
Kandidát do Výkonného výboru ČHS na volební období 2012 - 2015 
 

Jméno a p říjmení Petr Resch 

Délka členství v ČHS, 
členství v oddíle ČHS 

oboje více než 20 let 

Funkce, o kterou se 
kandidát uchází 

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

 
Stru čné informace o kandidátovi 
Nar. 1974, žije v Hýskově.  
Mám skvělou manželku a tři (neméně skvělé) syny. Pracuji jako obchodník s technologiemi zejména 
v chemickém průmyslu, konkrétně v oblasti velmi jemného mletí. Nepamatuji si, že bych někdy nelezl. 
K lezení mě přivedli rodiče v tradičním oddílu TJ Lokomotiva Rakovník. Odmala jsem tak „přičichal“ 
k pospolitému životu v oddílu, kdy starší předávají zkušenosti mladším. V roce 1994 jsem přelezl své první 
10- a byl jsem 4. na MČR v lezení na obtížnost. V devadesátých letech minulého jsem podnikl i několik 
výstupů v horách, největším výkonem je bezesporu jednodenní OS přelez Americké diretky na Petit Dru. 
K horám se snažím vracet, ačkoli posledních deset let se nejvíce věnuji z časových důvodů boulderingu, 
obdržel jsem třikrát výstup roku ČHS v této kategorii. Občas přelezu něco i na našem písku, nejvýše stojí 
v ranku dva prvovýstupy klasifikace XIa.  
 
Důvody kandidování do VV 
Na pozici 2. místopředsedy jsem pro ČHS pracoval uplynulé volební období. Osobně jsem do této funkce 
vstupoval s ideálem v maximální míře držet v ČHS rovnováhu mezi jednotlivými oblastmi činnosti a tento, ač 
nad mé osobní očekávání obtížný úkol nebo slib daný VH, jsem se snažil a budu i nadále snažit naplňovat.  
 
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 2. 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.  
 
 
 


