
Kandidát do Výkonného výboru ČHS na volební období 2012 - 2015 
 

Jméno a p říjmení Jan Bloudek 

Délka členství v ČHS, 
členství v oddíle ČHS 

oboje 30 let 

Funkce, o kterou se 
kandidát uchází 

1. místopředseda, v případě nezvolení nekandiduji na místo řadového 
člena VV 

 
Stru čné informace o kandidátovi  
Nar. 1964, bydlí v Praze. 
Trenér a lektor TC Business School. Manželka aktivní v LK, dva synové 1. a 4. třída. 
Lezu hlavně v horách, žádné extrémy, nejradši mám aplskou nebo Yosemitskou žulu. 
Bydlím v Praze a ve Mšeně na Kokořínsku. 
 
Důvody kandidování do VV 
Moje zaměření v týmu VV je především na ekonomiku a finance. Mým hlavním cílem je udržovat 
v rovnováze příjmy s výdaji a dobře a transparentně hospodařit s majetkem svazu. K tomu bude 
v novém období patřit i spolupráce s MŠMT a ČSTV při vytváření nového modelu financování sportu 
tak, aby se naše pozice v této oblasti zlepšovala. 
Mimo oblast ekonomiky vidím svoje pole působnosti především v postupném naplňování koncepce 
svazu, kde vidím rezervy hlavně v práci s mládeží, ve větší otevřenosti nabídky odborných komisí vůči 
všem členům ČHS a v lepší provázanosti sportovních a marketingových aktivit. 
V oblasti práce VV a vedení komisí považuji za důležitý cíl dobrou týmovou spolupráci, vzájemný 
respekt a nadřazení společných cílů vycházejících z koncepce nad zájmy jednotlivců nebo menších 
skupin. 
 
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) 
 
Pokud budu zvolen do funkce 1. místopředsedy, rád bych pokračoval v této činnosti i nadále s tím, že 
nadto je zapotřebí: 

- posilovat pozici ČHS a horolezeckého sportu v oblasti médií, 
- po rozsáhlé debatě s členskou základnou revidovat stanovy ČHS a následně i vnitřní 

dokumenty ČHS, 
- posilovat roli tradičních oddílů, které vnímáme jako garanta kvalifikované členské 

základny, 
- aby VV byl garantem naplňování koncepcí v jednotlivých odborných komisích 

 
Naplňování těchto úkolů bude snazší v týmu, který si bude vzájemně rozumět. Tým, který budou tvořit 
gestoři za jednotlivé oblasti činnosti ČHS tak, jak tomu bylo i v uplynulém období.  
  


