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Místo jednání: Praha Datum: 2. 11. 2021  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 5 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, Revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Oliva, Resch, Blažek 

sekretariát – Valentová, Fajbišová, Plischková, Košatková 

Příští jednání: 14. 12. 2021 od 12.30 hod., Praha sekretariát ČHS 

Příloha:  
 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny vyjma předložení návrhu postupu v případě 

ohrožení rozpočtové rezervy: odpovídá M. Klíma, bude předloženo 

na příští jednání VV. 

  

2.  Mezinárodní aktivity 

Ve dnech 22.-23.10.2021 se uskutečnilo formou videokonference 

plenární zasedání UIAA, ČHS zastupoval J. Bloudek. 

 

Ve dnech 8.-10.10.2021 proběhla v Praze Valná hromada Evropské 

unie horolezeckých asociací (EUMA), během níž byl při volbách 

potvrzen na další období board ve stávajícím obsazení včetně 

J. Bloudka ve funkci deputy president. V rámci této akce se 

uskutečnilo také samostatné jednání členů Balkánské horolezecké 

unie, a jednání pracovní skupiny projektu Erasmus+ EUMA 

zaměřeného na problematiku horských chat, cest a lezeckých oblastí. 

Setkání, které organizoval ČHS, se zúčastnilo 60 zástupců a hostů z 23 

evropských zemí.  

 

Zasedání IFSC Europe, které se má konat 13. 11. ve Figuera da Foz 

v Portugalsku, se za ČHS zúčastní J. Bloudek.  

J. Bloudek 

 

dle termínu 

3.  Spolupráce a vyrovnání ČHS - ČSL 

Podmínky další spolupráce a vyrovnání byly připraveny, podrobnosti 

představí M. Klíma a J. Oliva na samostatném jednání VV 29.11. poté 

bude smlouva předložena ke schválení na jednání VV 14.12.2021. 

Klíma, Oliva 29.11. a 

14.12.2021 

4.  Mezinárodní projekty 

Součástí Plenárního zasedání EUMA byla schůzka pracovní skupiny 

projektu financovaného z programu Erasmus+ zaměřeného na 

horolezeckou infrastrukturu.  

Bloudek 22.11.2021 a 

průběžně 
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Rozeběhla se práce a čerpání z projektu Erasmus+ CORS zaměřeného 

na vzdělávání trenérů, schůzka mezinárodního týmu se uskuteční 

22.11.2021 v Praze, za účasti našich zástupců, projektového 

manažera Š. Budského a E. Hawk. 

5.  Projekt podpora oddílů 

Ve výběrovém řízení byla na pozici osoby, která bude mít v rámci 

částečného úvazku na starosti komunikaci s oddíly a jejich podporu, 

vybrána Lucie Kalašová. Za pracovní náplň a řízení odpovídají vedoucí 

projektu P. Resch a J. Oliva.  

Resch, Oliva průběžně 

6.  Komunikace – videocally s komisemi 

Ve čtvrtek 4.11.2021 se uskuteční videocall se členy komise mládeže. 

Další videocally v rámci jednání VV budou postupně se zástupci 

Metodické komise a Komise alpinismu, za organizaci odpovídá 

sekretariát. 

sekretariát další jednání 

VV 

7.  Setkání s komisemi a spolupracovníky 

Plánované setkání bylo zrušeno z důvodu neúčasti zástupců 

některých komisí, které jsou pro fungování ČHS důležité. Setkání je 

nahrazeno dvěma videokonferencemi na téma financování a na 

téma řízení ČHS. První videokonference, na které budou představeny 

také nově formulované vize a poslání ČHS, se uskuteční v pátek 

5.11.2021 od 15 hod., termín druhé videokonference bude stanoven 

později. Za komunikaci s komisemi odpovídá P. Resch.  

Resch 5.11.2021 

8.  Hospodaření ČHS 

V hospodaření trvá propad v oblasti příjmů v objemu cca 1 mil. Kč 

způsobený epidemií Covid-19. V některých kapitolách rozpočtu je na 

straně výdajů evidováno nedočerpání, jehož pravděpodobnou 

příčinou je nedoúčtovaných některých akcí. Za sledování 

hospodaření a v případě potřeby přijetí odpovídajících opatření 

odpovídá J. Klíma a R. Plischková.  

Klíma, 

Plischková 

průběžně 

9.  Přijetí nových spolků do ČHS 

VV schválil přijetí čtyř nových spolků do ČHS – Climbing Academy, 

z.s., SK US Praha z.s., Mountain Classic Club spolek a Tělocvičná 

jednota Sokol Brno I; poslední dva jmenované jsou dosavadní oddíly 

ČHS, původně bez právní osobnosti. Za administrativní záležitosti 

odpovídá sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

10.  Členské průkazy ČHS na rok 2022 za odměnu 

VV projednal a schválil návrh poskytnutí členských průkazů ČHS na 

rok 2022 za odměnu, s tím, že vše organizačně zajistí sekretariát ve 

spolupráci s předsedy odborných komisí.  

sekretariát do konce roku 
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11.  Mimořádné odměny za práci pro ČHS v roce 2021 

VV uložil sekretariátu, aby připravil ve spolupráci s předsedy komisí 

návrh na udělení mimořádných odměn za práci pro ČHS v roce 2021, 

a schválením celkového objemu a struktury odměn pověřil M. Klímu. 

sekretariát příští jednání 

VV 

12.  Dotace 

ČHS obdržel investiční dotaci NSA na pořízení movitého majetku 

v celkové výši 3 778 902 Kč, s předpokladem dofinancování 

z vlastních zdrojů ve výši min. 667 tis. Kč, která bude využita na 

pořízení majetku pro sportovní lezení a částečně pro závodní 

skialpinismus. Přidělená dotace musí být vyčerpána do 31.12.2021. 

