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Místo jednání: Praha Datum: 16. 2. 2023  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 18 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Oliva, Resch, Janoš, Klíma 

sekretariát – Valentová, Košatková, Plischková; omluvena Fajbišová  

Příští jednání:  21. 3. 2023 od 12.30 hod., Praha sekretariát ČHS 

Přílohy: Schválené materiály týkající se Valné hromady ČHS budou zveřejněny samostatně, do 24. 2. 2023. 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Zadané úkoly byly splněny vyjma těchto: 

- Návrh personálního a finančního zajištění systému vyhledávání 

talentů ve sportovním lezení, termín příští jednání VV, odpovídá 

M. Janoš.  

- Dohoda o využití marketingových a mediálních práv v oblasti 

tuzemských závodů v ledolezení, termín příští jednání VV odpovídá 

J. Oliva.  

- - 

2.  Přijetí nového oddílu 

VV schválil přijetí nového oddílu Lezecký oddíl V16 z.s. Za 

administrativní záležitosti s tím spojené odpovídá sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

 Příprava VH ČHS 

VV projednal body programu Valné hromady ČHS, která se uskuteční 

v sobotu 25. 3. 2023 v Praze na Strahově. VV současně projednal 

a schválil nejdůležitější materiály, které budou na jednání VH 

předloženy: zpráva o hospodaření ČHS v roce 2022, návrh rozpočtu 

ČHS na rok 2023, Výroční zpráva ČHS za rok 2022 a návrhy týkající se 

změn v řízení a organizační struktuře ČHS a změny identity ČHS.  

Pozvánka na VH a bulletin ČHS se všemi podklady budou zveřejněny 

a rozeslány oddílům do 24. 2. 2023, odpovídá B. Valentová.  

Za přípravu a organizaci VH odpovídá sekretariát.  

Valentová 

 

sekretariát 

 

24.2.2023 

 

24.3.2023 
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3.  Účast závodníků Ruska a Běloruska na mezinárodních závodech 

V rámci IFSC proběhla za přítomnosti zástupců MOV diskuse národních 

federací o účasti sportovců z Ruska a Běloruska na mezinárodních 

závodech s možností nominace na LOH.  ČHS v diskusi zastupoval 

J. Bloudek, který prezentoval odmítavé stanovisko ČHS 

s odůvodněním, že není možné oddělit sport a politiku v situaci, kdy 

ruští sportovci nejsou nezávislí na jejich politickém vedení a jejich 

případné úspěchy budou využívány jako součást propagandy 

zločineckého ruského režimu. V rozhodování je nutné zohlednit 

zřetelnou nerovnost podmínek ruských sportovců s ukrajinskými, kteří 

přišli o sportovní zázemí, a řada z nich se stala oběťmi ruské agresorské 

války. VV jednoznačně zastává názor, že sportovcům z Ruska 

a Běloruska by vzhledem k válečné agresi vůči Ukrajině neměla být 

umožněna účast na mezinárodních závodech včetně OH a vedení IFSC 

by nemělo rušit platné rozhodnutí o jejich vyloučení ze soutěží ve 

sportovním lezení, přijaté usnesením Valné hromady IFSC v březnu 

2022 v Salt Lake City. 

- 

 

- 

 

4.  Rekapitulace projektů ČHS 

Projekt oddíly – předpokládané ukončení v červnu 2023, poté 

překlopení do běžné agendy, odpovídá P. Resch. 

Projekt řízení – návrh změn v organizační struktuře a řízení ČHS bude 

předložen na jednání VH, odpovídá J. Bloudek. 

Projekt skialpinismus – pokračuje, je nutné upravit spolupráci s SC 

Victoria, odpovídá komise závodního skialpinismu a J. Bloudek.  

Projekt tuzemské závody – je nutné řešit řízení tuzemských závodů ve 

sportovním lezení, diskuse na samostatném jednání VV. 

Projekt IT tuzemské závody – realizace závisí na rozhodnutí 

o poskytnutí investiční dotace NSA. Odpovídá B. Valentová ve 

spolupráci s komisí sportovního lezení.   

  

5.  Výsledky hospodaření ČHS za rok 2022 

VV schválil zprávu o hospodaření ČHS, která bude předložena ke 

schválení na VH. 

- - 

6.  Hospodaření KSL v roce 2022 

VV schválil využití rozpočtové rezervy na uhrazení faktur z tuzemských 

závodů ve sportovním lezení z roku 2021 ve výši 526 tis. Kč.   

  

7.  Příprava rozpočtu ČHS na rok 2023 

VV projednal a schválil návrh rozpočtu ČHS na rok 2023, který bude 

předložen ke schválení VH, a to ve znění připomínek VV (zahrnutí 

marketingového plnění v oblasti tuzemských závodů ve sportovním 

lezení). Za úpravu návrhu rozpočtu odpovídá M. Klíma a R. Plischková. 

