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Výsledky Ankety eského horolezeckého svazu
1. Zp sob sb ru dat a zpracování
Pr zkum názor  lezecké ve ejnosti, tj. len  i ne len HS, byl realizován od 28.8. do
30.9. 2009 formou ankety. Dotazníky byly k dispozici na MHFF v Teplicích nad Metují, na
webu HS (možnost zaslání vypln ného dotazníku e-mailem na sekretariát HS) a na webu
Skalní oblasti, kde bylo možno vyplnit dotazník on-line.

i posuzování výsledk  je t eba si uv domit, že informace byly získány
prost ednictvím ankety. Jedná se o relativn  jednoduchý a finan  nejmén  náro ný
pr zkum názor , který je založen na „samovýb ru“, což znamená, že do ankety se zapojili
lidé, kte í cht li vyjád it sv j názor a lze tedy p edpokládat, že mají o d ní v HS zájem.
Takto vytvo ená skupina respondent  ovšem nep edstavuje standardní "výb rový soubor"
odpovídající svými charakteristikami a tedy i názory "základnímu souboru", tj. celé lezecké
ve ejnosti R, takže výsledky nelze považovat za zcela reprezentativní, a to i p esto,že
se poda ilo získat velký po et vypln ných dotazník 1. I es tyto výhrady poskytují
výsledky  ankety  obrázek  o  tom,  jak  se  na  HS  a  jeho  innost  dívají  ti,  kdo  se
o horosvaz zajímají, a lze je využít jako orienta ní podklad pro tvorbu koncepce HS.

Výsledky byly zpracovány za celý soubor respondent , bez rozlišení zp sobu vypln ní
dotazníku (b hem MHFF, e-mailem, on-line), nebo  statistická analýza, p i které byl jako

ídící znak použit práv  zp sob vypln ní dotazníku, ukázala, že mezi dotazníky vypln nými
on-line na stran  jedné a dotazníky vypln nými na MHFF i zaslanými e-mailem na
sekretariát HS na stran  druhé nejsou v naprosté v tšin  p ípad  významné rozdíly;

kolik odchylek je v textu stru  komentováno.

Data byla zpracována statistickým programem SPSS. Odchylky a nep esnosti v rozsahu +/-
1% jsou d sledkem zaokrouhlení. Výsledky ankety jsou prezentovány formou
komentovaných graf  vycházejících z t íd ní 1. stupn .

1 Tuto možnost by poskytl pouze pr zkum založený na kvótním, nebo nejlépe náhodném výb ru. Tyto zp soby
pr zkumu názor  nebyly realizovány proto, že jsou finan  velmi náro né.
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2. Charakteristiky souboru respondent
Dotazník vyplnilo celkem 705 osob, z toho 64 (9 %) na MHFF, 101 (14 %) zaslalo dotazník
prost ednictvím e-mailu na sekretariát HS a 540 (76 %) využilo možnost vyplnit dotazník
on-line na webu Skalní oblasti.

Sb r dat (N=705)
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MHFF Teplice n.Metují E-maily On-line

O anketu projevili mnohem tší zájem muži než ženy (muži 88 %; ženy 12 %).

Z hlediska v ku byly nejvíce zastoupeny v kové skupiny 18-29 let (42  %) a 30-39 let
(36 %).

Ob  charakteristiky zhruba odpovídají složení aktivní lezecké komunity.
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Více než t i tvrtiny respondent  (79 %) uvedly, že jsou leny HS, pop . HS
a sou asn  dalšího horolezeckého svazu; lze se domnívat, že ve v tšin  p ípad  se
jedná o lenství v AOEV.

lenství v HS a jiných svazech (N=705)

13%

8%

34%

45%

lenstí jen v HS lenství v HS a jiném svazu
lenství v jiném svazu žádné lenství

79 %

Mezi respondenty, kte í uvedli, že jsou leny HS, jednozna  p evažovali ti, kdo
jsou sdruženi v n kterém z horolezeckých oddíl  (86 %); ist  individuální lenství
uvedlo jen 14 % z nich.
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2. Výsledky ankety

Otázka . 1 – d ležitost oblastí innosti HS
Z oblastí innosti HS, které byly respondent m p edloženy k posouzení, považují
prakticky všichni (99 %) za jednozna  d ležité innosti týkající se lezení ve skalních
oblastech, tj. financování fixního jišt ní, jeho instalaci a údržbu, evidenci prvovýstup ,
dohled nad dodržováním pravidel lezení apod., tj. innost vrcholových komisí a správc  skal.
Tém  stejný podíl respondent  (98 %) považuje za d ležité innosti vztahující se
k ochran  p írody, tedy vyjednání povolení lezení s orgány ochrany p írody, údržbu

ístupových cest apod.

