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Granty na podporu mládeže v roce 2013 
 

 
 
Granty podpořil Hudy sport a.s., hlavní partner ČHS, který na tuto činnost přispěl částkou 80.000 Kč. 
 
Cílem grantů na podporu mládeže bylo podpořit akce rozvíjející vztah mládeže k horolezectví.  
 
Granty byly koncipovány stejně jako v předchozím roce, tj. bylo je možno využít na:  

 náborové akce – dny otevřených skal, seznamovací pobyty ve skalních oblastech apod.  

 výcvikové akce – podpora rozjezdu a činnosti dlouhodobých nebo střednědobých projektů práce 
s mládeží do 19 let v oddíle (nákup materiálu, příspěvek na tělocvičnu, nebo stěnu…) 

 výběrové výjezdy členů ČHS ve věku do 19 let do skalních, nebo horských oblastí (účast nejméně pět 
osob, povinné členství v ČHS). 

 
O poskytnutí grantu mohly požádat oddíly ČHS pracující s mládeží, sdružení oddílů, nebo komise ČHS.  
Poskytnuté prostředky mohly činit max. 70 % z celkových nákladů akce.  
V zájmu bezpečnosti a správnosti výcviku bylo požadováno, aby vedoucí akce nebo hlavní instruktor byl 
instruktorem ČHS s platnou kvalifikací, popř. trenérem výběrového mládežnického družstva, a aby akce byla 
pořádána v souladu s platnou metodikou ČHS a zásadami bezpečného lezení.   
 
Na základě výzvy bylo podáno 22 žádostí o poskytnutí grantu v celkovém objemu 355 tisíc Kč; dvacet z nich 
podaly oddíly ČHS, jednu komise soutěžního lezení mládeže a jednu člen ČHS. Vyhodnocení žádostí 
a přidělení finančních prostředků na jednotlivé akce provedla komise mládeže ČHS ve spolupráci s Hudy 
sportem.  
Na základě posouzení žádostí bylo rozhodnuto o poskytnutí čtrnácti grantů, z nichž jeden byl přidělen komisi 
soutěžního lezení mládeže na soustředění reprezentace. Důvodem zamítnutí ostatních žádostí bylo 
především to, že oddíly neměly instruktora ČHS.  
 
Komise mládeže rozhodla o přidělení celkem 114 tisíc Kč, s tím, že přidělené částky se pohybovaly od 4 do 
10 tisíc Kč. Přidělené finanční prostředky byly vybraným žadatelům poskytnuty na základě smlouvy, vždy až 
po ukončení a vyúčtování akce. Peníze byly v plné výši vyčerpány.  
 
Granty byly využity především na výcvikové akce mládeže (horoškoly, tábory, soustředění). V několika 
případech byly podpořeny také náborové akce a nákup materiálu pro výcvik.   
 
Alpin Club Rožnov 
Přiděleno a čerpáno 8.000 Kč. 
Nákup materiálu pro celoročně pracující dětský lezecký kroužek Alpin Club Rožnov. Z grantu byly 
nakoupeny dětské přilby, lano, karabiny.  
 
TJ Baník ČSA Karviná 
Přiděleno a čerpáno 7.000 Kč. 
Podpora víkendových náborových akcí oddílu. Oddíl uspořádal Dětský den na Čertových skalách, víkendové 
lezení pro mládež na Rabštejně v Jeseníkách a lezecký den pro děti na umělé stěně v Orlové. Největší 
zájem byl o lezení na Čertových skalách, kam přijelo 30 dětí.  
 
HK Sokol Bělá 
Přiděleno a čerpáno 8.000 Kč. 
Podpora závěrečného soustředění celoročně probíhající horoškoly, které se konalo v červnu v Tisé 
v Labských pískovcích. Soustředění se zúčastnilo 21 dětí pod vedením šesti instruktorů.  
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HO Jeseník 
Přiděleno a čerpáno 10.000 Kč. 
Podpora soustředění dětí a mládeže, které se konalo na začátku července ve třech oblastech Polské Jury. 
Čtyřdenní akce se zúčastnilo sedm dětí.  
 
