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Místo jednání: Praha Datum: 19. 1. 2022  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 7 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, Revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Oliva, Resch 

sekretariát – Valentová, Fajbišová, Plischková, Košatková; část jednání on-line D. Janák – komise alpinismu 

Příští jednání: 22. 2. 2022 od 12.30 hod., Praha sekretariát ČHS 

Přílohy: Kvalifikační řád pro instruktory ČHS, Směrnice o stavěčích ČHS 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny vyjma těch, které mají pozdější termín: 

Návrh postupu v případě ohrožení rozpočtové rezervy: odpovídá 

M. Klíma, termín do 31.1.2022. 

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

31.3.2022. 

  

2.  Rezignace P. Blažka na členství ve Výkonném výboru ČHS 

P. Blažek odstoupil k datu 23.12.2021 z funkce člena Výkonného ČHS. 

Členové VV rozhodli, že VV bude dále pracovat v nynějším složení, tj. v 

počtu 4 členů.  

- - 

3.  Žádost TJ Lokomotiva-Ingstav Brno, z.s. – změna názvu oddílu 

TJ Lokomotiva-Ingstav Brno požádala ČHS o změnu názvu oddílu HO 

Lokomotiva–Ingstav Brno s poukazem na to, že oddíl nemá s TJ žádnou 

souvislost a název používá neoprávněně. S ohledem na to, že se jedná 

o oddíl bez právní osobnosti, je za porušování práv TJ Lokomotiva-

Ingstav Brno odpovědný ČHS. Předseda oddílu na opakovanou žádost 

nenavrhl nový název oddílu, a proto VV rozhodl, že název oddílu bude 

ke dni 19.1.2022 zrušen a oddíl bude v ČHS veden pouze pod 

registračním číslem (562). Pokud bude oddíl název nebo jeho 

odvozené verze kolidující s názvem TJ Lokomotiva-Ingstav Brno i 

nadále používat – např. na webových stránkách, při akcích, v mailové 

komunikaci apod.., bude na jeho předsedu podána disciplinární 

Bloudek, 

sekretariát 

neprodleně 
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stížnost. O rozhodnutí VV bude vedení TJ a předsedu oddílu 

informovat J. Bloudek, texty dopisů připraví sekretariát.    

4.  Mezinárodní aktivity 

J. Bloudek informoval o nejbližších zahraničních jednáních, kterých se 

za ČHS zúčastní: zasedání boardu EUMA 21.-22.1., Valná hromada IFSC 

18.-19.3., valná hromada EUMA 29.-30.4.2022. 

- - 

5.  Spolupráce s 3P Consulting, s.r.o. 

VV schválil dlouhodobou spolupráci se společností 3P Consulting při 

přípravě a realizaci mezinárodních projektů. Za komunikaci odpovídá 

J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

6.  Mezinárodní projekty 

Dle plánu probíhají mezinárodní projekty Erasmus CORS a Erasmus 

EUMA.  

VV odsouhlasil podání žádosti o přidělení 3. mezinárodního projektu 

Youth Athlets Couching (YUCO), za podání žádosti odpovídá J. Bloudek 

ve spolupráci s 3P Consulting, termín přihlášek do 23.3.2022. 

VV odsouhlasil podání žádosti o přidělení mezinárodního projektu 

Interreg CEE zaměřeného na životní prostředí na období let 2023-

2026, s cílem využít jej pro rozvoj agendy CVK v exponovaných skalních 

oblastech. Za podání žádosti s termínem do 23.2.2022 odpovídá ve 

spolupráci s 3P Consulting J. Bloudek.  

ČHS má dále možnost využít výzvu Mobility+, s tím, že zapojení je 

vhodné především pro komisi sportovního lezení. O případném zájmu 

bude KSL informovat do konce února, odpovídá D. Fajbišová.  

 

Bloudek 

 

Bloudek 

 

 

 

 

 

 

 

Fajbišová 

 

 

 

do 23.2.2022 

 

do 23.2.2022 

 

 

 

 

 

 

 

do konce 

února 

7.  Granty ČHS 

VV rozhodl, že do poloviny února budou vyhlášeny granty ČHS na 

podporu mládeže, na podporu tradičních akcí a na údržbu skalních 

oblastí. Granty na podporu mládeže bude možno získat pouze na akce, 

jejichž součástí bude příprava na soutěž Mladí horalové, a granty 

budou moci získat pouze oddíly, které se do této soutěže v roce 2022 

zapojí. Za formulaci podmínek grantů mládeže odpovídá komise 

mládeže, za vyhlášení grantů sekretariát.  

komise 

mládeže,  

sekretariát 

do 15.2.2022 

8.  Valná hromada ČHS 2022 

Valná hromada se uskuteční v neděli 27.3.2022 v Praze na Strahově, 

na programu budou standardní body jednání, na udělení titulu Čestná 

členka ČHS bude navržena D. Štěrbová. Za přípravu VH odpovídá 

sekretariát, pozvánka a veškeré podklady musí být zveřejněny 

a rozeslány nejpozději 26. 2. 2022. 