Za nejmén  d ležité jsou považovány innosti související se závodními disciplínami.

Hodnocení oblastí podle d ležitosti (%)
sou et "velmi d ležité" + "celkem d ležité"
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Mezi respondenty, kte í vyplnili dotazník on-line, je o n co mén  t ch, kte í považují servis
HS (metodika, medicína, Infocentrum) za "velmi" d ležitý a naopak ast ji jej ozna ují za

"celkem" d ležitý.
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Otázka . 2 – rozd lení finan ních prost edk  na innosti HS
V této otázce m li respondenti za úkol rozd lit ro ní lenský p ísp vek do HS
(400 K ) mezi ty i hlavní oblasti innosti HS a vyjád it tak sv j názor na to, jak by m ly
být prost edky HS alokovány.
Z níže uvedených graf  je z ejmé, že ástka, kterou by respondenti byli ochotni v novat
na uvedené oblasti, ve v tšin  p ípad  nep ekro ila 100 K .
Výjimkou jsou innosti spojené se skalními oblastmi, tj. jišt ní, údržba skal, vyjednávání
s orgány ochrany p írody, dohled nad dodržování pravidel lezení apod., na které by byli

astníci ankety ochotni v novat ástky o n co vyšší (modus 151-200 K , 32 %)

Z hlediska d lení finan ních prost edk  se ukázala jako nejmén  zajímavá oblast
závodní innosti, na kterou by více než dv  p tiny dotázaných (44%) neposkytly žádné
finan ní prost edky.

Jinou oblast, do které by m l svaz investovat, uvedlo jen 24 dotázaných. Nej ast ji byla
zmín na podpora mládeže.
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Výkonnostní horolezectví (%)
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Informa ní servis (%)
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Otázky íslo 3 a 4 – zvýšení lenských p ísp vk
Ochotu platit vyšší lenské p ísp vky projevila necelá polovina respondent  (45 %),

emž v tšinou se jednalo o váhavý souhlas (36 %). P esto lze konstatovat, že ochota
platit vyšší lenské p ísp vky je o deset procentních bod  vyšší než odmítnutí.
Ti, kdo by byli ochotni platit více, uvedli ve více než polovin  p ípad  (56 %) ástku
500 K . V otev ených odpov dích byla v n kolika p ípadech deklarována ochota platit vyšší
lenské p ísp vky za podmínky zlepšení lenského servisu.

Ochota platit vyšší lenské p ísp vky (%)
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Otázka . 5 – d vod lenství v HS
Cílem této otázky bylo zjistit, jaké d vody vedly respondenty k tomu, že se stali leny

HS.
Z grafu je patrné, že pro respondenty je nej ast jším d vodem vstupu do HS možnost
lézt na skalách, kde je lezení povoleno jen pro leny HS; tento argument platí pro
více než t i tvrtiny respondent (78 %), s tím, že pro 55 % rozhodn  platí.

Druhým nej ast jším d vodem je zájem p ispívat na innost HS jako je údržba skal,
vyjednávání s orgányochrany p írody apod. S tímto d vodem se ztotožnilo celkem
74 % respondent . Je t eba p ipomenout, že tento d vod je sou asn  oblastí innosti
svazu, kterou respondenti považují za nejd ležit jší a jsou ochotni na ni p isp t nejv tším
dílem svých lenských p ísp vk .

Jiné d vody, pro jejichž vyjád ení byl v dotazníku dán prostor, se objevily jen ojedin le.

vod vstupu do HS (%)

55

39

23

16

4

23

35

21

28

5

6

9

20

26

14

7

5

24

15

61

10

12

13

14

16

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Možnost lézt na skalách,
kde je povolení jen pro

leny HS

Zájem p ispívat na
innost HS,nap . na

údržbu skal...

