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Místo jednání: Praha Datum: 1. 10. 2021  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 4 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, Revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Oliva, Resch, Blažek 

sekretariát – Valentová, Fajbišová, Plischková, omluvena Košatková 

Příští jednání: 2. 11. 2021 od 12.30 hod., Praha sekretariát ČHS 

Příloha: Novela Hospodářského řádu ČHS, doporučení pro oddíly ČHS 

 

 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. 

- Návrh postupu v případě ohrožení rozpočtové rezervy: odpovídá 

M. Klíma, bude předloženo na příští jednání VV. 

- Přehled o činnosti komise mládeže bude dodán tak, aby mohl být 

projednán na samostatném jednání o rozpočtu 14. 10. 2021.  

  

2.  Zápis o korespondenčním schválení výběru oddílů – sportovních 

středisek mládeže ve sportovním lezení (SpS) 

VV schválil 17. 9. 2021 formou korespondenčního hlasování výběr deseti 

oddílů, které budou mít status SpS. Dalšímu oddílu byl status SpS 

přidělen podmíněně, za předpokladu vyřešení právního postavení 

oddílu. Za realizaci odpovídá Komise sportovního lezení.  

KSL průběžně 

3.  Zahraniční aktivity 

Probíhá příprava Plenárního zasedání EUMA a BMU, které se uskuteční 

8. – 10. 10. 2021 v Praze. Na PA EUMA bude ČHS zastupovat M. Klíma; 

J. Bloudek se zúčastní jednání ve funkci zastupujícího předsedy EUMA.  

Na plenárním zasedání ISMF, které se uskutečnilo 25. 9. 2021 formou 

videokonference, zastupoval ČHS J. Bloudek.  Některé body týkající se 

regulace soutěží předložené ke schválení plénem ISMF byly odloženy na 

další videokonferenci, která se uskuteční 15. 10. 2021. 

J. Bloudek 

 

 

 

dle termínu 
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4.  Projekt podpora oddílů 

ČHS v září znovu vypsal výběrové řízení na nového kolegu / kolegyni, 

který/á bude mít na starosti komunikaci s oddíly a jejich podporu. 

Pohovory se zájemci se uskuteční do poloviny října, odpovídá P. Resch.  

Resch pol. října 

5.  Komunikace - videocally s komisemi 

Na příští jednání VV je naplánován videocall s komisí mládeže, 

dlouhodobější plán komunikace s komisemi předloží P. Resch na příští 

jednání VV.  

Resch příští 

jednání VV 

6.  Setkání s komisemi a spolupracovníky 5.- 6. 11. 2021 

Setkání VV s komisemi a dalšími spolupracovníky ČHS se uskuteční ve 

dnech 5.- 6. 11. 2021 ve Sloupu v Moravském krasu, za organizaci 

odpovídá P. Resch.   

Resch 5.-6. 11. 

2021 

7.  Členství v oddílech – doporučení 

VV schválil doporučení ČHS pro oddíly, které je zaměřené na stabilizaci 

členské základny oddílů a přestupy členů mezi oddíly, a uložil 

sekretariátu rozeslat informace všem oddílům.  

sekretariát neprodleně 

8.  Návrh na udělení čestného členství ČHS 

VV rozhodl, že na VH ČHS v roce 2022 předloží návrh na udělení titulu 

Čestná členka ČHS Dině Štěrbové.  

- VH ČHS 

2022 

9.  Spolupráce s českými zástupci OEAV 

ČHS uzavřel každoroční smlouvy o spolupráci se dvěma českými zástupci 

OEAV – OEAV.cz a Alpenverein Edelweiss, prostřednictvím nichž si 

mohou zájemci kupovat i členství v ČHS. Smlouva s Alpenverein.cz bude 

uzavřena v nejbližší době, odpovídá J. Bloudek.   

Bloudek neprodleně 

10.  Reporting 

Hospodaření probíhá podle předpokladů, trvá propad v oblasti příjmů 

způsobený epidemií Covid-19, který již nepůjde odstranit. Chybějící 

finanční prostředky je nutno řešit využitím rezerv, které ze stejného 

důvodu vznikly v jednotlivých kapitolách.  Za návrhy odpovídá J. Klíma 

a R. Plischková.  

Klíma, 

Plischková 

průběžně 

11.  Jednání s Národní sportovní agenturou 

J. Bloudek a M. Klíma absolvovali 29. 9. 2021 jednání s předsedou NSA. 

Předmětem jednání byly plánované změny v dotačních programech, 

nově připravovaná kategorizace sportů a s tím související rostoucí 

význam sportovního lezení. Samostatným bodem jednání bylo 

i zohlednění zařazení skialpinismu na zimní olympijské hry v roce 2026.  

- - 
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12.  Úprava Hospodářského řádu 

VV schválil úpravu Hospodářského řádu spočívající v uvolnění režimu 

pro významné akce s rozpočtem 50 a více tisíc Kč. Informování komisí 

a zveřejnění novely Hospodářského řádu zajistí sekretariát. 

sekretariát neprodleně 

13.  Investiční dotace NSA 

Rozhodnutí o přidělení investičních dotací se očekává v 1. polovině října.  

