
 

 

Příloha II - TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU 
 

Název projektu: Posílení kapacit a rozvoj Horské služby v Bosně a Hercegovině 

Realizátor: Horská služba ČR, o.p.s. 

Přímá cílová skupina projektu: Hlavní přímou cílovou skupinou jsou členové horských spolků Bosny a Hercegoviny. Důraz je kladen na 

rovnoměrné rozdělení aktivit v rámci celého státu a spravedlivý přístup. Za hlavní partnery projektu považujeme Ministerstvo bezpečnosti a svaz 

Horských záchranných služeb v Bosně a Hercegovině (GSSuBiH). 

Koneční příjemci projektu: Obyvatelé Bosny a Hercegoviny, žijící v horách a jejich blízkosti, v těžko dostupných oblastech a odlehlých plání. 

Taktéž obyvatelé z nížinných oblastí, cestujících do hor za rekreačními účely, ať již za vysokohorskou turistikou nebo za zimními sporty a ostatní 

zahraniční turisté. Z České republiky zavítá do Bosny a Hercegoviny každoročně v průměru cca 5 tisíc občanů.  

Záměr projektu: Přispět k rozvoji kvalitní záchrany obyvatel a turistů v horských oblastech Bosny a Hercegoviny a ke snížení nehodovosti. 

Cíle projektu:  Hlavním cílem projektu je posílení kapacit partnerských organizací a jejich spolupráce vedoucí k udržitelnému rozvoji horské 

služby v Bosně a Hercegovině. Vedlejším cílem projektu je napomoci rozvinout preventivní opatření pro bezpečný pohyb v horách Bosny a 

Hercegoviny.   

  



 
 

 
        

 
VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU 

(2022) 

VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO 
VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2022) 

ZDROJE OVĚŘENÍ  



 
 

 
        

Výstup 1.1 
Posílení spolupráce hlavních 
partnerů a příslušných spolků;  

Aktivita 1.1.3 
Ostatní setkání v průběhu projektu 
(květen) 

Výstup 2.1 
Posílení kompetencí členů horské 
služby;  

Aktivita 2.1.1  
Kurz pro metodiky horské služby 
nebo jejích zájemců/ členů 
odborných komisí, instruktorů a 
jejich kandidátů a dalších 
odborníků v dané problematice 
(leden/únor) 

Aktivita 2.1.2  
Spolupráce při tvorbě metodických 
materiálů (do srpna) 

Výstup 3.1 
Zvýšení materiálního vybavení 
horské služby;  
 
Aktivita 3.1.2 
Nákup materiálu (do konce 
projektu) 
 
 
 

1.1 Vyšší procento členských spolků v GSSuBiH. 

 
 

1.1.3 Jedno realizované setkání. Dokumenty vytvořené během 
setkání. 
 

 

2.1 Dvacet spolků horské služby získalo metodické 
materiály pro vzdělání svých členů, uskutečnil se 
jeden kurz. 

2.1.1 Realizované školení, jehož se zúčastní alespoň 5 
metodiků nebo jejích zájemců/ členů odborných komisí, 
instruktorů a jejich kandidátů a dalších odborníků v dané 
problematice. 

 

2.1.2 Tisk vzniklých metodických materiálů sloužících ke 
vzdělání členů horské služby. Distribuce (.pdf i tištěných) 
materiálů minimálně dvaceti spolkům 

3.1  100% předaného materiálu (z celkového 
nákupu vybavení po dobu projektu) 

 

3.1.2 Připravené podklady pro nákup vybavení na 
zabezpečení stezek. Nakoupený materiál (výstražné značky, 
značení podél cest, bezpečnostní lana atd.). 
 
 

1.1 Vnitřní dokumentace svazu 
(GSSuBiH).  

1.1.3 Projektová dokumentace- zápis ze 
schůze a příslušné dokumenty 
 
 

2.1 Předávací protokoly a 
fotodokumentace, stručný zápis z 
kurzu 

2.1.1 Prezenční listina a 
fotodokumentace 

 

 

2.1.2 Vytištěné vzdělávací materiály, 
seznam a počet spolků, kterým byly 
materiály distribuovány 

3.1 Předávací protokoly a 
fotodokumentace 

 

3.1.2 Dokumenty s podklady pro nákup 
vybavení a samotný materiál. 
 
 
 



 
 

 
        

 

VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU 
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VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO 
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ZDROJE OVĚŘENÍ  

Aktivita 3.1.3 
Dodávka zboží do BiH a příslušná 
instruktáž (do konce projektu) 

Výstup 4.1 
Rozvoj preventivních opatření 
bezpečného pohybu v horách. 

Aktivita 4.1.1 
Spolupráce horské služby BiH při 
značení turistických tras, se 
zaměřením na náročné části stezek 
(do konce projektu) 

Aktivita 4.1.2 
Kampaň na bezpečný pohyb v 
horách a ochranu přírody (květen) 

Aktivita 4.1.3  
Přednášky na školách/vzdělávací 
video (do konce projektu) 

Aktivita 4.1.4  
Dny otevřených dveří stanic 
horských služeb BiH (do srpna) 

3.1.3 Předaný materiál pro záchranu čtyřiceti jedna spolkům 
(část 2._zakoupeno v 2021). Předaný materiál pro 
zabezpečení stezek. 

4.1 Zvýšení povědomí o bezpečném pohybu v horách 
(uskuteční se alespoň 4 události podporující 
preventivní opatření bezpečného pohybu v horách) 

4.1.1 Spolupráce při zabezpečení identifikovaných úseků 
náročných treků (100% z celkových projektových plánů), 
předaný materiál pro zabezpečení úseků 
 
 
 
4.1.2 Realizace kampaně, které se v průběhu zúčastní alespoň 
50 účastníků 
 
 
4.1.3 Realizace tří přednášek na školách/šíření vzdělávacího 
videa   
 
 
 
4.1.4 Realizace Dnů otevřených dveří  

3.1.3 Předávací protokoly a 
fotodokumentace. Předávací protokol a 
fotodokumentace. 

4.1 Projektová dokumentace – 
počet uspořádaných událostí a 
alespoň jedna prezenční listina 
 
4.1.1 Stručný zápis z událostí a 
fotodokumentace, předávací protokoly 
 
 
 
4.1.2 Zápis z události a 
video/fotodokumentace 
 
 
4.1.3 Prezenční listina a 
fotodokumentace, printscreeny 
 
 
 
4.1.4 Stručný zápis z události a 
fotodokumentace 

Průřezové aktivity: Řízení, koordinace a administrace projektu 

 
Závěrečná zpráva o realizaci 

 