Klíma, 

Plischková 

neprodleně 
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8.  Inventura majetku 

VV schválil zprávu o inventuře za rok 2022 a uložil R. Plischkové 

a sekretariátu realizovat závěry, které ze zprávy plynou.  

sekretariát do 31. 3. 2023 

a průběžně 

9.  SP boulder v Praze 

Probíhá příprava SP, proběhla schůzka se zástupci IFSC spojená 

s obhlídkou místa konání na Letenské pláni. 

Ve spolupráci se Sportinvestem je zapotřebí upravit rozpočet SP tak, 

aby odpovídal předpokládaným příjmům od NSA i marketingových 

partnerů a v návaznosti na aktualizovaný rozpočet uzavřít potřebné 

smluvní vztahy. Projektový manažer SP M. Gosman nastavil 

s M. Klímou postup schvalování plateb a finančního reportingu SP. 

 

 

 

Gosman 

Klíma 

 

 

 

do 24. 2. 2023 

10.  Dopis IFSC - zdravotní hrozby týkající se sportovců 

ČHS zaslal do IFSC dopis s apelem na urychlené řešení zdravotní hrozby 

- poruchy příjmu potravy, která se týká významného počtu závodnic 

účastnících se mezinárodních závodů.   

- - 

11.  Informace o kvótách na závody v roce 2023 

M. Janoš informoval o upřesněných kvótách pro účast na závodech ve 

sportovním lezení v roce 2023. 

- - 

12.  Ledolezení 

VV vzal na vědomí informaci o přijetí pravidel závodů v ledolezení 

a rozhodnutí komise ledolezení o vyhlášení ČP v ledolezení na 

obtížnost a dalších závodech této závodní sezony.  

- - 

13.  Soutěž Výstupy roku 

VV schválil návrh nových pravidel soutěže Výstupy roku, do kterých je 

nově zahrnuto i vyhlášení nejlepších závodníků a závodnic. Za 

organizaci soutěže v roce 2022 odpovídá sekretariát. 

sekretariát dle 

harmonogramu 

14.  Skialpinismus – různé informace 
28. 1. 2023 se uskutečnil první letošní závod ČP ve skialpinismu. 
Na konci ledna proběhl v Itálii EYOF 2023, kterého se zúčastnili tři čeští 
juniorští závodníci, s velmi dobrými výsledky. 

- - 

15.  Oddíly, mládež 

Byly vyhlášeny granty na podporu tradičních akcí, uzávěrka 19. 2. 2023.  

V sobotu 21. 1. 2023 se v Pardubicích uskutečnilo setkání s oddíly, 

které bylo ze strany VV i zástupců oddílů velmi dobře hodnoceno.  

- - 
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16.  Lezecký park Alkazar 

VV schválil ukončení smlouvy o nájmu pozemku v lokalitě Alkazar 

v Českém krasu. Po ukončení smlouvy bude tato oblast vedena jako 

běžný lezecký sektor. Za ukončení smlouvy odpovídá B. Valentová, 

ostatní ve spolupráci s příslušnou OVK. 

Valentová do 1.6.2023 

17.  Skály a ochrana přírody – různé informace 

V únoru nabylo právní moci nové povolení pro lezecké sektory v Praze, 

s platností do konce roku 2032. 

Byly vyhlášeny granty na podporu údržby skal, uzávěrka 19. 2. 2023. 

Valentová, 

OVK 

průběžně 

18.  Vzdělávání - různé informace 
V lednu proběhl kurz Trenér C1 a na začátku února I. blok kurzu CWI. 
V kalendáři jsou vypsané termíny dalších instruktorských a trenérských 
kurzů.   
Na konci ledna se v Rakousku uskutečnil metodický den Skialpinismus 
a lavinová problematika. 

- - 

19.  Média, marketing – různé info 
Byla vyhodnocena soutěž o nejlepší horo / lezecké fotografie.  
Je dokončována příprava Ročenky ČHS za rok 2022, distribuce oddílům 
proběhne hlavně na Valné hromadě, elektronická distribuce v první 
polovině března. 
Probíhají jednání s partnery na rok 2023 i na delší období.  
Od března bude mít ČHS twitter účet, odpovídá M. Košatková.  

Košatková dle termínů 

20.  Rebranding, návrh změny identity ČHS 

Návrh změny identity ČHS bude v týdnu do 24. 2. 2023 představen on-

line reprezentantům a zástupcům oddílů, a poté bude předložen ke 

schválení na jednání VH. Za on-line představení návrhu odpovídá 

J. Bloudek a J. Oliva, spolupráce M. Košatková.  

Bloudek, 

Oliva, 

Košatková 

do 24.2.2023 

 


