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Místo jednání: Praha Datum: 28. 6. 2022  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 12 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Oliva, Resch, Janoš  

sekretariát – Valentová, Košatková, Fajbišová, Plischková 

Příští jednání: 1. 9. 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 18. 7. 2022. 

- Spolupráce s Gymnáziem Jeseník a gymnáziem v Brně: 

D. Fajbišová, do 31. 10. 2022  

- Projekt Školní boulder pohár: M. Klíma a J. Oliva, do 18.7.2022. 

- Správa chytů v majetku ČHS (inventura, návrh systému práce 

s chyty): D. Fajbišová, M. Klíma, na příští jednání VV (spolupráce 

J. Oliva).  

- Vyúčtování EP v boulderingu a návrh krytí nákladů: J. Žák, 

M. Klíma, do příštího jednání VV. 

  

2.  IT systém pro oblast závodů 

VV projednal a schválil návrh rozšíření současného IT systému pro 

správu členské základny o moduly pro řízení tuzemských závodů ve 

sportovním lezení, které by měly být doplněny do webu ČHS. VV uložil 

zpracovat podrobnější analýzu včetně dlouhodobějších záměrů, na 

základě které bude možno provést ve spolupráci s firmou Vizus cenový 

a časový odhad realizace. Za úkol odpovídá B. Valentová ve spolupráci 

s J. Žákem, dále bude spolupracovat J. Oliva a L. Návrat. Analýza 

(včetně předběžné ceny a harmonogramu) bude předložena na 

jednání VV do 30. 9. 2022. 

Valentová, 

Žák a další 

do 30.9.2022 
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3.  Setkání Výkonného výboru, komisí a spolupracovníků ČHS 

4.-5. 6. 2022 se v Českém ráji uskutečnilo setkání členů VV, předsedů 

komisí a dalších spolupracovníků ČHS, na kterém byly diskutovány mj. 

i plánované změny ve struktuře a řízení ČHS. Setkání bylo hodnoceno 

i přes neúčast zástupců několika komisí (MK, KA, TS) jako přínosné. 

- - 

4.  Projekt podpora oddílů 

VV vzal na vědomí upřesnění priorit pro letošní rok v projektu 

zaměřeném na podporu oddílů. Práce v projektu budou zaměřeny 

hlavně na oblast talentované mládeže, outdoor, závody 3. ligy, 

vzdělávání, IT, členství, pojištění a další informace pro oddíly a na 

vytvoření podrobné databáze oddílů. Za projekt odpovídá P. Resch, za 

realizaci L. Kalašová.  

Resch, 

Kalašová 

průběžně 

5.  Úprava odměňování 

VV projednal a schválil doplnění a upřesnění pokynu VV upravujícího 

odměňování, ve kterém byly upraveny sazby týkající se závodního 

skialpinismu a doplněn postup při rozhodování o odměnách pro 

klíčové spolupracovníky ČHS. Dotčené komise bude o úpravě pokynu 

informovat sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

6.  Hospodaření ČHS 

Hospodaření ČHS probíhá podle předpokladů. Plánu odpovídá výběr 

členských příspěvků i ostatní příjmy vyjma dotace NSA pro Významné 

sportovní akce, která nebyla přidělena. Z hlediska čerpání provozních 

rozpočtů komisí je třeba důsledně sledovat a řídit oblast tuzemských 

a mezinárodních závodů ve sportovním lezení s cílem dodržet 

schválené rozpočty.  

 

Je nutno upřesnit metodiku využívání finanční podpory od partnerů, 

která se promítne do přípravy rozpočtu i do účetnictví. Návrh řešení 

předloží M. Klíma a R. Plischková na příští jednání VV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíma, 

Plischková 

 

 

 

 

 

 

 

 

příští jednání 

VV 

 

7.  Dotace NSA 

VV odsouhlasil podání žádosti o rozpočtovou změnu neinvestiční 

dotace v části týkající se podpory sportovních středisek mládeže (SpS) 

s cílem upravit částky určené jednotlivým SpS na základě hodnocení 

jejich činnosti. Za podání žádosti odpovídá R. Plischková ve spolupráci 

s D. Fajbišovou, do 31. 7. 2022. 

 

Do hospodaření ČHS se negativně promítlo zamítnutí žádosti o dotaci 

na podporu EP v boulderingu 2022, jehož náklady musí být 

dofinancovány z jiných zdrojů.  

Plischková, 

Fajbišová 

do 31.7.2022 
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8.  Navýšení rozpočtu – konkretizace záměrů 

VV projednal konkretizaci využití peněz, které byly do některých 

kapitol rozpočtu přiděleny díky vyšší neinvestiční dotaci NSA. VV 

schválil projekt rozvoje závodního skialpinismu a seznámil se se 

s předběžnými využití peněz v CVK a KSL. VV uložil osobám 

odpovědným za jednotlivé kapitoly rozpočtu, které byly posíleny 

z navýšené dotace, aby do 25. 7. připravily a předložily J. Bloudkovi 

a M. Klímovi konkretizované záměry, které budou následně 

projednány na úrovni VV.   

osoby 

odpovědné 

za dotčené 

kapitoly 

rozpočtu, 

Poté 

Bloudek a 

Klíma 

25.7.2022 a 

poté příští 

jednání VV 

9.  Účast mládežnické reprezentace na MSM v USA 

VV uložil D. Fajbišové, aby navrhla způsob řešení účasti mládežnické 

reprezentace na MSM v USA, která je komplikována neočekávaně 

vysokými cestovními náklady.  D. Fajbišová předloží návrh do 10. 7. 

