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Místo jednání: Praha Datum: 26. 4. 2022  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 10 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Oliva, Resch; Janoš on-line 

sekretariát – Valentová, Plischková, Košatková; Fajbišová on-line 

Příští jednání: 31. 5. 2022 od 12.30 hod., Praha sekretariát ČHS 

Přílohy:  

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny vyjma:  

- Vyjednání vstupů na lezecké stěny pro alpinisty: Za dodání 

podkladů odpovídá D. Janák, spolupráce J. Bloudek, do 10. 5. 2022. 

- Spolupráce s Gymnáziem Jeseník: D. Fajbišová, do 30. 6. 2022 

- Zadání kreativy v rámci strategie brandu: viz bod č. 17. 

  

2.  Informace o zrušení oddílů 

VV potvrdil zrušení 9 oddílů bez právní osobnosti, které mají, v rozporu 

s požadavkem Stanov ČHS, dlouhodobě počet členů nižší než 10. 

Předsedové oddílů byli o situaci informováni a opakovaně vyzváni 

k doplnění počtu členů.  

- - 

3.  Setkání Výkonného výboru, komisí a spolupracovníků ČHS 

VV rozhodl, že setkání VV, komisí a spolupracovníků ČHS se uskuteční 

ve dnech 3-4. 6. 2022 (pátek, sobota) v některé z pískovcových oblastí 

Českého ráje. Základní informace budou rozeslány do konce dubna, za 

přípravu a organizaci odpovídá sekretariát.  

sekretariát do 3.6.2022 

4.  Projekt podpora oddílů 

Popis projektu a související otázky budou diskutovány 12. 5. 2022 na 

neformálním jednání VV, za přípravu podkladů odpovídá P. Resch 

a J. Oliva.  

Resch, Oliva 12.5.2022 

5.  Hospodaření ČHS - - 
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Příjmy z členských příspěvků a cestovního pojištění odpovídají 

očekáváním, lze předpokládat návrat na úroveň v době před epidemií 

Covid-19. Výdaje v jednotlivých střediscích jsou v souladu s plánem 

s výjimkou Komise sportovního lezení, z jejíhož rozpočtu je nutno 

dodatečně doplatit chybně doručené a tedy opomenuté faktury za 

několik tuzemských závodů konaných v roce 2021 v celkové výši 

526 571 Kč. V reakci na tuto situaci VV zdůraznil potřebu provádění 

důslednějšího interního controllingu rozpočtu komisí nejen v oblasti 

tuzemských závodů.  

6.  Dotace NSA 

Žádost ČHS o neinvestiční dotace prošla formální kontrolou a byla 

přijata. Dotace na významné sportovní akce, kde ČHS požádal o dotaci 

na EP v boulderingu, nebyly dosud rozděleny.  

- - 

7.  Spolupráce se Sportinvestem 

Sportinvest zastupuje dva reprezentanty ve sportovním lezení – 

E. Adamovskou a nově také A. Ondru. Na toto zastoupení navazuje 

spolupráce mezi ČHS a Sportinvestem, který má zájem o širší propagaci 

sportovního lezení mj. formou podpory významných sportovních akcí, 

viz další bod.   

- - 

8.  Návrh na uspořádání Světového poháru IFSC ve sportovním lezení 

VV projednal a předběžně odsouhlasil návrh podat přihlášku pro 

uspořání SP v boulderingu nebo v lezení na obtížnost v ČR v roce 2023, 

a to s marketingovou a pořadatelskou podporou Sportinvestu. Podání 

žádosti o pořadatelství na IFSC je podmíněno uzavřením smlouvy se 

Sportinvestem. Žádost o pořadatelství je nutné podat do 13. 5. 2022. 

