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JEDNOTNÝ ČHS JE ZÁRUKOU
ROZVOJE SPORTOVNÍHO LEZENÍ
Jen udržení veškerých současných aktivit ve struktuře ČHS
umožní další rozvoj odvětví a zabrání ztrátě jeho kreditu
v domácím i zahraničním horolezeckém prostředí.

Č

eské sportovní lezení se může za posledních pět let pochlubit řadou domácích
i mezinárodních úspěchů. K jejich dosažení vede dlouhodobá a systematická
práce Českého horolezeckého svazu, který se snaží vytvářet příznivé podmínky pro
rozvoj talentů, mládeže i nadšenců – amatérů. Jeho zájmem je udržet tento trend.
Na pozadí těchto aktivit ale musí ČHS hájit svůj koncepční model před komerčními
zájmy, které ohrožují samotné základy a život sportovního lezení u nás.
Skupina lidí stojící mimo orgány ČHS má již několik měsíců snahu odtrhnout část
sportovního lezení od struktury ČHS a vytvořit model vyhovující jejich komerčním
potřebám. I přes změnu jejich rétoriky a taktiky v posledních týdnech a ústup
od radikálních řešení je zřejmé, že by dříve nebo později došlo k oddělení této
skupiny od ČHS. Je však jasné, že vytváření paralelních struktur, nesystémových
suborganizací i snah o jakékoliv dělení či odtržení mimo orgány ČHS ve finále
poškodí všechny, kteří mají tento sport rádi. Dopady by byly, ať už v jakémkoli
modelu, značné.

NÁSTUP KOMERCE
Deklarovanou snahou iniciátorů organizačního rozdrobení je vytvořit
z českých závodů ryze komerční produkt, rozjet ve velkém komerční školení
trenérů mimo struktury ČHS, zvyšovat členské příspěvky. Nad paralelním
systémem nebude žádná nezávislá kontrola.

SNÍŽENÍ DOTACÍ
Obě nové organizace by v případě budoucího totálního oddělení
v součtu dostaly asi jen polovinu finančních příspěvků než
jedna větší. Financování našeho sportu se v posledních
letech i díky řadě koncepčních kroků ČHS výrazně navýšilo,
nyní by byl trend zcela opačný; díky synergii mezi
horolezci a sportovními lezci jsme vůči MŠMT dosáhli
silné finanční pozice.

MŮJ POHLED

Český horolezecký svaz má plně funkční
systém, který odpovídá stavu ve většině
olympijských sportů a lezecky vyspělých
zemí. ČHS do něj investoval nemálo
finančních prostředků, lidských zdrojů i své
know-how. Nyní je na tom soutěžní lezení
historicky nejlépe po stránce systémové,
výsledkové i finanční. Navíc neexistuje
jediná oblast soutěžního lezení, kterou by
v rámci ČHS nebylo možné provozovat.
Nikdo z těch, kteří nyní chtějí vyjmout
jednu komerčně zajímavou oblast, se
nepodílel na budování základních pilířů
systému, ani se nepokusil své záměry
na této platformě uskutečnit. Aktivita
přichází zvenčí, bez hlubší znalosti celé
problematiky. Věřte mi, že jednání
s touto skupinou stojí vedení svazu mnoho
sil, které bychom mohli věnovat jiným
smysluplným projektům.
Pokud si někdo chce pořádat vlastní
závody a akce, bez podpory a regulí
sportovního svazu, má na to samozřejmě
právo. Ale organizace sportu, péče
o mládež, reprezentace a pravidla
primárně ve všech olympijských sportech
stojí na nekomerční bázi a zastřešuje
je jedna organizace. Vše ostatní lze na
komerční aktivity navázat, pokud přispějí k
rozvoji sportu a vyšší kvalitě akcí.
Aktéři rozdrobení sledují bohužel primárně
svůj ekonomický cíl a chtějí si vzít jen to,
co je atraktivní. Pod rouškou předstírané
spolupráce pak mohou parazitovat na
značce ČHS a zneužívat jeho infrastrukturu.
To je z hlediska samotného sportu
systémově špatný a bezprecedentní krok.

