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Místo jednání: Praha Datum: 19. 10. 2022  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 14 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Oliva, Resch, Janoš  

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

host – M. Gosman 

Příští jednání: 21. 11. 2022 12.30 hod., Praha sekretariát ČHS 

Přílohy: Trenérský řád ČHS pro trenéry sportovního lezení 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny. 

- - 

2.  Informace o hlasování mimo zasedání 

VV potvrdil rozhodnutí, která byla přijata 22. 9. 2022 mimo zasedání.  

VV schválil Trenérský řád ČHS pro trenéry sportovního lezení, přidělení 

statutu SpS oddílům ČHS – Boulder Bambini z.s. (Praha) a Sportovní 

lezení z.s. (Brno). VV dále rozhodl, že koordinátorem pro oblast 

vzdělávání bude od 1. 1. 2023 Břetislav Brodský.  

- - 

3.  Schválení nových oddílů 

VV schválil přijetí / zaregistrování 4 nových oddílů do ČHS: 4Adventure 

z.s., Horolezecký oddíl Alpamayo, HK Animo z.s., Klub V-pohybu Louny 

z.s. Organizační záležitosti zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

4.  Mezinárodní aktivity a projekty 

J. Bloudek se 14.-16.10. zúčastnil plenárního zasedání ISMF v Oviedu 

ve Španělsku. Dále je plánována 28.-30.10. účast na plenárním 

zasedání UIAA v Banffu v Kanadě, kde budou přítomni i zástupci IFSC,  

v plánu je i účast 11.-13.11. na plenární zasedání IFSC Europe ve Velké 

Británii v Manchesteru a 24.-27.11. na pracovním setkání zástupců 

IFSC v Turíně.  

 

- - 
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Finalizuje mezinárodní projekt Erasmus+ EUMA zaměřený na správu 

skalních a horských oblastí, cest a chat, kde je hlavní úsilí soustředěné 

na dokončení evropské databáze chat, horských cest a skalních oblastí. 

Pokračuje mezinárodní projekt Erasmus+ CORS zaměřený na přípravu 

trenérů a stavěčů pro sportovní lezení. ČHS připravuje žádost o 

podporu z Projektu solidarity MOV s cílem využít jej na podporu 

závodního skialpinismu. U již podaného projektu Interreg zaměřeného 

na Labské pískovce byla oficiálně potvrzena relevantnost cílů 

s ohledem na priority vypsaného programu, ale stále čekáme na finální 

rozhodnutí. 

5.  Upgrade a doplnění IT systémů ČHS 

Probíhá úprava IT systému pro správu členské databáze s cílem zlepšit 

a doplnit některé funkce. Úpravy budou dokončeny do konce 

listopadu, odpovídá sekretariát. 

Pro potřeby sportovního lezení je vytvářen modul pro správu 

závodních chytů, jehož provoz bude spuštěn do konce listopadu, 

odpovídá D. Fajbišová. 

sekretariát 

Fajbišová 

do 30.11.2022 

6.  IT systém pro tuzemské závody 

Výkonný výbor schválil návrh na vytvoření IT systému pro správu 

tuzemských závodů a závodníků, který bude součástí webu ČHS jako 

další z modulů, vyvíjený a spravovaný partnerem Vizus.cz s.r.o. Za 

upřesnění zakázky v souladu s plánem tuzemských závodů v roce 2023 

a za realizaci odpovídá B. Valentová ve spolupráci s KSL. 

Valentová, 

KSL 

v průběhu 

roku 2023 

7.  Používání názvů oddílů 

VV potvrdil, že oddíly sdružené v ČHS jsou povinny používat, i v oblasti 

závodů, oficiální názvy, pod kterými jsou registrovány v ČHS, aby 

nedocházelo k nejasnostem u jejich identity, která má u spolků i právní 

význam. Oddíly mající statut zapsaného spolku, kterým nynější návrh 

nevyhovuje, mohou rozhodnout o změně a vložit nový název do 

spolkového rejstříku, a poté informovat sekretariát ČHS. O změně 

názvu mohou rozhodnout i oddíly bez právní osobnosti, u kterých stačí, 

když změnu nahlásí sekretariátu ČHS. Oddíly jsou povinny uvést do 

souladu svůj oficiální název s alternativním názvem, který používají 

(alias), v přechodném období do 30. 4. 2023, poté nebude užívání 

alternativního názvu akceptováno. B. Valentová vytvoří do 11. 11. 