Za jednání se Sportinvestem, přípravu smlouvy, přípravu žádosti 

o pořadatelství a podání žádosti, pokud je VV schválí, odpovídá 

J. Bloudek ve spolupráci s J. Žákem (příprava žádosti), s tím, že 

rozhodnutí o podání žádosti bude předloženo ke korespondenčnímu 

schválení VV. Pokud by ČHS získal pořadatelství SP, bude třeba zvážit 

uspořádání EPM v boulderingu, o který se ČHS již rozhodl požádat.  

Bloudek, 

Žák 

do 13.5.2022 

9.  Školní boulder pohár (ŠBP) 

Ve školním roce 2021/2022 se opět uskuteční ŠBP, zapojena je Praha 

a Pardubický kraj, informace o závodech budou zveřejňovány na webu 

www.ceskelezeni.cz, za organizaci odpovídá J. Oliva.   

Oliva do 5.5.2022 

10.  Evropský pohár v boulderingu v Praze 

Vrcholí přípravy na EP v boulderingu, který se uskuteční ve dnech 

30. 4-1. 5. 2022 v Praze v Letňanech. Ve čtvrtek 20. 4. 2022 se 

uskutečnila ve spolupráci se Sportinvestem tisková konference, 

Žák dle termínu EP 

http://www.ceskelezeni.cz/
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úspěšně proběhl technický meeting. Za organizaci závodu odpovídá 

J. Žák.  

11.  Sportovní lezení 

Tuzemské závody včetně nominačních probíhají podle plánu, je 

sestaveno reprezentační družstvo v boulderingu, reprezentanti se 

zúčastnili již dvou mezinárodních závodů (SP, EPM), probíhají 

soustředění a tréninky reprezentace a členů VSCM, SCM a SpS, dále se 

pracuje na novém vzdělávacím systému trenérů.  

- - 

12.  Závodní skialpinismus 

Byla ukončena letošní závodní skialpinistická sezona, na závodě SP ve 

Francii získala M. Vašínová stříbrnou medaili ve vertikalu. P. Resch 

požádá předsedu komise závodního skialpinismu o předložení zprávy 

o průběhu závodní sezony a sjedná schůzku komise a VV zaměřenou 

na diskusi o záměrech komise v další závodní sezóně.   

Resch do 31.5.2022 

13.  Ledolezení 

Na začátku dubna se v Brně uskutečnil drytoolový závod Jarní cena 

Brna, který byl prezentován jako závod Českého poháru, aniž by byl 

tento záměr předem dostatečně komunikován na úrovni VV.  

- - 

14.  Vzdělávání  

Probíhá kurz CWI, připraveny jsou kurzy SCI a RCI a doškolení pro 

instruktory. Na květen je naplánován kurz vícedélkového lezení pro 

členy ČHS. Spuštění trenérských kurzů úrovně B a C1 podle nově 

připravovaných osnov se předpokládá na podzim.  

- - 

15.  Mládež 

Granty mládeže byly přiděleny 15 žadatelům, v celkové výši 99 tis. Kč.  

Začala příprava dalšího ročníku soutěže Mladí horalové, finálového 

kola se bude moci zúčastnit 30 družstev. 

- - 

16.  Podpora projektu Krajina v našich rukou 

VV schválil poskytnutí záštity nad projektem Skautského institutu 

Krajina v našich rukou, který je zaměřen na ochranu zdravé krajiny. 

Součástí naší záštity bude i apel na ochranu skal při sportovních 

činnostech. Za komunikaci se Skautským institutem odpovídá 

B. Valentová, spolupráce M. Košatková.  

Valentová dle možností 

17.  Marketing a média 

Pokračuje činnost pracovní skupiny zaměřené na koncepci komunikace 

ČHS. V návaznosti na to je dojednáváno pokračování spolupráce 

s T. Jančou (rebranding, zadání kreativy včetně hledání vhodného 

partnera) – zadání do 10. 5. 2022. Od 1. 5. 2022 je naplánováno 

Bloudek, 

spolupráce 

Košatková, 

Oliva 

do 10.5.2022 
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personální posílení mediální komunikace zaměřené na sportovní 

lezení.  

 


