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Vyhlášení grant ů ČHS pro rok 2013 
 

Údržba skalních oblastí 
 
Granty jsou určeny na údržbu a zvelebování skalních oblastí v souvislosti s ochranou přírody, na 
zpřístupnění lezecké činnosti v některé lokalitě široké veřejnosti (např. budování lezeckého parku). 
 
Akce, na které lze grant poskytnout: 
• údržba, obnova nebo vybudování přístupových cest ke skalám, 
• realizace protierozních opatření v okolí skal, 
• čištění skal, odstraňování náletových dřevin, průklest stromů a keřů, 
• údržba, obnova nebo nové značení přístupových cest ke skalám, horolezeckých značek, 

informačních tabulí atd. 
• budování lezeckých parků pro širokou lezeckou veřejnost… 
 
Kdo m ůže žádat o grant: Oddíly ČHS, sdružení oddílů ČHS nebo jednotliví členové ČHS starší 
18 let, kteří pořádají v roce 2013 akci zaměřenou na údržbu skalních oblastí.  
 
Vyhlášení podmínek grant ů: 8.2. 2013 
 
Uzávěrka žádostí o grant : 11.3. 2013  
 
Vyhlášení výsledk ů přidělení grant ů: 29.3. 2013  
 
Podmínky podání žádosti o grant:  

• Žádost musí být podána na formuláři, který je ke stažení na webu ČHS. 

• Žádost o grant musí být vyplněna řádně a úplně; podání neúplné žádosti může být důvodem 
k jejímu vyřazení.  

• Žádost musí být doručena nejpozději 11.3. 2013 na sekretariát ČHS, buď v elektronické 
podobě (info@horosvaz.cz; označení předmětu "Grant údržba skal"), nebo v písemné podobě 
(Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6). 

 
Vyhodnocení podaných žádostí:  

• Žádosti o grant budou hodnoceny předsedou CVK V. Wolfem a tajemnicí ČHS B. Valentovou.  

• Hodnotit se bude zejména potřebnost úprav v konkrétní skalní oblasti a přínos těchto úprav pro 
širokou lezeckou veřejnost. 

 

Podmínky poskytnutí a čerpání grantu: 

• Pro poskytnutí, čerpání a vyúčtování grantu platí podmínky stanovené směrnicí ČHS 
Pravidla pro čerpání finančních prostředků v ČHS, 

• poskytnutí grantu je podloženo smlouvou mezi ČHS a příjemcem grantu, 

• peníze budou se poskytují po ukončení akce, nelze je poskytnout zálohově, 

• vyúčtování grantu se provede na formuláři ČHS a jeho součástí musí být doklady 
k účtovaným nákladům a kopie dokladů ostatních nákladů, 

• Vyúčtování grantu musí být provedeno do 30.11. 2013, s výjimkou akcí, které se 
konají v posledních dvou měsících roku, které lze vyúčtovat do 31.12. 2013. Při 
nedodržení těchto termínů nebudou finanční prostředky poskytnuty.  

• Jednomu žadateli může být poskytnut grant pouze na jednu akci, a to i v případě, že podal 
několik žádostí na podporu většího počtu akcí. 

• Vedoucí akce musí být členem ČHS.  
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• Prostředky čerpané z grantu mohou činit až 100 % z celkových nákladů akce. 

• Na jednu akci může být poskytnut grant v maximální výši 30 tisíc Kč. 

• Peníze z grantu lze čerpat pouze na náklady přímo související s pořádáním akce. Z grantu 
lze financovat nákup materiálu, proplatit cestovní náklady1. Z grantu nelze hradit odměny 
pro osoby, které budou údržbu skal realizovat (např. členové oddílu, OVK, apod.). 

• Jedná-li se o zvláště chráněné území, musí být akce odsouhlasena příslušným orgánem 
ochrany přírody (správa NP, správa CHKO, příslušný odbor krajského úřadu).  

• Akce musí být odsouhlasena majitelem pozemku, na kterém se skalní oblast nachází. 

• Akce musí být dojednána a odsouhlasena příslušnou oblastní vrcholovou komisí a musí být 
v souladu s platnými podmínkami lezení v dané lokalitě a s Pravidly lezení ve skalních 
oblastech ČR, resp. s Pravidly lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách.  

• Výše uvedené souhlasy (orgán ochrany přírody, vlastník pozemku, OVK) musí být 
doloženy nejpozději do 1 měsíce od vyrozumění o poskytnutí grantu na danou akci. Bez 
doložení souhlasu nebude s žadatelem uzavřena smlouva o poskytnutí grantu a finanční 
prostředky budou přesunuty na jinou akci. 

• Grant je určen na akce, které se uskuteční ode dne vyhlášení podmínek pro poskytnutí 
grantů na údržbu skalních oblastí do 31.12.2013. 

• Každá změna u přihlášené a vybrané akce musí být neprodleně ohlášena sekretariátu 
ČHS. Cílem tohoto opatření je umožnit, aby při zrušení či odložení akce mohly být finanční 
prostředky přesunuty na jinou akci. Pokud toto žadatel o grant nesplní, nebudou v příštích 
letech jeho přihlášky přijaty do soutěže. 

• Vyúčtování akce musí být provedeno na příslušném formuláři, který je ke stažení na webu 
ČHS a k dispozici na sekretariátu ČHS. Součástí vyúčtování je zpráva o proběhlé akci, 
včetně dokumentace (pro účely kontroly vynaložených prostředků a pro prezentaci akce na 
webu ČHS). 

 

Vladimír Wolf, předseda Centrální vrcholové komise 

                                                 
1 Max. 4 Kč/km dle směrnice ČHS, v případě hromadné dopravy dle předložených dokladů. 