2022 prováděcí pokyn, jak bude uplatněna 6 měsíční přechodná lhůta 

a jak se bude po zavedení změny pracovat se zkratkami, názvy SK/TJ a 

další provozní pokyny. Podrobné informace oddílům a správci 

registračního a výsledkového systému sportovního lezení pošle 

L. Kalašová. 

Valentová 

Kalašová 

 

předsedové 

oddílů 

 

do 11.11.2022 

neprodleně 

poté 

do 30.4.2023 
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8.  ČHS Trio 

Zájem o balíček ČHS Trio byl v letošním roce negativně ovlivněn 

rakouským programem Sportbonus, dotujícím 75% ceny členství 

v OEAV z prostředků rozpočtu rakouského Ministerstva pro umění, 

kulturu, služby pro veřejnost a sport. Prodej ČHS Trio na rok 2023 bude 

zahájen 1. 12. 2022 společně s prodejem členských průkazů ČHS, 

změna ceny se nepředpokládá, pokud se podaří dojednat odpovídající 

úroveň cen cestovního pojištění UNIQA.  

VV vzal na vědomí informace o hospodaření Česko-slovinského 

alpského spolku, s tím, že dlouhodobé zdroje vytvořené v ČSAS a 

poskytované ČHS formou daru by měly sloužit k podpoře rozvojových 

aktivit ČHS, nikoli na běžný provoz.  

  

9.  Setkání s oddíly 

VV plánuje pravidelné setkání se zástupci oddílů. Za přípravu setkání 

odpovídá P. Resch ve spolupráci s L. Kalašovou, návrh místa a termínu 

konání a programu bude předložen do příštího jednání VV. 

Resch, 

Kalašová 

do příštího 

jednání VV 

10.  Vyhodnocení oddílové ankety 

Dotazník zaměřený na činnost a informovanost oddílům, který byl 

rozeslán všem oddílům v průběhu srpna, vyplnilo 93 oddílů, kterým 

děkujeme. Díky nim se podařilo zmapovat činnost oddílů i jejich 

požadavky na podporu a informace od ČHS. Za využití získaných 

informací odpovídá P. Resch ve spolupráci s L. Kalašovou, návrh bude 

předložen na příští jednání VV a bude sloužit i jako základ pro další 

spolupráci s aktivními oddíly. 

Resch, 

Kalašová 

do příštího 

jednání VV 

11.  Informace o interních projektech a rozvojových aktivitách ČHS 

V současnosti je v ČHS schválena a realizována řada projektů 

a rozvojových aktivit, jejichž cílem je zlepšit či rozšířit některou 

z oblastí činnosti ČHS. K nejdůležitějším patří tyto projekty: Oddíly, 

Řízení ČHS, Talent (viz bod 18), SKIMO (viz bod 20), Trenéři, Tuzemské 

závody, Rebranding, Marketing a komunikační aktivity, informační 

podpora oddílů a soutěžních aktivit.  

Výkonný výbor se seznámil se stavem jednotlivých projektů, některé 

z nich byly dále diskutovány v samostatných bodech programu. 

- - 

12.  Světový pohár boulder 2023 v Praze 

IFSC přidělila ČHS pořádání SP v bouldru – Praha, Letná, 2-4. 6. 2023. 