Za výběrová řízení a další realizaci odpovídá ve spolupráci 

s příslušnými komisemi R. Plischková.  

 

ČHS podal žádost o dotace Magistrátu hl. m. Prahy na podporu 

sportovních klubů mládeže, na MČR v lezení na obtížnost a na finále 

Školního boulder poháru. 

 

Dotace NSA na podporu významných sportovních akcí nebyla dosud 

vypsána. ČHS předpokládá podání žádosti o dotaci na podporu EP 

v boulderingu, jehož pořádní bylo ČHS přiděleno.  

Plischková, 

komise 

do 31.12.2021 

13.  Cestovní pojištění UNIQA pro členy ČHS 

Probíhají jednání s pojišťovnou UNIQA o úpravě podmínek pojištění 

na další rok, tak, aby bylo možno případné změny promítnout do 

prodeje pojištění, který bude zahájen na začátku prosince. Za jednání 

odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek do 30.11.2021 

14.  Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 

VV vzal na vědomí informace o návrzích rozpočtů jednotlivých komisí 

a středisek, které již byly zpracovávány na základě rozpočtových 

rámců stanovených tak, aby ČHS hospodařil s vyrovnaným 

rozpočtem. Chybějící návrhy je nutno dodat nejpozději do poloviny 

listopadu. Návrh rozpočtu vycházející z podkladů komisí bude 

předložen na příští jednání VV, odpovídá M. Klíma a R. Plischková.  

Klíma, 

Plischková 

příští jednání 

VV 

15.  Sportovní lezení – různé informace 

Byla ukončena mezinárodní závodní sezona, která byla pro českou 

reprezentaci velmi úspěšná.  

 

Pokračuje spolupráce s SC MV Olymp, do něhož byla nově zařazena 

B. Bernardová, která byla rovněž navržena na stipendium ČOV pro 

LOH 2024. 

 

Dny otevřených dveří zaměřené na paralezení se uskuteční na 

přelomu listopadu a prosince, zapojila se řada lezeckých stěn.  
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16.  Vzdělávání - různé informace 

Probíhá instruktorský kurz SCI, jsou připraveny doškolovací kurzy, 

které jsou již zcela obsazené.  

 

Začátkem listopadu bude dokončen kurz Trenér B přerušený kvůli 

epidemii Covid-19, nově je vypsán kurz Trenér C a nabídka doškolení 

pro trenéry. Pokračuje projekt trenérského vzdělávání.  

 

Na konci října se v Českém krasu se uskutečnil metodický den 

zaměřený na základy bezpečného lezení a jištění, a v Beskydech 31. 

ročník Pelikánova semináře zaměřeného na horskou medicínu.  

- - 

17.  Mládež - různé informace 

ČHS podal žádost o dotace Magistrátu hl. m. Prahy na podporu 

sportovních klubů mládeže, do programu se přihlásilo 5 pražských 

oddílů.  

 

Setkání klubů mládeže plánované na 13.11.2021 bylo kvůli malému 

zájmu nahrazeno videokonferencí, naplánovanou na 11.11.2021.  

- - 

18.  Nová povolení lezení 

Na základě žádosti ČHS byla vydána nová povolení lezení pro Borecké 

skály, Přílepskou skálu a lokalitu Štamberk a kamenné moře. První 

jmenované povolení již nabylo právní moci, podrobnosti jsou k dispozici 

v databázi Skály ČR. 

- - 

19.  Soutěž PF ČHS 2022 

Každoroční soutěž o nejlepší fotografii pro PF ČHS bude vyhlášena na 

začátku listopadu, za organizaci odpovídá M. Košatková.  

Košatková dle 

harmonogr. 

20.  Ročenka ČHS 2021 

VV schválil návrh pojetí a obsahu Ročenky ČHS 2021, za realizaci 

odpovídá M. Košatková.  

Košatková dle 

harmonogr. 

21.  Kampaň na podporu členství v ČHS a cestovního pojištění 

Kampaň bude zahájena v listopadu a poběží do února 2022, odpovídá 

M. Košatková.  

Košatková průběžně do 

konce února 

2022 

22.  Marketing 

Probíhají jednání s potenciálními partnery ČHS na rok 2022, situace by 

měla být vyjasněna zhruba v polovině listopadu. VV uložil M. Košatkové, 

aby upozornila předsedy všech komisí, že se sponzory jedná za ČHS 

výhradně marketingová skupina a individuální jednání nejsou možná. 

Náměty či požadavky týkající se sponzoringu je nutno směřovat na 

M. Košatkovou.  

Košatková neprodleně 

 


