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Shrnutí analýz jednotlivých oblastí innosti HS
Podkladový materiál pro p ípravu koncepce HS

Úvodní informace
Pro p ípravu nové koncepce HS byla innost horosvazu rozd lena do p ti oblastí – servis

HS; skalní oblasti a ochrana p írody; výkonnostní sport a reprezentace; mediální oblast a
organizace HS. Pro každou z oblastí byl vytvo en malý pracovní tým, jehož úkolem je
sv enou oblast i její díl í ásti analyzovat, definovat cílový stav, kterého bychom cht li
dosáhnout (vize) a navrhnout cesty a zp soby, jak se k tomuto cílovému stavu dostat.

Hlavní záv ry z analýz, s nazna ením možných ešení v jednotlivých oblastech, které jsou
základem pro další práci na koncepci, jsou uvedeny níže.

* * *

Úvod
Jsme v období nutných zm n innosti HS. Postupn  rostou požadavky kladené na svaz,
a to zven í i od vlastních len , ale ty je velice obtížné p i sou asné struktu e, kapacitách a
finan ních možnostech splnit.

Za zásadní otázky týkající se celkového sm ování svazu považujeme:

 závody, výkonnostní sport X nevýkonostní horolezectví

 míra centralizace X decentralizace ízení

 profesionalizace X dobrovolnost

 dotace, p ísp vky X peníze z jiných zdroj

Servis HS (metodika, bezpe nost, léka i, knihovna + info servis, pojišt ní, mládež)
Sou asným problémem je nedostate ný p enos informací uvnit HS (mj. poskytování
informací prost edníctvím webu HS), takže lenská základna nemá k innosti a výsledk m
práce odborných komisí a k dalšímu servisu HS p ístup a nem že je dostate  využívat.

Je t eba zlepšit celkový informa ní servis a zp ístupnit výsledky práce komisí lenské
základn , nap . prost ednictvím po ádání otev ených akcí jako je nap . v oblasti medicíny
Pelikán v seminá .

Skalní oblasti a ochrana p írody
HS se v rámci pé e o skalní oblasti zabývá i ochranou p írody, a považuje ji za jednu ze

svých hlavních inností. Právní pov domí orgán  svazu, které se o tuto oblast starají, však
není dostate ná a je t eba je zlepšit.

HS v nuje hodn  pozornosti i finan ních prost edk  na údržbu skalních oblastí, ale tato
innost by m la být více koncep ní a systematická. Zejména je t eba stanovit priority a

dlouhodobý plán v údržb  skal, zajistit dostate né personální obsazení oblastních
vrcholových komisí a zvážit míru profesionalizace správy skalních oblastí.

Výkonnostní sport a reprezentace1

HS je z hlediska druh  sport  (horolezectví, lezení na um lých st nách, skialpinismus…)
i úrovn  jejich provozování (rekrea ní a výkonnostní sport) velmi diverzifikovaný. Tento stav

1 Rekrea ní lezení je v metodice, údržb  skal apod.
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by m l být zachován, ale záleží na každém z t chto druh  sportu a odv tví, zda mají zájem
ve svazu z stat.

HS má špi kové sportovce, ale neumí je dostate  propagovat. Na propagaci HS a
horolezeckých sport  se musí aktivn  podílet sami výkonnostní sportovci.

HS chce sm ovat k profesionálnímu organizování špi kových sout ží a zabezpe ení
špi kových sportovc , ale je nezbytné, aby se na financování t chto inností aktivn  podílel
práv  výkonnostní sport. Svaz se sou asn  chce aktivn  starat o širokou základnu, ze které
se výkonnostní špi ka rekrutuje.

Oblast organizace
Protože rostou požadavky na servis HS, kterým je v sou asnosti obtížné dostát, je nutné
postupn  sm ovat k vyšší mí e profesionalizace. V souvislosti s tím je t eba zvážit zm nu
ízení HS, která by vedla k v tšímu propojení výkonného výboru a odborných komisí HS.

Finan ní prost edky z "tradi ních" zdroj  ( lenské p ísp vky, dotace STV, MŠMT apod.)
jsou vzhledem k rostoucím požadavk m na servis HS nedosta ující a jejich objem se bude
spíše snižovat. Z tohoto d vodu je nezbytné za ít využívat krom  "tradi ních" zdroj  také
sponzoring, granty, strukturální fondy a zvážit i možnost výd le né innosti svazu.

Mediální innost
es dlouhodobé snahy není mediální prezentace a propagace HS zajišt na dostate .

Nezbytnou podmínkou je propojení mediální prezentace svazu s marketingem.

Dlouhodobými cíli v této oblasti jsou: zlepšení obecného pov domí ve ejnosti o horolezectví,
zvýšení kreditu HS mezi horolezeckou komunitou a vytvo ení atraktivního prost edí pro
sponzory a partnery HS.


