
Rozdělení pen ěz na granty na tradi ční horolezecké akce v roce 2013 
 
Sekretariátu ČHS bylo zasláno 14 žádostí o poskytnutí grantů na tradiční horolezecké akce, 
s celkovým požadavkem na poskytnutí 118.700 Kč.  
 
O přidělení peněz rozhodoval P. Resch (2. místopředseda ČHS) a B. Valentová (tajemnice). 
Bylo rozhodnuto, že peníze budou poskytnuty všem žadatelům vyjma TJ Český Ráj (Otvírání 
a Zavírání Skaláku - bude doporučeno využít grant ČHS na údržbu skalních oblastí) a HK 
Choceň (Chozbiš závod MTB a program - zatím jen 13. ročník akce. Celkově bylo 
rozhodnuto o přidělení 48 tisíc Kč.  
 
Přidělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům je uvedeno v tabulce. Peníze budou 
ve všech případech poskytnuty až po uskutečnění akce a předložení dokladů 
o  vynaložených nákladech na její upořádání.  
 

Tradi ční akce žadatel  p řiděleno  

Rabštejnský kocour (běh z Libiny na Rabštejn, 26. 
ročník, závod v rámci posledního slanění) KH Olomouc 4000 Kč 
Poslední slan ění a horobál (akce zejména pro 
lezce ze SZ Čech, koná se od roku 1990) Horoklub Chomutov 2000 Kč 
Běh do vrchu na vrchol Prašivé v Beskydech 
(závod především pro členy místních oddílů, 26. 
ročník) HO TJ Baník Karviná 2000 Kč 
Krosmaraton (závod v Sosnové, 29. ročník, součást 
Českolipské běžecké ligy) 

HO Skaláci TJ DDM 
Česká Lípa 4000 Kč 

Běh do P říhrazských schod ů (závod Příhrazskými 
skalami, 35. ročník) 

HO Mnichovo 
Hradiště 4000 Kč 

Zlatý cepín (štafetový závod horolezců na běžkách, 
59. ročník) HO LOKO Liberec 9000 Kč 
Orienta ční běh pražských horolezc ů (orientační 
závod pořádaný původně pro pražské horolezce, 
kterého se nyní zúčastňují lezci a běžci ze všech 
regionů, 58. ročník) 

HO Boletice nad 
Labem 5000 Kč 

Bogan ův memoriál (závod jednotlivců na běžkách 
ve Starém městě pod Sněžníkem, 35. ročník) HO Alpin 3 3000 Kč 
24 hodinovka na b ěžkách (24 hodinovka na 
běžkách, závod je pořádán jako MČR horolezců, 33. 
ročník) 

HK Vysočina a 
Montana TK 3000 Kč 

Běh Labským údolím  (běh Labským údolím, 40. 
ročník) HK Děčín 4000 Kč 
Horolezecký sraz Bezuchov (přespolní běh a 
doprovodný program, 28. ročník) HK Bezuchov 4000 Kč 
Běh na Pustevny  (běh do vrchu z Ráztoky na 
Pustevny, 44. ročník) 

SK Skialpin 
Pustevny 4000 Kč 

 
 