Být v part  kamarád , v
oddíle

Využití dalších výhod
HS (pojišt ní,
knihovna...)

Možnost zú astnit se
závod

rozhodn  ano spíše ano spíše ne rozhodn  ne



10

Otázky íslo 6 a 7 – návšt vnost a hodnocení webových stránek
Webová stránka HS není mezi respondenty p íliš oblíbená, nebo  zhruba polovina
z nich (52 %) uvedla, že web HS navšt vuje jen z ídka. Alespo  n kolikrát m sí
nebo ast ji tento web využívá zhruba t etina z nich (34 %).
Návšt vnost webu Skalní oblasti je o n co lepší, alespo  n kolikrát m sí  nebo

ast ji tento web navšt vuje 38 % dotázaných; je ovšem pot eba vzít v úvahu fakt, že
tšina dotazník  byla vypln na on-line práv  prost ednictvím webu Skalní oblasti, tedy

práv  t mi, kdo tento web využívají.

Návšt vnost webových stránek (%)
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Následující graf ukazuje, že ti, kdo web HS navšt vují, hodnotí z posuzovaných
aspekt  relativn  nejlépe obsah webu, tj. zajímavost a užite nost informací (známka 1 a 2
na školní stupnici - 45 %).

Ke grafické stránce webu a k jeho p ehlednosti se zhruba polovina respondent  nevyjád ila,
nicmén  lze konstatovat, že nejmén  pozitivních hodnocení získala p ehlednost webu
a orientace v n m (známka 1 a 2 na školní stupnici - 23 %).
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U webu Skalní oblasti je pozitivní hodnocení všech uvedených stránek ast jší než
u webu HS, ale op t je t eba upozornit, že do ankety se zapojili z velké ásti práv  ti, kdo
tyto webové stránky využívají.

Obsah webu Skalní oblasti a jeho grafická úpravy jsou hodnoceny zhruba stejn  (známky 1
a 2 na školní stupnici – 61 %; resp. 57 %). Relativn  nejh e je hodnocena p ehlednost
webu (známky 1 a 2 - 50 %).
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Otázka . 8 – innosti HS, kterou respondenti nejvíce oce ují
Respondent m byla položena otev ená otázka, ve které dostali prostor napsat, které
innosti svazu nejvíce oce ují.

Alespo  jednu v c uvedla více než polovina respondent , dalších dv  st  uvedlo více než
dv  oblasti i innosti, které u HS oce ují.2 Volné odpov di byly zakódovány tak, jak je
uvedeno v tabulce na další stran .

Z níže uvedených graf  je z ejmé, že na prvním míst  respondenti nej ast ji uvád li
innosti spojené s pé í o skalní oblasti (56 % p ípad ) a vyjednávání s orgány ochrany
írody (25 %).

Pokud respondenti uvedli i druhou oblast, pochválili nej ast ji op t oblasti výše
uvedené, ale v opa ném po adí (pé e o skalní oblasti 30 %; vyjednávání s orgány ochrany

írody 40 %). Relativn asto zmínili také metodickou innosti (12 %).

Co je na innosti HS oce ováno (1. volba, N=399, %)
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2 N které odpov di byly velmi obsáhlé, takže v nich bylo uvedeno více oce ovaých oblastí i inností.
Zpracovány však byly pouze ty položky, které respondenti uvedli na prvním nebo druhém míst .
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Co je na innosti HS oce ováno (2. volba, N=200, %)
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Pé e o skalní oblasti
údržba skal, jišt ní a p ejiš ování, finan ní podpora t chto inností v etn  materiálu,
údržba p ístupových cest apod.

Vyjednání s orgány OP
vyjednávání výjimek, jednání s ochraná i, p ístup do chrán ných území,
povolení lezení apod.

Metodika metodický servis, bezpe nost, školení, práce metodické,
léka ské, bezpe nostní komise apod.

