
 

 Zápis z jednání Výkonného výboru 

  

Českého horolezeckého svazu   

 

 

 www.horosvaz.cz Strana 1 z 5 

  

 

                                       

Místo jednání: Praha Datum: 31. 5. 2022  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 11 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Oliva, Resch, Janoš  

sekretariát – Valentová, Košatková, Fajbišová; omluvena Plischková 

Příští jednání: 28. 6. 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 30.6.2022. 

- Spolupráce s Gymnáziem Jeseník: D. Fajbišová, do 30.6.2022 

- Projekt Školní boulder pohár, odpovídá M. Klíma a J. Oliva, do 

příštího jednání VV. 

  

2.  Projekt řízení a struktura ČHS 

VV projednal návrh změn v řízení a struktuře ČHS, který je zaměřen na 

posílení profesionalizace ČHS a schválil dílčí návrh plánované 

organizační struktury, který je zapotřebí dále rozpracovat. Jeho 

realizace je podmíněna změnou stanov a dostatečnými finančními 

a personálními zdroji. Návrh bude představen a diskutován na setkání 

se zástupci komisí ČHS na začátku června. Prezentaci připraví 

J. Bloudek. 

Bloudek neprodleně 

3.  Setkání Výkonného výboru, komisí a spolupracovníků ČHS 

VV projednal organizační záležitostí setkání se zástupci komisí, které se 

uskuteční 4-5.6.2022 v Českém ráji v Sedmihorkách.  

- - 

4.  Projekt podpora oddílů 

VV projednal a schválil popis projektu zaměřeného na podporu oddílů 

a uložil P. Reschovi, aby ve spolupráci s J. Bloudkem a dalšími připravil 

Resch příští jednání 

VV 
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návrh upřesnění výstupů projektu včetně finančního a personálního 

zabezpečení, a předložil jej na příští jednání VV.  

Činnost zaměřená na komunikaci s oddíly a jejich podporu pokračuje: 

Uskutečnilo se setkání týkající se výchovy talentované mládeže, je 

připravován dotazník zaměřený na zjištění potřeb oddílů.  

5.  Úprava odměňování 

VV schválil změnu vnitřního předpisu o odměňování, ve kterém byly 

upraveny sazby pro činovníky na tuzemských závodech a doplněny 

sazby pro ředitele závodů ve sportovním lezení.  

- - 

6.  Mezinárodní aktivity 

J. Bloudek se zúčastnil plenárního zasedání EUMA ve Skopje, kde bylo 

mj. rozhodnuto o přestěhování sídla EUMA z Belgie do Německa, což 

bude pro organizaci finančně i administrativně výhodnější.  

 

Mezinárodní projekty financované z programu Erasmus+ pokračují, 

v rámci projektu EUMA zaměřeného na horolezeckou infrastrukturu 

proběhlo výběrové řízení na vytvoření celoevropské mapové 

metadatabáze lezeckých oblastí, horských cest a chat, ve kterém se na 

prvním místě umístila italská firma Webmapp.it specializovaná na 

kartografické aplikace.  

- - 

7.  Úprava rozpočtu ČHS 

ČHS obdržel od NSA neinvestiční dotace ve výši 15 448 165 Kč, tj. 

o 2 060 000 Kč více, než se předpokládalo. V návaznosti na zvýšení 

příjmů VV projednal a schválil úpravu rozpočtu ČHS, kterou posílil níže 

uvedené komise a činnosti, s tím, že využití peněz musí být podloženo 

jasnými, konkretizovanými záměry. VV současně uložil sekretariátu 

informovat o úpravě dotčené komise a aktualizovat informace 

o rozpočtu na webu. V návaznosti na úpravu rozpočtu byla také 

upřesněna možnost využití finančních prostředků získaných od 

partnerů na další rozvojové aktivity ČHS.  

Úprava rozpočtu – navýšení příjmů jednotlivých kapitol:  

Komise sportovního lezení – 555 tis. Kč 

EP v boulderingu 2022 (rezerva) – 450 tis. Kč 

Závodní skialpinismus – 200 tis. Kč 

Centrální vrcholová komise – 120 tis. Kč 

Marketing – 225 tis. Kč 

Centrála včetně rozvojových projektů (IT, řízení, oddíly) – 510 tis. Kč 

sekretariát do 15.6.2022 
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8.  Správa chytů v majetku ČHS 

VV vzal na vědomí přehledovou informaci o sadách chytů ve vlastnictví 

ČHS a jejich rozmístění, a uložil M. Klímovi a D. Fajbišové, aby do 

příštího jednání aktualizovali informace o stavu jednotlivých sad. 

V návaznosti na inventuru bude nutno navrhnout zlepšení systému 

práce s chyty zahrnující skladování, údržbu i využívání při trénincích 

a na závodech, toto téma bude diskutováno na freestylu.  

Klíma, 

Fajbišová 

 

 

příští jednání 

VV 

9.  Žádost o pořádání SP ve sportovním lezení 

ČHS podal k IFSC žádost o přidělení pořadatelství SP 2023 

v boulderingu, nebo v lezení na obtížnost, a to ve spolupráci se 

společností Sportinvest, která by zajišťovala marketing a financování 

závodu. Rozhodnutí bude známo do konce června. Současně je 

zvažována možnost uspořádat v roce 2023 také EP dospělých v lezení 

na obtížnost, popř. v boulderingu, za předpokladu zajištění finančních 

prostředků mimo rozpočet ČHS.   