ČHS bude pořádat závod ve spolupráci s marketingovou společností 

Sport Invest, s níž má uzavřenou smlouvu o spolupráci. Za přípravu a 

organizaci akce včetně spolupráce se Sport Investem odpovídá tým 

pod vedením externího odborníka na projektové řízení M. Gosmana, 

za technickou a sportovní stránku závodu odpovídá J. Žák. M. Gosman 

M. Gosman, 

Jiří Žák a 

tým 

dle 

harmonogr. 
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prezentoval na jednání VV přípravu celého projektu, tj. harmonogram, 

tým, rozpočet, rozsah projektu a připravované projektové 

dokumentace atd. 

13.  Hospodaření ČHS 

Plnění příjmů běžného rozpočtu probíhá podle plánu, včetně výběru 

členských příspěvků, plateb za cestovní pojištění a příspěvků od 

partnerů ČHS. V mimorozpočtových položkách chybí předpokládaný 

příspěvek Národní sportovní agentury z programu VSA na Evropský 

pohár, pořádaný v květnu 2022 v Letňanech. 

Čerpání rozpočtu na úrovni komisí a středisek se zásadně neodchyluje 

od plánu s výjimkou financování tuzemských závodů ve sportovním 

lezení, kde je plánovaný rozpočet významně překročen. Řešení připraví 

M. Klíma ve spolupráci s R. Plischkovou, J. Bloudkem a D. Fajbišovou 

do 4. 11. 2022.  

M. Klíma a 

další 

4.11.2022 

14.  Dotace NSA  

NSA vypsala dva samostatné programy v rámci dotační výzvy Můj klub, 

oddíly jsou informovány.  

V září se uskutečnil seminář NSA zaměřený na dotace na podporu 

sportovních svazů v roce 2023, ze kterého vyplynula snaha NSA zpřísnit 

kritéria tak, aby dotace mohly získat jen skutečně sportovní svazy 

s jasným systémem závodů, zapojené do příslušné mezinárodní 

federace apod. 

- - 

15.  Příprava rozpočtu na rok 2023 

VV schválil postup přípravy rozpočtu na rok 2023, strukturu a návrh 

základních rámců pro rozpočty jednotlivých komisí a dalších středisek.  

Komise a další osoby odpovědné za rozpočtová střediska připraví 

návrhy svých rozpočtů odpovídající základním rámcům do 11. 11. 

2022, tak, aby mohl být první návrh rozpočtu projednán na příštím 

jednání VV. Za přípravu odpovídá R. Plischková.  

komise 

Plischková 

11.11.2022 

příští jednání 

VV 

16.  Pojištění  

Jednání s pojišťovnou UNIQA o cestovním pojištění pro členy v roce 

2023 proběhne na začátku listopadu, odpovídá R. Plischková. 

Dále se uskuteční jednání s makléřskou firmou Renomia ohledně 

pojištění odpovědnosti členů, pojištění odpovědnosti stavěčů 

a úrazového pojištění stavěčů, na jejichž pokračování má ČHS zájem. 

Za jednání odpovídá J. Bloudek ve spolupráci s M. Klímou.  

Plischková 

Bloudek 

neprodleně 

17.  Ekonomika interní pokyn  

VV schválil interní pokyn upravující poskytování záloh, vyúčtování akcí 

apod. Za implementaci pokynu a informování sekretariátu, komisí 

a dalších osob odpovídá R. Plischková.  

Plischková listopad 2022 
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18.  Projekt Talent 

VV projednal a odsouhlasil Projekt Talent zaměřený na vyhledávání a 

práci s talenty ve sportovním lezení, za projekt odpovídá M. Janoš, 

výsledky budou prezentovány VV do 15. 12. 2022. 

Janoš 15.12.2022 

19.  Sportovní lezení - různé informace 

Proběhlo MČR dospělých i mládeže vč. U14 v boulderingu a v lezení na 

rychlost a MČR mládeže U14 v lezení na obtížnost. MČR dospělých 

a mládeže v lezení na obtížnost se uskuteční na začátku listopadu 

v Praze. Závodní sezona bude ukončena v 1. polovině prosince.   

Proběhlo výroční hodnocení a zařazení sportovců do SCMV Olymp na 

rok 2023. 