Podpora mládeže oddíly, sout že, akce pro mládež apod.
Závody, repre apod. podpora závod , repre apod.
Jiné
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Otázka . 9 – Co v innosti HS nejvíce chybí, co by HS m l d lat ale ned lá
Alespo  jednu výhradu k innosti HS uvedly tém  t i stovky respondent . Kritická
vyjád ení byla velmi r znorodá, takže bylo obtížné je kategorizovat, o emž sv í i fakt, že
nejvíce výrok  muselo být za azeno do kategorie "jiné".3

Co na HS vadí, co by m l d lat a ned lá (1. volba, N=283, %)

25

16

13

11

10

6

5

5

4

4

0 5 10 15 20 25 30

jiné

Komunikace

Metodika

Pravidla a podmínky lezení

Pojišt ní

Ochrana p írody

Podpora mládeže

Zp sob ízení

Slevy na chatách

Financování

Zakódované odpov di Obsah odpov dí

Pojišt ní nedostate né pojišt ní, jiný druh pojišt ní, pojišt ní viz OEAV apod.
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nedostate ná propagace, špatná práce s médii, málo info pro leny
apod.

Slevy na chatách

Metodika nedostate ná metodiky, nedostatek kurz , absence akreditace apod.

Financování špatné rozd lování prost edk , absence sponzor , plýtvání apod.
Pravidla a podmínky
lezení magnézium, nedodržování pravidel, lepší jišt ní  apod.

Podpora mládeže

Ochrana p írody tvrdší vyjednávání s orgány OP

Zp sob ízení neprofesionalita, hádky apod.

Jiné

3 Zpracovány byly  pouze innosti i oblasti uvedené na prvním míst .
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Otázka . 14a, b – horolezecké a p íbuzné disciplíny, kterým se respondenti v nují
Naprostá v tšina t ch, kdo se zú astnili ankety, se z uvedených disciplín v nuje lezení
po skalách (97 %).

Velký po et p íznivc  má také rekrea ní lezení na um lých st nách, lezení
vícedélkových cest v horách a vysokohorská turistika (64 %; 62 %; 60 %).

Sout žnímu lezení na um lých st nách se v nuje zhruba každý desátý ú astník ankety
a po et p íznivc  sout žního skialpinismu a lezení v ledu a drytoolu je zcela zanedbatelný.

Disciplíny, kterým se respondenti v nují (%)
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Odpov  na otázku, které horolezecké i p íbuzné disciplín  se respondenti v nují
nej ast ji, ukázala, že absolutn  nejoblíben jší disciplínou je lezení po skalách.
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4. Stru né záv ry
 Ankety se zú astnilo 705 osob. Ve v tšin  p ípad  to jsou lenové HS, pop . HS a

jiného horolezeckého svazu. Respondenti, kte í jsou leny HS, jsou ve v tšin  p ípad
leny n kterého z horolezeckých oddíl .

 Z horolezeckých aktivit se nejvíce z nich v nuje lezení po skalách. Pom rn  dost
íznivc  má také nesout žní lezení na um lé st , vícedélkové lezení v horách a VHT.

 Z inností, kterým se HS v nuje, považují ú astníci ankety za nejd ležit jší innosti
týkající se skalních oblastí, tj. financování a údržbu jišt ní, dohled nad dodržováním
pravidel lezení apod.  Za tém  stejn  d ležité je pak považováno  vyjednávání s orgány
ochrany p írody, údržba p ístupových cest ke skalám apod.

 Výše uvedenému zjišt ní odpovídá i to, že na innosti spojené se skalními oblastmi
etn  vyjednávání povolení lezení jsou respondenti ochotni v novat v tší ást

finan ních prost edk  než na jiné oblasti.

 Nej ast ji uvád ným d vodem lenství v HS je možnost lézt ve skalách, kde platí
povolení jen pro organizované horolezce. Pom rn astým d vodem je také zájem

isp t na innosti, které HS realizuje zejména ve vztahu ke skalním oblastem (jišt ní,
vyjednávání s orgány ochrany p írody apod.).

 Výše uvedené oblasti pat í také k t m, které respondenti jmenovali, když m li uvést,
které aktivity HS nejvíce oce ují.

 Webové stránky HS nejsou p íliš navšt vovány, využití webu Skalní oblasti je o n co
vyšší. Obsah a vzhled obou web  je hodnocen vcelku pozitivn , horší je hodnocení

ehlednosti obou webových portál .
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5. Dotazník
1) innost HS je velmi rozsáhlá, hlavní oblasti, na které se HS zam uje, jsou uvedeny níže. Každou
oblast zhodno te podle toho, jak je pro vás d ležitá. U každé oblasti zaškrtnete odpov , která nejlépe
vyjad uje váš názor.

