. Reschovi, aby ve spolupráci s komisí mládeže a 
sekretariátem připravil souhrnný přehled činnosti komise mládeže 
s cílem vyjasnit záměry a priority ve vztahu k dalším oblastem činnosti 
ČHS.  

Resch, 
komise 
mládeže a 
sekretariát 

příští 
jednání VV 

23.  Mládež – informace 
Finále soutěže Mladí horalové proběhne 18.9.2021 v oblasti Babí lom, 
přihlášeno je celkem 29 týmů. Výherní pobyt ve Vysokých Tatrách pro 
vítězná družstva z minulého roku se kvůli epidemii Covid-19 přesouvá 
na jaro 2022.  
Oddíly vyúčtovávají přidělené granty na podporu mládež, většina 
podporovaných akcí se uskutečnila během letních měsíců. 
ČHS odevzdal vyúčtování dotace Magistrátu hl.m. Prahy od pražských 
klubů a rozdělil novou dotaci v celkové výši 150 tis Kč na období 
2021/2022. 

- - 

24.  Vzdělávání – informace 
Aktuálně probíhají dva běhy kurzu CWI, které byly zahájeny v červnu. 
Na podzim pravděpodobně proběhnou ještě další dva kurzy CWI a dva 
kurzy SCI. S otevřením dalších kurzů se v letošním roce nepočítá.  
Začátkem srpna proběhl pro členy ČHS kurz Lezení na horách ve 
Vysokých Tatrách a na konci srpna dva kurzy zaměřené na vícedélkové 
lezení v Rakousku na Hohe Wandu.  

- - 

25.  Závodní skialpinismus 

Závodní skialpinismus byl na základě rozhodnutí Mezinárodního 
olympijského výboru zařazen do programu ZOH 2026. VV pověřil 
P. Resche, aby požádal předsedu komise P. Jirsu o přípravu plánu 
směřujícího k systematické práci s talenty a reprezentací tak, aby 
odpovídala olympijským sportům - na příští jednání VV.   

Resch, Jirsa příští 
jednání VV 
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26.  Správa skalních oblastí a ochrana přírody 
Probíhají jednání se Správou CHKO Český ráj o novém povolení na 
období od roku 2022, byly podány žádosti o nová povolení lezení – 
Přílepská skála, Borecké skály, Štamberk, Mrhatina.  
Policii ČR byly na základě vyžádání poskytnuty další informace ke 
smrtelné nehodě na Butovské vyhlídce v Z Čechách.  
Od června probíhá testování nové verze mobilní aplikace Databáze 
Skály ČR. 
Technopark VŠCHT se stal akreditovanou laboratoří UIAA pro testování 
fixního jištění, navazujeme spolupráci.  

- - 

27.  Prezentace ČHS na MHFF 
VV ocenil kvalitně připravené zastoupení ČHS na MHFF v Teplicích nad 
Metují, kde byla součástí programu metodika, prezentace Výstupů 
roku 2020 a tradiční ČP v boulderingu.  

- - 

28.  Mediální a marketingová strategie ČHS 

Tématu bude věnováno samostatné jednání ve 2. polovině října, za 
přípravu a organizaci včetně termínu odpovídá M. Košatková.  

Košatková 2. pol. října 

29.  Kampaň na podporu oddílů, členství a pojištění 

V září bude zveřejněno video zaměřené na oddíly, následovat budou 
videa zaměřená na podporu členství a prodej cestovního pojištění, za 
realizaci odpovídá M. Košatková.  

VV dále uložil M. Košatkové, aby na příští jednání VV předložila návrh 
časové osy propagace a podpory členství v ČHS na rok 2022. 

Košatková příští 
jednání VV 
a dále 

30.  Marketing  

Probíhá oslovování partnerů, podařilo se získat nového partnera SC 
Metal s.r.o. podporujícího závody ve sportovním lezení. Informace o 
jednáních s partnery budou průběžně předkládány na jednání VV, o 
získání významných partnerů bude přednostně informován M. Klíma 
odpovědný za hospodaření ČHS.  

- - 

 


