
Kandidát do Výkonného výboru ČHS na volební období 2012 - 2015 
 

Jméno a p říjmení Zden ěk Hrubý 

Délka členství v ČHS, 
členství v oddíle ČHS 

oboje 35 let 

Funkce, o kterou se 
kandidát uchází 

předseda, v případě nezvolení nekandiduji na místo řadového člena VV 

 
Stru čné informace o kandidátovi: 
Nar. 1956, žije v Praze.  
VŠ pedagog a vědecký pracovník, Univerzita Karlova v Praze. Správní rada Evropské investiční 
banky. 
Mám rád všechny druhy lezení, hlavně však směřuji do hor. Vedl jsem několik expedic na 
osmitisícovky, sám jsem vystoupil na sedm osmitisícovek. Lezení v horách a skalách všech kontinentů 
kromě Austrálie a Oceánie. Čtyřikrát jsem byl oceněn Výstupem roku. Několikanásobný horolezecký 
mistr republiky v běhu na běžkách na 24 hodin. 
  
Důvody kandidování do VV 
Funkci předsedy VV ČHS jsem vykonával v uplynulém volebním období. Mými cíli byla konsolidace 
ČHS, týmová práce ve výkonném výboru, vytváření prostoru pro činnost jednotlivých komisí, 
rovnováha mezi jednotlivými oblastmi činnosti ČHS, finanční stabilita v době krize financování celého 
českého sportu. Rád bych pokračoval stejným směrem s využitím zkušeností, které jsem získal. Ve 
prospěch ČHS chci využít i pozici ve výkonném výboru ČSTV, do kterého jsem byl zvolen. Rovněž 
aktivně vystupuji směrem k potřebné reformě UIAA, aby činnost této organizace znamenala reálný 
přínos pro naše členy. 
 
Celý VV v uplynulém období pracoval jako velmi pospolitý tým, který usiloval zejména o reálnou 
činnost s úsilím směřujícím k reálným výsledkům. Nedílnou součástí byla podpora a spolupráce 
s odbornými a sportovními komisemi s respektem k jejich samostatné činnosti.  
 
ČHS pod vedením končícího VV: 

1. usiloval o maximální viditelnost a sílu ČHS ve vztahu k tělovýchovným institucím a ke státní 
správě, o aktivní vstup do vytváření nových pravidel pro financování sportu,  

2. se zapojoval do jednání s OP při debatách nad pravidly pro působení v horách a ve skalních 
oblastech ve snaze být tak oporou zejména Vrcholové komisi,  

3. hledal zcela novou pozici v oblasti marketingu, 
4. na popud VH vypracoval koncepci ČHS a pracoval na jejím naplňování 
5. ctil autonomní rozhodování zástupců jednotlivých odborných komisí a zejména pak zástupců 

jednotlivých lezeckých oblastí (OVK) 
6. Zapojil se do řešení kritického stavu a financování českého sportu. 
7. Zapojil se do snahy o změny v UIAA. 
8. Působil směrem k horolezecké veřejnosti s cílem propagovat členství v ČHS jako 

samozřejmé, hrdé a užitečné pro každého českého horolezce.  
 
Považuji za užitečné, aby se tímto směrem pokračovalo i v dalším volebním období. 
 
Naplňování těchto úkolů bude snazší v týmu, který si bude vzájemně rozumět. V týmu, který budou 
tvořit gestoři za jednotlivé oblasti činnosti ČHS tak, jak tomu bylo i v uplynulém období.  