OTÁZKA LICENCÍ
Nynější trenérské licence jsou státem garantované,
jsou vázány přímo na příslušný sportovní svaz,
konkrétně ČHS. V novém modelu by část z nich takto
zajištěna být nemohla. Při případném totálním
odtržení dojde i ke ztrátě té části státních dotací,
které jsou podmíněny systémem těchto licencí
v oblasti podpory talentované mládeže.

Honza Bloudek
předseda Českého
horolezeckého svazu

Vývoj počtu mládežnických členů ČHS
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ROZPAD SYSTÉMU
Rozpadne se dlouhodobě budovaná struktura trenérů, stavěčů, klubů,
rozhodčích, organizátorů a pořadatelů; dojde ke ztrátě kontinuity a synergie
s dalšími lezeckými aktivitami, kdy bude nutné dalších několik let celý systém
budovat znovu.

ZTRÁTA TRANSPARENTNOSTI
Nová organizace v jakékoliv podobě bude sama pořádat závody se snahou
o maximální komerční výsledek. Dojde ke zrušení veškerých mechanismů
nezávislé kontroly nad pravidly, prováděcími předpisy a průběhem závodů –
může dojít k ovlivňování ve prospěch komerčních zájmů. Současný stav, kde
na jedné straně jsou pořadatelé se svými komerčními i dalšími zájmy a na
druhé straně autorita ČHS, který je zodpovědný pouze za sportovní stránku,
tuto situaci vylučuje.

ÚTLUM AKTIVIT
Nový projekt, s jediným komerčním kritériem úspěchu, nebude mít zájem
o nelukrativní činnosti, které jsou ale pro rozvoj sportu nezbytné – podpora
nekomerčních oddílů, nekomerční systém trenérů mládeže, mládežnická
reprezentace, Vrcholové sportovní centrum mládeže, pravidlová sekce atd.
V případě následného odtržení je může výrazně omezit nebo zcela zrušit.

VZORY ZE SVĚTA
S OTAZNÍKEM
Na mezinárodní úrovni došlo
k oddělení mezinárodní federace IFSC
(závodní) od UIAA (nezávodní) v roce
2007 a podobně se rozdělily i některé
zahraniční sportovní svazy. Výsledek?

1.

Rozdělení národních federací
bylo úspěšné pouze v minimu
případů a ve zcela odlišných
socioekonomických podmínkách
(Rakousko), velmi problematické se
ukázalo např. v Itálii nebo v Srbsku.

2.

Úspěšné a podobné země jako
Slovinsko či většina lezecky
vyspělých zemí (Německo, Francie,
Japonsko, Rusko atd.) mají veškeré
aktivity spojené.

3.

K oddělení docházelo před
relativně dlouhou dobou, nyní
takové tendence nejsou; některé
státy vnímají rozdělení jako chybu.

4.

Rozdělení mezinárodních
sportovních federací (UIAA
a IFSC) je diametrálně odlišná věc
– tyto instituce sdružují národní
organizace, zatímco národní
federace sdružují oddíly
a jednotlivé lidi; náplň jejich
činnosti je zcela odlišná.

OSLABENÍ POZICE
Není zřejmé, kdo bude partnerem zastřešujících organizací typu IFSC, UIAA,
ČUS nebo ČOV. Budoucí teoretické odtržení pak znamená, že zastřešující
organizace a mezinárodní federace nemohou přijmout nového / duplicitního
člena se stejnými hlasovacími právy; ponechají si jen jednoho, ale zmenší se
jeho význam a vyjednávací síla.

MEZINÁRODNÍ OSTUDA
Nutnost začít od začátku budovat kontakty a pozici v mezinárodním hnutí
v rámci nové substruktury by byla obrovská ztráta a zjevná nevýhoda.
Přetržení kontinuity by v důsledku mohlo znamenat i ztrátu účasti na
olympijských hrách v Tokiu 2020 nebo Paříži 2024.

