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Místo jednání: Praha Datum: 14. 12. 2021  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 6 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, Revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Oliva, Resch, Blažek 

sekretariát – Valentová, Fajbišová, Plischková; omluvena Košatková 

Příští jednání: 19.1.2022 od 12.30 hod., Praha sekretariát ČHS 

Příloha: Směrnice o registracích sportovců pro závody ve sportovním lezení 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny vyjma: 

Návrh postupu v případě ohrožení rozpočtové rezervy: odpovídá 

M. Klíma, termín do 31.1.2022. 

Analýza IT a informačních systémů: odpovídá J. Bloudek a sekretariát, 

termín do 31.1.2022. 

Spolupráce s Gymnáziem Jeseník: odpovídá D. Fajbišová, termín do 

31.3.2022. 

  

2.  Schválení směrnice o závodních registracích 

VV schválil 19.11.2021 per rollam Směrnici o závodních registracích, 

která upravuje povinnost registrací pro závody 1. a 2. ligy s účinností 

od roku 2022. 

- - 

3.  Mezinárodní aktivity 

13.11. se v Portugalsku uskutečnilo PA IFSC Europe, na němž proběhla 

volba nového boardu, novým předsedou byl zvolen T. Smitz. Jednání 

se za ČHS zúčastnil J. Bloudek.  

 

Dne 25.11. se uskutečnilo jednání Boardu EUMA, na kterém bylo 

schváleno vyúčtování PA EUMA, které se konalo v říjnu v Praze.  

- - 
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4.  Mezinárodní projekty 

Dne 24.11.2021 se v Praze uskutečnilo jednání pracovní skupiny 

mezinárodního projektu Erasmus CORS, na němž byla dojednána nová 

struktura trenérských kurzů, která byla poté odsouhlasena na jednání 

IFSC v Turíně, a byl také prezentován plánovaný systém kvalifikací 

stavěčů. Rozvoj jednoho z nových prvků vzdělávací struktury, Youth 

athlets couching, má ČHS zájem podpořit návrhem nového projektu 

z evropských fondů, přihláška do mezinárodního programu Erasmus+ 

by měla být podána na jaře 2022. J. Bloudek otevře nové jednání s IFSC 

Europe o návrhu vhodných partnerů projektu a o stavu příprav bude 

informovat na dalším VV. 

 

V rámci mezinárodního projektu Erasmus EUMA se na jaře v Praze 

uskuteční akce zaměřená na Mountain trails, organizátorem je jeden 

z účastníků projektu – ERA. 

 

Proběhla úvodní diskuse o možném zapojení ČHS do mezinárodního 

projektu Interreg CEE zaměřeného na Enhancing protection and 

preservation of nature, biodiversity and green infrastrukture na 

období 2023-2026, který by mohl být využitý pro rozvoj agendy CVK. 

Podmínkou je sestavení skupiny partnerů se shodnými cíli v oblasti 

managementu skalních oblastí. Za upřesnění podmínek a záměrů ČHS 

odpovídá J. Bloudek, téma bude znovu diskutováno na dalším jednání 

VV; termín pro podání přihlášek je březen 2022.  

Bloudek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloudek 

příští jednání 

VV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příští jednání 

VV 

5.  Spolupráce a vyrovnání ČHS - ČSL 

VV projednal a schválil deklaraci upravující podmínky spolupráce mezi 

ČHS a ČSL a uložil B. Valentové, aby připravila návrh smlouvy 

a předložila jej na příští jednání VV.  

Valentová příští jednání 

VV 

6.  Projekt podpora oddílů 

Probíhá přípravná fáze projektu, upřesněné cíle budou předloženy na 

jednání VV březnu 2022 před VH, start projektu se předpokládá od 

dubna 2022. Odpovídá P. Resch a J. Oliva.  

Resch, Oliva do 20.3.2020 

7.  Informace o pojištění ČHS na rok 2022 

ČHS uzavřel dodatek ke smlouvě o cestovním pojištění s pojišťovnou 

UNIQA. Změny v pojištění, tj. zvýšení cen u všech tarifů kromě E30, více 

než dvojnásobné navýšení pojistných limitů u tarifů Svět a zlepšení 

podmínek pojištění v případě cest do zemí, kam MZV nedoporučuje 

cestovat, již byly zveřejněny.  

 

- - 
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ČHS uzavřel dodatek ke smlouvě s pojišťovnou Kooperativa 

o pojištění odpovědnosti členů, kde se podařilo dojednat dodatečnou 

slevu vzhledem k příznivému průběhu za pojistné období roku 2021.  

ČHS dále zajistil pokračování smluv s pojišťovnou Kooperativa 

upravujících pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění stavěčů za 

stejných podmínek jako dosud. 

 

Dále byly aktualizovány podmínky pojištění majetku a odpovědnosti 

ČHS a pojištění aut.  

8.  Hospodaření ČHS 

Z aktuálních údajů o hospodaření vyplývá, že čerpání rozpočtu je na 

úrovni mírně nad 80%. Dočerpání plánovaných položek se 

předpokládá do konce roku, s tím, že jakékoli neplánované výdaje lze 

realizovat jen výjimečně, po schválení M. Klímou, vzhledem k tomu, že 

výsledné hospodaření ČHS v roce 2021 bude negativně ovlivněno 

nižšími než očekávanými příjmy. Za sledování situace odpovídá 

M. Klíma a R. Plischková. 

Klíma, 

Plischková 

průběžně 

9.  Přijetí nových spolků do ČHS 

VV schválil přijetí nového spolku Polez s námi z.s., a dosavadního 

oddílu Lokal blok z.s., administrativní záležitosti zařídí sekretariát. 

sekretariát neprodleně 

10.  Videocall s předsedou Metodické komise J. Voglem 

V rámci jednání VV se uskutečnil videocall s předsedou metodické 

komise J. Voglem. Diskuse se týkala zejména rozpočtu komise na rok 

2022 a záměru požádat v roce 2022 o akreditaci pro kurz CWI.  