Velmi
ležitá

Celkem
ležitá

Spíše
ned ležitá

Zcela
ned ležitá Neví

1. Lezení ve skalních oblastech R
– financování, instalace, údržba
fixních jišt ní, evidence
prvovýstup , dohled nad
dodržováním pravidel lezení apod.

2. Lezení ve skalních oblastech R
– vyjednání povolení lezení
s orgány ochrany p írody, údržba

ístupových cest apod.
3. Závodní lezení na um lých

st nách - organizace závod ,
jmenování a podpora reprezentace

R, zastupování R v mezinárodní
federaci sportovního lezení apod.

4. Závodní skialpinismus –
organizace závod , jmenování
a podpora reprezentace R,
zastupování R v mezinárodní
federaci skialpinismu apod.

5. Závodní lezení v ledu a drytooling
- organizace závod , jmenování a
podpora reprezentace R apod.

6. Výkonnostní horolezectví –
alpinismus, sportovní lezení na
skalách, bouldering, skialpinismus –
jmenování a podpora reprezentace

R, sout ž o výkon roku apod.
7. Horolezectví mládeže – po ádání

tábor  a soust ed ní, metodika
apod.

8. Servis pro leny HS – metodika
- školení instruktor , metodické
materiály, po ádání kurz  apod.

9. Servis pro leny HS –
bezpe nost - bezpe nostní
zkoušky jisticích prost edk  a
horolezecké výzbroje

10. Servis pro leny HS – medicína
- kurzy 1. pomoci, rozvíjení
poznatk  horské medicíny apod.

11. Servis pro leny HS –
infocentrum - p ování pr vodc ,
informace na webu HS a webu
Skalní oblasti apod.

12. Mapování historie horolezectví v
R, archivace vrcholových knih,

prezentace horolezectví v médiích
apod.

13. Zastupování zájm  horolezc  v
UIAA, spolupráce s jinými
horolezeckými svazy apod.
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2) Nyní se zkuste podívat na innost HS z finan ního hlediska. Váš ro ní p ísp vek do HS je 400 K
a vy jej m žete rozd lit mezi hlavní oblasti, kterým se HS v nuje. Ke každé z uvedených oblastí napište
dle svého uvážení finan ní ástku, kterou byste na ni v noval/a; sou et ástek nesmí p ekro it 400 K .

ástky m žete vyjád it také v %.
Finan ní

ástka Procentní podíl Neví

1. Skalní oblasti v R – zajiš ování jišt ní a údržby skalních
oblastí, vyjednávání s orgány ochrany p írody, dohled nad
dodržováním pravidel lezení, evidence prvovýstup  apod.

2. Závodní innost – um lé st ny, drytooling, skialpinismus
– podpora a organizace závod , zajiš ování reprezentace

R apod.
3. Výkonnostní horolezectví – podpora špi kového

výkonnostního lezení v horách a na skalách v etn
boulderingu a skialpinismu.

4. Metodická innost, školení instruktor , testování
horolezecké výzbroje, školení a rozvíjení poznatk  v
léka ské oblasti.

5. Informa ní servis – knihovna HS, poskytování informací
prost ednictvím webu HS a webu Skalní oblasti apod.

6. Jiná oblast innosti, na kterou byste cht l v novat ást
svého p ísp vku:………………………………

Odpovídají pouze lenové HS
3) Spolu s rostoucí popularitou lezení se innost HS rozši uje a proto je t eba hledat nové zdroje
financování. Jedním z možných ešení je zvýšení lenských p ísp vk . Jak se na tuto možnost díváte,
byl/a byste ochoten/ochotna platit vyšší lenské p ísp vky než dosud?
1. Rozhodn  ano
2. Asi ano
3. Asi ne
4. Rozhodn  ne
5. Neví

Odpovídají pouze ti, kdo by byli ochotni platit vyšší p ísp vky:
4) Uve te prosím, jak vysoké p ísp vky byste byl/a ochoten/na platit za servis, který nyní HS poskytuje:
Uve te ástku:…………………………………………………………………………………

Odpovídají všichni:
5) Napište prosím, jaké d vody vás vedly k tomu, že jste se stal/a lenem / lenkou HS. U každého z níže
uvedených d vod  napište, do jaké míry pro vás platí i neplatí.