Iniciátoři změn často obviňují ČHS z nepružnosti či nedostatku kreativity. Z našeho
pohledu jde naopak o zodpovědnost, záruku dodržování pravidel a nastavených
principů, důslednou péči i o nelukrativní, leč principiálně důležité záležitosti.
Takový je také mezinárodní trend.

ČESKÝ
HOROLEZECKÝ
SVAZ
V ČÍSLECH

30 mil. Kč
30 mil. Kč za posledních 5 let
získal ČHS na podporu aktivit
svých členů nad rámec
členských příspěvků

140 dnů
V celkovém souhrnu 140
dnů strávili v letošním roce
čeští vyškolení trenéři
a mezinárodní koučové,
oficiálně vyslaní ČHS, přímo
na mezinárodních závodech

100 hodin
přes 100 hodin letos jednali
představitelé ČHS na
mezinárodní úrovni

800 %
800% nárůst počtu členů
v mládežnických kategoriích
za posledních 5 let

3x
trojnásobně (na pouhou
1/4 rozpočtu) se za posledních
5 let snížila finanční závislost
ČHS na členských příspěvcích

02

Informace pro všechny horolezecké oddíly
11/17

V JEDNOTĚ JE VELKÁ SÍLA
Počty licencovaných trenérů ČHS

Mára Holeček
horolezec,
Praha

"Všichni z nás, kdo lezou, využívají výhod cechu
horolezeckého, ať s tímto vědomím, či nikoliv,
které je mimochodem dobrovolně sdružené
již 120 let pod hlavičkou ČHS. Historicky
názorové proudy vždy byly, jsou a budou. Tím,
že jsme se dokázali v čase vždy domluvit,
je obsažena naše síla, ale i poselství pro
budoucnost. Tudíž případným rozdrobováním na
jednotlivé disciplíny, které se hodlají separovat,
oslabujeme nejen účinnost celku, ale tím
i samotní navrhovatelé se stávají, z logiky
věci, daleko zranitelnější. Jinými slovy, plivat
na záda mateřské základně a přitom se hřát
pod jejími křídly je sebedestrukční. Čili důvody
těchto skupin, či spíše jednotlivců, kteří chtějí
nabourat členskou základnu, upřímně nechápu.
Možná že jsou za tím schované čistě zištné
důvody, které dříve nebo později vyplujou na
povrch, nebo je to neschopnost se domluvit.
Pokud je to ta druhá varianta, tak co je čeká
v následujících krocích?"
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Saša Gendová
trenérka,
Ostrava

Pavel „Bača“
Vrtík

"Jsem přesvědčena o tom, že se celý systém
soutěžního lezení v ČHS dobře rozvíjí
a zdokonaluje – mimo jiné i vzhledem ke stále
lepšímu finančnímu a odbornému zajištění
tréninkové přípravy reprezentace. A zároveň
si myslím, že sportovní lezení bude, nebo by
mělo být vždy spojeno s celou škálou dalších
lezeckých aktivit a odborností. Proto myšlence
oddělení sportovního lezení od dalších
lezeckých odvětví nejsem nakloněna."
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"V horolezectví se propojují dvě dimenze –
mentální a sportovní. Příprava na závodech
a skalách umožňuje rozvíjet sportovní stránku
horolezectví. Jsou to vzájemně se podporující
části, které patří k sobě a měla by je zastřešovat
jedna organizace."

horolezec,
Brno

Eliška Karešová
trenérka,
Liberec

"Při svém dlouhodobém působení v oblasti
sportovního lezení jako reprezentantka ČR
i trenérka vnímám a oceňuji vynikající práci,
kterou ČHS v posledních letech v soutěžním
lezení odvádí. Je to určitě i proto, že jsou v rámci
ČHS všechna odvětví propojena a rozdělení
toho, co dobře funguje dohromady, nemůže
přinést nic dobrého."
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