- - 

14.  Dotace na uspořádání Evropského poháru v boulderingu v Praze 

v roce 2022 

ČHS má zájem využít dotace na uspořádání EP v boulderingu v Praze 

v roce 2022, o jehož pořadatelství se uchází. Jedná se o dotaci na 

podporu významných sportovních akcí NSA, která bude vyhlášena 

v průběhu října, a obdobně zaměřenou dotaci Magistrátu hl. m. Prahy. 

Za přípravu a podání žádostí odpovídá R. Plischková ve spolupráci 

s D. Fajbišovou a J. Žákem, dle termínů dotací. 

Plischková, 

Fajbišová, 

Žák 

dle termínů 

dotací 

15.  Závody V4 Cup pro kategorie U14 

Národní horolezecké / lezecké asociace zemí Visegrádské skupiny 

(Česko, Slovinsko, Polsko a Maďarsko) potvrdily společný zájem pořádat 

mezinárodní závody ve sportovním lezení pro mládež v kat. U14 – V4 

CUP. Seriál závodů by měl být podpořen z Visegradských fondů, za 

zpracování a podání žádosti odpovídá SHS JAMES. Za jednání s partnery 

z ostatních zemí V4 odpovídá v přípravné fázi J. Bloudek. Po potvrzení 

žádosti převezme další organizaci související s realizací V4 CUPu Jiří Žák. 

Bloudek, 

Žák 

průběžně 

16.  Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 

VV projednal návrh základních rámců rozpočtu ČHS na rok 2022 

a usnesl se, že tématu bude věnováno samostatné jednání 14. 10. 

2021, za přípravu odpovídá M. Klíma a R. Plischková.   

  

17.  Videocall s K. Grohovou, trenérkou komise závodního skialpinismu 

K. Grohová informovala o záměrech komise ohledně přípravy na ZOH 

2026, kam byl závodní skialpinismus zařazen, přičemž konstatovala, že 

současný rozpočet komise neumožňuje zajistit dostatečnou celoroční 

přípravu v Alpách, která je pro výkonnost závodníků nezbytná. Debata 

byla dále věnována vytváření dostatečné mládežnické základny 

a podpoře mladých talentovaných závodníků zařazených do 

reprezentačního týmu. 

- - 

18.  Ocenění výsledků reprezentantů ve sportovním lezení 

VV ocenil výsledky členů reprezentačních družstev na mezinárodních 

závodech, naposledy zejména na MS v Moskvě a MSM ve Voroněži. 

Výborné výsledky jsou zásluhou stále se lepšící systematické trenérské 

práce, za kterou patří trenérskému týmu poděkování. 

- - 
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19.  Sportovní lezení – různé informace 

Ve dnech 24.-26. 9. 2021 se uskutečnilo ve Slaném MMČR 

v boulderingu. Mistrům ČR v jednotlivých kategoriích gratulujeme.  

Termín MMČR v lezení na rychlost byl posunut na 17. 10. 2021. 

V IFSC se rozběhla práce komisí, v nichž má ČHS své zástupce (I. Ondra, 

L. Návrat, P. Blažek) 

Den otevřených dveří v paraclimbingu byl posunut na listopad.  

Probíhá kurz Trenér B, je připravena nabídka doškolení pro trenéry a je 

naplánováno otevření jednoho kurzu pro trenéry C. 

- - 

20.  Vzdělávání - různé informace 

Probíhají kurzy instruktorů CWI započaté v červnu, nově jsou vypsány 

dva další kurzy CWI a jeden SCI. V letošním roce již získalo 

instruktorskou licenci ČHS 19 zájemců.   

- - 

21.  Mládež - různé informace 

V sobotu 18. 9. 2021 se uskutečnilo finálové kolo soutěže ČHS Mladí 

horalové, kterého se zúčastnilo 28 týmů z oddílů ČHS.  

Probíhá vyúčtování grantů mládeže, které oddíly využily na uspřádání 

letních lezeckých táborů apod. akcí.  

- - 

22.  Databáze Skály ČR 

Do databáze Skály ČR skal byly doplněny nové funkce usnadňující 

zapisování údržby jištění. Bylo dokončeno testování další verze 

mobilních aplikací Skály ČR, které nově obsahují hybridní mapy Google 

a interní webový prohlížeč poskytující přístup k informacím, které se 

v aplikacích přímo nezobrazují. Modernizované aplikace pro Android 

a iOs budou zveřejněny začátkem října.    

- - 

23.  Kampaň na podporu členství a cestovního pojištění 

Jsou připravena videa, kterými chce ČHS podpořit zájem o členství v ČHS 

a zájem o cestovní pojištění pro členy. Videa budou zveřejňována 

v období od října 2021 do března 2022 primárně na sociálních sítích. 

Odpovídá M. Košatková.  

Košatková podzim 

2021 

24.  Žádost o podporu filmu o Dině Štěrbové 

VV projednal žádost o finanční podporu filmu o D. Štěrbové a rozhodl, 

že vznik filmu může podpořit pouze mediálně, formou propagace. 

Žadateli odpoví M. Košatková. 

Košatková neprodleně 

 