- - 

10.  Alpinismus – různé info 

V Adršpachu se během druhého červnového víkendu uskuteční setkání 

Komise alpinismu, jehož součástí bude setkání generací lezců včetně 

mládeže. Za VV se setkání zúčastní P. Resch.  

- - 

11.  Sportovní lezení – různé info 

EP v boulderingu, který se uskutečnil na začátku května v Praze, byl ze 

strany IFSC i účastníků velmi dobře hodnocen.  Vyúčtování akce není 

ještě kompletní, nejvíce chybí informace od NSA o výši předběžně 

přislíbené podpory. VV proto vytvořil na rozpočet EP rezervu ve výši 

450 tis. Kč, o jejímž využití nebo uvolnění rozhodne až po obdržení 

rozhodnutí z NSA. VV ukládá J. Žákovi předložit na příští jednání VV 

finální vyúčtování akce. 

V průběhu dubna a května se uskutečnilo 6 závodů EP a EPM s účastí 

českých reprezentantů, kteří získali 4 medailová umístění.  

Pokračují seriály tuzemských závodů včetně nominačních závodů, na 

základě nichž byla sestavena reprezentační družstva ve všech 

disciplínách. Proběhlo společné soustředění se slovinskými 

reprezentanty.  

J. Žák Příští jednání 

VV 

12.  Rozvoj závodního skialpinismu 

Uskutečnilo se jednání se zástupci Komise závodního skialpinismu 

věnované možnostem dalšího rozvoji tohoto sportu, i s ohledem na 

jeho zařazení na ZOH 2026. Další rozvoj je podmíněn vytvořením péče 

o talentovanou mládež a celkovou úpravou jednotlivých oblastí 

činnosti, tj. tuzemských závodů, reprezentace. Na tyto účely je určeno 

200 tis. Kč, o které byl navýšen rozpočet komise (viz bod č. 7), s tím, že 

Jirsa 

Bloudek 

Resch 
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předseda komise P. Jirsa musí své záměry konkretizovat a projednat 

s J. Bloudkem a P. Reschem. Dále je v jednání využití Programu 

olympijské solidarity MOV (rozvoj systému s pomocí zahraničního 

experta), za jednání odpovídá J. Bloudek.  

13.  Vzdělávání – různé info 

VV uložil předsedovi Metodické komise J. Voglovi a sekretariátu, aby 

připravili žádost o udělení akreditace pro kurzy Instruktor lezení na 

umělé stěně a kurz Instruktor lezení na skalách, s termínem do 30. 9. 

2022.  

Probíhají plánované instruktorské kurzy, byl otevřen další kurz CWI 

a SCI, instruktorské zkoušky úspěšně složilo 13 členů ČHS, uskutečnila 

se dvě doškolení pro instruktory a seminář zaměřený na vícedélkové 

lezení pro členy ČHS.  

Vogel, 

sekretariát 

do 30.9.2022 

14.  Mládež – různé info 

Členové vítězných družstev soutěže Mladí horalové z roku 2021 

absolvovali za odměnu čtyřdenní pobyt ve Vysokých Tatrách.  

Pražské kluby obdržely dotaci Magistrátu hl. m. Prahy v celkové výši 

110 tis. Kč.  

- - 

15.  Skály a ochrana přírody – různé info 

Pokračují jednání se Správou CHKO Český ráj zaměřená hlavně na 

problematiku prvovýstupů. V Ostrově se pod vedením CVK a OVK Tisá 

uskutečnil se seminář zaměřený na osazování jištění. V červnu začne 

příprava žádostí o povolení lezení v oblastech, kde platnost povolení 

skončí k 31.12.2022.  

- - 

16.  MHFF 2022 

VV schválil poskytnutí finanční podpory pro Mezinárodní horolezecký 

filmový festival v Teplicích nad Metují ve výši 30 tis Kč. Za dojednání 

podrobností a přípravu darovací smlouvy odpovídá M. Košatková, do 

30.6.2022.  

Na MHFF se uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků ankety Výstupy 

roku 2022, vystoupení některých oceněných budou součástí běžného 

programu festivalu. Za další jednání se zástupci MHFF odpovídá 

M. Košatková.   

Košatková do 30.6.2022 

17.  Rebranding ČHS 

Ve spolupráci s externím marketingovým odborníkem pokračují práce 

na projektu zaměřeném na návrh nové vizuální identity ČHS, za jednání 

s vybraným grafickým studiem odpovídá J. Oliva a M. Košatková. VV se 

seznámil s připraveným briefem, navazujícím na zpracovaný návrh 

positionningu ČHS, ze kterého bude grafické studio vycházet. Součástí 

briefu je i časový plán, zahrnující projednání návrhu vizuální identity 

Bloudek, 

Oliva, 

Košatková 

průběžně 
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s oddíly, před jeho případným předložením Valné hromadě. 

Odpovědnost za projekt rebrandingu má pracovní skupina pro 

strategický marketing ve složení J. Bloudek, J. Oliva a M. Košatková.   

18.  Marketing, média – různé 

Je třeba přijmout externího spolupracovníka pro sociální sítě se 

zaměřením na sportovní lezení, za přípravu a zveřejnění inzerátu 

odpovídá M. Košatková. 

Byla dojednána účast fotografa na vybraných mezinárodních 

závodech.  

Košatková neprodleně 

 