2022 J. Bloudkovi, který jej v případě potřeby rozešle k hlasování per 

rollam.   

Fajbišová, 

Bloudek 

do 10.7.2022 a 

následně 

10.  Tuzemské závody ve sportovním lezení 

28. 6. 2022 se uskutečnila schůzka VV a zástupců KSL, na které byl 

vyhodnocen dosavadní průběh tuzemských závodů ve sportovním 

lezení. VV rozhodl o vytvoření pracovní skupiny, jejímž úkolem bude 

navrhnout směr (vizi) dalšího rozvoje závodů, a v návaznosti na to 

připravit potřebné procesy a finanční a personální zajištění pro 

realizaci. První návrh směru (vize) rozvoje závodů připraví skupina ve 

složení J. Bloudek, J. Oliva a J. Žák, s tím, že návrh bude diskutován 

v širší skupině a poté bude předložen ke schválení na příští jednání VV.  

Bloudek, 

Oliva, Žák a 

další 

příští jednání 

VV 

11.  Sportovní lezení - různé info 

Česká reprezentace se zúčastnila pěti mezinárodních závodů se ziskem 

tří medailí, proběhly první závody zařazené do 2. a 3. ligy a na začátku 

června se uskutečnilo finále Školního boulder poháru.    

- - 

12.  Setkání alpinistů 

Během víkendu 10.-12. 6. 2022 se v Adršpachu uskutečnilo již tradiční 

setkání alpinistů organizované Komisí alpinismu, jehož cílem byla 

výměna zkušeností a plánování výjezdů nejen v letošním roce. Za VV 

se akce zúčastnil P. Resch. 

- - 

13.  Rozvoj závodního skialpinismu 

VV vzal na vědomí návrh projektu rozvoje závodního skialpinismu (viz 

bod č. 8), který směřuje zejména ke zlepšení tréninkových možností 

reprezentantů a k podchycení talentované mládeže, vše s cílem zajistit 

nominaci českých reprezentantů na ZOH v roce 2026. Za rozpracování 

projektu, jehož součástí je i využití Fondu solidarity MOV odpovídá 

trenérka skialpinistické reprezentace K. Grohová, a za VV J. Bloudek.  

Grohová, 

Bloudek 

do příštího VV 
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14.  Boj proti dopingu 

VV vzal na vědomí informace o změnách v antidopingové politice, 

které NSA a Antidopingový výbor ČR přijímají v reakci na nedostatky, 

na které upozornila WADA. Nejdůležitější změnou je vytvoření 

Národního rozhodčího soudu pro sport při NSA, který bude rozhodovat 

dopingové kauzy.  

- - 

15.  Vzdělávání - různé info 

V rámci projektu trenérského vzdělávání je nutné navrhnout a 

předložit ke schválení VV ekonomicko-provozní model, Kvalifikační a 

licenční řád a připravit žádost o akreditaci Trenér B, tak, aby bylo 

možno na podzim zahájit kurzy. Termín do příštího jednání VV, 

s B. Brodským, který odpovídá za projekt, projedná vše včetně 

harmonogramu J. Bloudek. 

 

Metodická komise uspořádala kurz vícedélkového lezení pro členy ČHS 

a dvě vzdělávací akce pro instruktory. Plánovaný kurz SCI byl kvůli 

malému zájmu zrušen.  

 

Brodský, 

Bloudek 

 

příští jednání 

VV 

16.  Mládež – různé info 

V květnu a v červnu se ve Vysokých Tatrách uskutečnily pobyty vítězů 

předchozích ročníků soutěže Mladí horalové. Probíhají přípravy finále 

dalšího ročníku soutěže.  

- - 

17.  Správa skal, ochrana přírody – různé informace 

VV schválil podání žádosti o podporu z mezinárodního projektu 

z programu Interreg zaměřeného na spolupráci ČR a SR při správě, 

údržbě a informační podpoře vybraných skalních oblastí. Obsahovou 

náplň naší žádosti připraví předseda CVK Pavel Weisser, za přípravu 

žádosti s termínem do 31. 7. 2022 odpovídá za ČR J. Bloudek.  

 

V červnu uspořádala CVK u Žďáru nad Sázavou seminář věnovaný 

osazování fixního jištění. Na začátku června se uskutečnilo každoroční 

jednání CVK.   

Weisser, 

Bloudek 

do 31.7.2022 

18.  MHFF a vyhlášení výsledků ankety Výstupy roku 2021 

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Výstupy roku 2021 proběhne 26. 

8. 2022 v rámci zahájení MHFF v Teplicích nad Metují. Za organizaci 

vyhlášení i doprovodné aktivity v programu festivalu odpovídá 

M. Košatková.  

Košatková  do 26. 8. 2022 

 