Rozhodn
platí Spíše platí Spíše

neplatí
Rozhodn

neplatí Neví

1.  Abych mohl/a lézt na skalách,
kde je to umožn no jen len m

HS
2.  Abych byl/a v part  kamarád ,

v horolezeckém oddíle
3.  Abych mohl/a využívat dalších

výhod HS (pojišt ní,
knihovna, slevy v Tatrách
apod.)

4.  Abych se mohl/a zú astnit
závod  v lezení, skialpinismu
apod.

5.  Chci p ispívat na innost,
kterou HS d lá, nap . údržba
skal, vyjednávání s orgány
ochrany p írody

6.  Jiný d vod, kv li kterému jste
lenem / lenkou HS: ………………………………………………………………………..
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6) HS má dvoje webové stránky: Hlavní web HS (www.horosvaz.cz), na kterém jsou umíst ny nejširší
informace týkající se HS a jeho aktivit; web Skalní oblasti, na kterém je umíst na kompletní databáze
skalních oblastí, cest, podmínky lezení apod. Navšt vujete n kdy tyto webové stránky? Vyjád ete se ke
každým webovým stránkám samostatn .

Ano,
kolikrát
týdn

Ano,
kolikrát

za m síc
Ano, ale jen

ídka
Ne,

nenavšt vuji
Ne, web
neznám

a) Hlavní web HS

b) Web Skalní oblasti

Odpovídají pouze ti, kte í alespo  n kolikrát za m síc navšt vují hlavní web HS nebo web Skalní oblasti.
7) Nyní zkuste hlavní web HS a web Skalní zhodnotit z následujících hledisek. Pro hodnocení využijte
školní známkování, kde 1=velmi se mi líbí / jsem spokojen/a,……5=v bec se mi nelíbí / nejsem
spokojen/a.
a) Hlavní web HS 1 2 3 4 5 Neví
1. Grafická úprava (barvy, logo…)
2. ehlednost, orientace na webu
3. Obsah webu – zajímavost,

užite nost informací

b) Web Skalní oblasti 1 2 3 4 5 Neví
1. Grafická úprava (barvy, logo…)
2. ehlednost, orientace na webu
3. Obsah webu – zajímavost,

užite nost informací

Odpovídají všichni:
8) Kterou innost HS nejvíce oce ujete?
Napište:…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..

9) Co vám v servisu, který HS svým len m poskytuje, nejvíce chybí,  co by m l svaz podle Vašeho
názoru d lat a ned lá?
Napište:…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

A nyní prosím napište n co o sob :
10. Pohlaví
1. muž
2. žena

11. V k
1. k do 18 let
2. 19 – 29 let
3. 30 – 39 let
4. 40 – 49 let
5. 50 – 59 let
6. 60 a více let

12. Jste lenem HS nebo jiného horolezeckého svazu, nap . Alpenvereinu?
1. Jsem pouze len / lenka HS
2. Jsem len / lenka HS a sou asn  jiného horolezeckého svazu
3. Nejsem lenem / lenkou HS, ale jsem v jiném horolezeckém svazu
4. Nejsem lenem / lenkou žádného horolezeckého svazu

Odpovídají pouze ti, kdo jsou leny HS:
13. Druh lenství v HS
1. Prost ednictvím oddílu
2. Individuální lenství

http://www.horosvaz.cz
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Odpovídají všichni:
14. a) Kterým horolezeckým a p íbuzným disciplínám se v nujete? žete zaškrtnout více možností.
      b) Které disciplín  se v nujete nejvíce? Zaškrtn te pouze jednu disciplínu.

a) b)
1. Lezení po skalách (sportovní cesty, tradi ní lezení na písku apod.)
2. Bouldering
3. Lezení v horách (vícedélkové cesty nap . v Alpách, výškové horolezectví apod.)
4. Vysokohorská turistika
5. Rekrea ní, nesout žní lezení na um lých st nách
6. Rekrea ní, nesout žní lezení v ledu, drytooling
7. Skialpinismus
8. Sout žní lezení na um lých st nách
9. Sout žní lezení v ledu, drytooling
10. Sout žní skialpinismus