- - 

11.  Mimořádné odměny za práci pro ČHS v roce 2021 

VV schválil návrh mimořádných odměn pro předsedy a členy komisí za 

práci v roce 2021, za realizaci odpovídá sekretariát.  

do 

31.12.2021 

sekretariát 

12.  Odměny na rok 2022 

VV potvrdil poskytování pravidelných odměn vybraným předsedům 

komisí, předsedům revizní komise a disciplinární komise a členům VV 

ve stejné výši jako v roce 2021. VV obdobně potvrdil i poskytování 

příspěvků na home office a ICT. Za realizaci odpovídá sekretariát.  

sekretariát od 1.1.2022 

13.  Investiční dotace 

VV vzal na vědomí informace o postupu pořizování majetku, na který 

byla přidělena investiční dotace NSA. Předání a zaplacení majetku 

hrazeného z investiční dotace musí proběhnout do 31.12.2021, 

odpovídá R. Plischková ve spolupráci s předsedy příslušných komisí.  

Plischková do 31.12.2021 
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14.  Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 

VV schválil upravené rámce pro přípravu rozpočtu na rok 2022 a uložil 

R. Plischkové rozeslat je komisím s upozorněním, že se jedná o spíše 

optimistický scénář, jehož realizace závisí na doposud nerozhodnuté 

alokaci peněz do sportu v rámci státního rozpočtu na rok 2022. Komise 

budou pravděpodobně požádány o návrhy alternativ rozpočtů pro 

krizový scénář na úrovni 80% letošního rozpočtu.  

Plischková neprodleně 

15.  Informace o záměrech NSA v oblasti dotací 

VV vzal na vědomí deklarované záměry NSA ohledně dotací na rok 

2022, které prezentoval J. Bloudek. NSA částečně změnila zařazení 

sportů do skupin a upravila kritéria určující výši dotací. Dotace na rok 

2022 budou pravděpodobně ve výši max. 120% a minimálně 80% 

letošní alokace, ovšem pouze za předpokladu, že na program podpory 

svazů bude poskytnuta stejná částka jako v roce 2021.  

- - 

16.  Vzdělávání - různé informace 

V oblasti instruktorského vzdělávání byl zahájen kurz CWI 

a uskutečnily se tři doškolovací semináře pro instruktory. V roce 2021 

získalo instruktorskou licenci celkem 38 členů ČHS. V oblasti 

trenérského vzdělávání třetí prosincový víkend ukončí kurz Trenér C 9 

uchazečů, a uskutečnilo se několik doškolovacích akcí.  

- - 

17.  Mládež - různé informace 

Setkání klubů mládeže se uskutečnilo 11.11.2021 formou 

videokonference, během níž účastníci diskutovali o dalším rozvoji 

soutěže Mladí horalové, o budoucnosti sítě klubů mládeže a plánech 

ČHS, pokud jde o podporu oddílů. Představen byl systém péče 

o talentovanou mládež ve sportovním lezení.  

- - 

18.  Sportovní lezení – různé informace 

Závody 1. ligy jsou již ukončeny, na prosinec jsou plánovány 4 závody 

2. a 3. ligy. 

Ve dnech 11.-12.12. proběhlo letošní závěrečné soustředění 

reprezentantů.  

Komise připravuje závodní sezonu 2022 jak v oblasti tuzemských, tak 

mezinárodních závodů, připraveny jsou kalendáře závodů. 

Probíhají Dny otevřených dveří paralezení, spolupráce se zájemci bude 

pokračovat na individuální bázi.  

Proběhlo jednání jednotlivých sportovních svazů s Českou asociací 

univerzitního sportu zaměřené na vyhodnocení letošního roku a plány 

na rok 2022. Na AMS nominoval ČHS tři závodníky.  

- - 
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19.  Skialpinismus, ledolezení, alpinismus – různé info 

Reprezentantkou v ledolezení pro závodní sezonu 2021/2022 byla na 

základě loňských výsledků jmenována A. Loužecká, která se již 

v listopadu zúčastnila tří závodů Evropského poháru v ledolezení. 

4.12. se v Brně uskutečnilo MMČR, které bylo součástí UIAA Ice 

Climbing EC. Mistry ČR se stali D. Kouřil a A. Loužecká.  

 

Komise závodního skialpinismu jmenovala na základě výsledků 

v předchozí závodní sezoně členy reprezentačního družstva. Úvodního 

závodu SP ve skialpinismu, který se uskuteční v prosinci v Itálii, se 

zúčastní jeden reprezentant ČR. 

 

Byla zveřejněna výzva pro zasílání nominací do soutěže Výstupy roku 

za rok 2021. Propagace Výstupů roku formou představení nominací 

proběhne v rámci Jizerské 50, slavnostní vyhlášení výsledků bude 

v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Odpovídá 

M. Košatková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košatková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

průběžně 

20.  Marketing 

J. Oliva prezentoval stav jednání s potenciálními partnery na rok 2022, 

řada smluv směřuje k úspěšnému uzavření, přesnější výsledky budou 

k dispozici na příštím jednání VV. VV rozhodl, že předsedové komisí 

jsou povinni konzultovat nákup většího objemu materiálu 

s marketingovou skupinou ČHS kvůli možnosti pořídit materiál, nebo 

jeho financování od nových partnerů ČHS. Komise bude informovat 

M. Košatková.  

Byla ukončena soutěž o nejlepší fotografii pro PF ČHS. 

Košatková neprodleně 

 