sekretariát dle termínů 
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9.  Pracovní skupina pro organizační strukturu v rámci projektu řízení 

VV rozhodl, že v rámci projektu řízení bude vytvořena dílčí pracovní 

skupina pro organizační strukturu, do které bude ve formě konzultací 

zapojen externí konzultant z jiného sportovního svazu; dále bude 

s pracovní skupinou externě spolupracovat J. Zozulák. Za řízení 

projektu i skupiny odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

10.  IT a informační systémy ČHS 

VV odsouhlasil předloženou základní analýzu informačních systémů a 

IT včetně návrhu dalšího rozvoje, který předpokládá do roku 2026 

integraci všech dat a systémů v rámci domény horosvaz.cz, ve vazbě 

na členskou a oddílovou databázi a již existující funkce a moduly. VV 

uložil J. Bloudkovi a B. Valentové, aby na příští jednání VV připravili 

návrh postupu včetně harmonogramu a personálního zajištění, 

s důrazem na informační systém pro sportovní lezení a podporu 

oddílů.   

Bloudek, 

Valentová 

příští jednání 

VV 

11.  Spolupráce a vyrovnání ČHS - ČSL 

VV vzal na vědomí aktualizovaný návrh dohody o spolupráci a uložil 

J. Olivovi, aby ve spolupráci se sekretariátem návrh projednal se 

zástupci ČSL a věcně doplnil. Dopracovaný návrh posoudí M. Klíma, 

a poté bude návrh předložen na příští jednání VV, odpovídá J. Oliva, M. 

Klíma a sekretariát ČHS.  

Oliva, Klíma, 

sekretariát 

příští jednání 

VV 

12.  Hospodaření ČHS 

Aktuální reporting potvrdil propad příjmů v roce 2021 z důvodu nižšího 

prodeje členských průkazů, a na straně výdajů pravděpodobné 

nedočerpání rozpočtu v důsledku epidemických omezení. Celkový 

hospodářský výsledek bude znám po zaúčtován všech dokladů. Za 

závěrku hospodaření roku 2021 odpovídá M. Klíma a R. Plischková, 

výsledky budou projednány s revizní komisí a předloženy na příští 

jednání VV. 

Klíma, 

Plischková 

příští jednání 

VV 

13.  Dotace NSA 2022 

Neinvestiční dotace na podporu sportovních svazů nebyly dosud 

vyhlášeny, avšak příprava podkladů pro podání žádosti již probíhá. Dle 

optimistického scénáře lze očekávat rozhodnutí o výši přidělených 

dotací nejdříve v květnu ve vazbě na schválení státního rozpočtu a 

navazující procesy v NSA. Rozpočet předkládaný VH v březnu 2023 

tudíž nebude mít potvrzenou příjmovou stránku. Za přípravu žádosti 

odpovídá R. Plischková.  

Dotace na podporu významných sportovních akcí nebyly dosud 

vyhlášeny, je nutno připravit krizový scénář financování EP 

Plischková 

 

 

 

 

 

 

 

Klíma, KSL 

dle termínů 

NSA 

 

 

 

 

 

 

příští jednání 

VV 
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v boulderingu, jehož uspořádání již bylo ČHS přiděleno. Za návrh 

scénáře odpovídá M. Klíma ve spolupráci s KSL.  

14.  Investiční dotace 2021 a 2022 

Probíhá vyúčtování dotace roku 2021, za vyúčtování odpovídá 

R. Plischková ve spolupráci s KSL.  

Případné využití investičních dotací v roce 2022 je podmíněno 

přípravou efektivního procesu upravujícího podání žádosti o dotaci 

i její realizaci, návrh procesu připraví J. Bloudek, jakmile budou známy 

alespoň dílčí informace o případných investičních programech NSA. 

Plischková 

 

 

 

Bloudek 

dle termínů 

NSA 

 

 

návazně na 

informace z 

NSA 

15.  Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 

VV schválil základní rozpočet na rok 2022 včetně výdajových rámců pro 

komise, který bude závazný do doby vyjasnění výše dotací od NSA. 

Informaci o aktuálně schváleném rozpočtu a rámcích pro jednotlivé 

kapitoly rozešle komisím s vysvětlujícími informacemi a upozorněním 

na nutnost obezřetného hospodaření v době rozpočtového provizoria 

R. Plischková, na případné dotazy komisí bude reagovat M. Klíma. Je 

nutné počítat i s variantou, že ČHS obdrží od NSA dotaci o cca 20% 

nižší, než je předpoklad ve schváleném návrhu rozpočtu. V takovém 

případě bude nutné již schválené rámce jednotlivých rozpočtových 

kapitol krátit v průběhu roku 2022. Komise o této variantě informuje 

R. Plichková. 

Plischková neprodleně 

16.  Videocall s předsedou komise alpinismu D. Janákem 

V rámci jednání VV se uskutečnil videocall s předsedou komise 

alpinismu D. Janákem. Diskuse se týkala zejména vyhlášení nominací 

na Výstupy roku v rámci Jizerské 50, zajištění vstupů na lezecké stěny 

pro členy týmu Sokolíků a členy reprezentace alpinismu a setkání 

alpinistů, které je plánováno opět na červen.  