Byl zveřejněn provizorní kalendář IFSC na rok 2023. 

ČHS podal nezávaznou přihlášku na pořádání MS ve všech disciplínách 

v roce 2025, nebo 2027. 

- - 

20.  Skialpinismus 

Probíhají aktivity směřující ke zlepšení přípravy reprezentantů 

(zařazení do SC Victoria a využití podpory, využití tréninkových deníků 

Yarmill, přípravné tréninkové campy apod.). Součástí je také příprava 

žádosti o podporu z Programu solidarity MOV, odpovídá J. Bloudek a 

komise závodního skialpinismu - K. Grohová a P. Jirsa.  

 

Grohová, 

Jirsa, 

Bloudek 

 

do konce 

listopadu 2022 

21.  Ledolezení 

VV konstatoval, že v řízení komise ledolezení jsou nedostatky, a uložil 

P. Reschovi, který je pověřen řízením komise, aby na příští jednání VV 

předložil návrh na zlepšení situace.  

Resch příští jednání 

VV 

22.  Budoucnost komise mládeže 

VV schválil přesun agendy komise mládeže i se stávajícím týmem do 

komise alpinismu k 31. 12. 2022 a současně rozhodl o ukončení 

činnosti Sítě klubů mládeže; spolupráce s oddíly bude pokračovat v 

projektu Oddíly, za který odpovídá L. Kalašová. Za provedení 

organizačních změn a informovanost odpovídá sekretariát, do konce 

roku.  

sekretariát do 31.12.2022 

23.  Návrhy změn v soutěži Mladí horalové 

VV projednal návrh na změny v soutěži Mladí horalové, jehož 

nejdůležitějším bodem je zavedení regionálních kol. Téma bude 

diskutováno na neformálním jednání VV – freestylu, za přípravu 

diskuse odpovídá P. Resch.  

Resch 9.11.2022 

24.  Vzdělávání – různé informace 

Probíhají instruktorské kurzy CWI a RCI a trenérský kurz C1, do konce 

roku budou otevřeny další kurzy CWI a C1.  

- - 
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Na MŠMT probíhá řízení o žádosti ČHS o akreditaci vzdělání Trenér 

sportovního lezení. Žádost o akreditaci instruktorských kurzů je 

v přípravě, odpovídá metodická komise. 

25.  Mládež – různé informace 

V polovině září se uskutečnilo na Kokořínsku další finálové kolo soutěže 

Mladí horalové, kterého se zúčastnilo 26 čtyřčlenných družstev. 

Pořádajícími oddíly byly HO Satalice a LK Mšeno.  

Probíhá vyhodnocování letošních grantů mládeže, které byly určeny na 

oddílová kola soutěže Mladí horalové.  

- - 

26.  100. výročí lezení v Adršpašských skalách 

VV předběžně schválil finanční a organizační podporu ČHS při 

připomenutí 100. výročí lezení v Adršpašských skalách na jaře roku 

2023. Konkrétní návrh podpory bude předložen na příští jednání VV, 

odpovídá M. Košatková. 

Košatková příští jednání 

VV 

27.  Ročenka ČHS 2022 

Ročenka ČHS za rok 2022 bude připravena v obdobném formátu 

a nákladu jako dosud, za přípravu odpovídá M. Košatková. 

Košatková do konce 

února 2023 

28.  Digitální členské průkazy 

Na rok 2023 budou mít členové ČHS k dispozici členské průkazy 

v elektronické podobě. Za přípravu a informování členů odpovídá 

M. Košatková. 

Košatková listopad 2023  

29.  Dar pro NP České Švýcarsko 

VV potvrdil, že výtěžek získaný doposud z prodeje samolepek ve výši 

25 tis. Kč bude předán formou daru Správě NP České Švýcarsko, 

s určením na obnovu NP po požáru. Za poskytnutí daru odpovídá 

B. Valentová, prodej samolepek bude dále pokračovat.   

Valentová do 10.11.2022 

 