Za prezentaci nominací na Výstupy roku 2021 na Jizerské 50 odpovídá 

M. Košatková ve spolupráci s D. Janákem.  

Za komunikaci s lezeckými stěnami, které by mohly alpinistům 

poskytnout vstupy zdarma za plnění v podobě přednášek, propagace 

na FB apod. odpovídá J. Bloudek, návrh plnění v podobě propagace za 

komisi alpinismu navrhne D. Janák, který současně předloží seznam 

alpinistů, jichž se mají vstupy na stěny týkat.   

 

 

 

 

 

 

Janák, 

Košatková 

Bloudek, 

Janák 

 

 

 

 

 

 

dle termínu 

J50 

do poloviny 

února 

17.  Mládež – různé informace 

Granty na podporu mládeže za rok 2021 byly přiděleny 37 žadatelům, 

celková výše 487 tis. Kč.  

- - 

18.  Kvalifikační řád instruktoři 

VV schválil návrh Kvalifikačního řádu upravujícího vzdělávání 

instruktorů ČHS, za zveřejnění odpovídá sekretariát. 

sekretariát neprodleně 
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19.  Vzdělávání - různé informace 

Byl zveřejněn kalendář instruktorských kurzů a doškolení na rok 2022, 

připraveno je několik metodických akcí pro členy a veřejnost (kurzy 

ledolezení a skialpinismu). Kurz Trenér C absolvovalo v prosinci 9 

zájemců.   

- - 

20.  Sportovní lezení – různé informace 

Na webu byl zveřejněn kalendář závodů roku 2022. 

Probíhá příprava EP v boulderingu, který se bude konat 29. - 30.4. 2022 

v Praze, za organizaci odpovídá J. Žák.  

VV potvrdil, že za systém tuzemských závodů odpovídá J. Žák a 

současně schválil návrh, aby za komunikaci s oddíly ve vztahu 

k závodům 3. ligy odpovídala L. Kalašová; informace jí předá P. Resch. 

Dále VV odsouhlasil návrh na zapojení dalšího organizačního 

pracovníka pro závod 2. ligy, který bude pracovat pod vedením J. Žáka 

za předpokladu, že jeho mzdové náklady bude možné uhradit z již 

schváleného rozpočtu tuzemských závodů. 

 

 

 

 

Resch, 

Kalašová 

 

 

 

 

neprodleně 

21.  Směrnice o stavěčích ČHS 

VV schválil směrnici upravující činnost stavěčů na akcích ČHS, za 

zveřejnění odpovídá sekretariát. 

sekretariát neprodleně 

22.  Skialpinismus, ledolezení – různé info 

Probíhá příprava MČR v ledolezení ve Víru, termín není dosud 

stanoven.  

První závod ČP ve skialpinismu musel být kvůli nedostatku sněhu 

zrušen.  

Tři členové reprezentačního týmu skialpinismu byli zařazeni do SC 

Viktoria. 

- 

 

- 

23.  Ochrana přírody, skalní oblasti – různé info 

Nové povolení lezení pro CHKO Český ráj nebylo dosud vydáno kvůli 

průtahům ve správním řízení. 

Granty na údržbu skal byly v roce 2021 přiděleny 11 žadatelům, 

celková výše cca 55 tis. Kč.  

- - 

24.  Skupiny pro jednání s partnery a pro marketingovou komunikaci 

VV potvrdil, že za jednání skupiny pro jednání s partnery odpovídá 

J. Oliva, kterému uložil, aby předložil J. Bloudkovi a B. Valentové 

podrobný popis procesu jednání s partnery a rozdělení odpovědností 

v rámci skupiny, do konce ledna. 

VV potvrdil nutnost vytvoření skupiny pro marketingovou strategii, do 

které se zapojí J. Bloudek, J. Oliva a M. Košatková. Skupina naváže na 

návrh marketingové strategie, která bude odprezentována 24.1. 

Oliva 

 

 

 

 

Bloudek 

do 31.1.2022 

 

 

 

 

příští jednání 

VV 
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T. Jančou. Za svolání a další práci skupiny odpovídá J. Bloudek, 

podrobnosti ohledně práce a záměrů skupiny budou předloženy na 

příští jednání VV.  

25.  Média, marketing – různé info 

Probíhá příprava Ročenky ČHS 2021, předpokládaná distribuce na 

konci února, odpovídá M. Košatková.  

Probíhá příprava představení nominací Výstupů roku 2021 na Jizerské 

50, viz bod č. 16. 

Pokračuje spolupráce s mediálními partnery ČHS – Montana, Svět 

Outdooru, horyinfo.cz.  

Košatková 

 

 

Košatková 

dle termínů 

 

 

do termínu 

J50 

 