HK Pardubice Synthesia 
Přiděleno a čerpáno 10.000 Kč. 
Další ročník Tatranské horolezecké školky, které se letos zúčastnilo šest dětí pod dohledem dostatečného 
počtu dospělých zajišťujících bezpečnost dětí. Týdenní pobyt na chatě pod Rysy, podle počasí lezecký nebo 
turistický program.   
 
HO Vrchoviny 
Přiděleno a čerpáno 5.000 Kč. 
Další ročník dětských lezeckých závodů v lezecké oblasti HIS v Novém městě nad Metují. Závody v lezení 
na obtížnost i na rychlost pro děti ve věku 7 – 13 let a doprovodný program i pro menší děti. Závodů, které 
se konaly koncem května, se zúčastnilo více než šedesát dětí.   
 
Horoklub Chomutov 
Přiděleno a čerpáno 10.000 Kč. 
Již dvanáctý ročník výběrového soustředění mládeže v Dolomitech. Zájezdu do oblasti Cortiny d´ Ampezzo 
se zúčastnilo šest mládežníků pod vedením dvou instruktorů. 
 
LK Mšeno 
Přiděleno a čerpáno 8.000 Kč 
Lezecké akce pro děti na skalách. První akce, vícedenní, se konala na skalách v Českém středohoří, další 
dvě byly víkendové a konaly se v Labských pískovcích a na skalách u Kutné hory. Akcí se zúčastnilo osm 
dětí.  
 
HO TJ Baník Karviná 
Přiděleno a čerpáno 10.000 Kč. 
Tatry 2013 - třídenní akce zaměřená na seznámení dětí s lezením v horách. Akce, která se konala na 
začátku září, se zúčastnilo sedm dětí pod vedením instruktorů a dospělých členů oddílu.  
 
VHS Brno oddíl Blatiny 
Přiděleno a čerpáno 6.000 Kč. 
Nákup lavinových setů pro horoškolu, kterou oddíl každoročně pořádá.  
 
LK Svitavy 
Přiděleno a čerpáno 4.000 Kč. 
Zakoupení lan a přileb pro mládež.  
 
Skvadra Pardubice 
Přiděleno a čerpáno 8.000 Kč. 
Skalní soustředění na Vysočině zaměřené na seznámení dětí s pobytem v přírodě a s lezením na skalách. 
Soustředění se zúčastnilo 24 dětí pod vedením čtyř dospělých.  
 
HO Sokol Brno 
Přiděleno a čerpáno 10.000 Kč. 
Letní soustředění dětského horolezeckého oddílu Rocky Monkeys působícího při HO Sokol Brno I. 
Soustředění na přelomu července a srpna v Polské Juře a zúčastnilo se jej 25 dětí pod vedením instruktorů.  
 
Komise soutěžního lezení mládeže 
Přiděleno a čerpáno 10.000 Kč. 
Soustředění mládežnické reprezentace v jižním Norsku. Soustředění bylo spojeno s účastí na Evropském 
poháru mládeže ve Stavangeru a zúčastnilo se jej 12 členů reprezentace.  
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Akce, na kterou byl grant poskytnut Příjemce grantu  Výše grantu (Kč) 

materiál pro dětský lezecký kroužek Alpin Club Rožnov 8.000 

náborové akce na skalách TJ Baník ČSA Karviná 7.000 

soustředění horolezecké školy v Tisé HK Sokol Bělá 8.000 

soustředění mládeže v Polské Juře HO Jeseník 10.000 

Tatranská horolezecká školka HK Pardubice Synthesia 10.000 

dětský HIS maratón HO Vrchoviny 5.000 

soustředění v Dolomitech Horoklub Chomutov 10.000 

výjezdy mládeže do skalních oblastí LK Mšeno 8.000 

Tatry 2013 HO TJ Baník Karviná 10.000 

koupě lavinových setů pro horoškolu VHS Brno odd. Blatiny 6.000 

Koupě lan a přileb LK Svitavy 4.000 

soustředění mládeže na Vysočině Skvadra Pardubice 8.000 

soustředění Rocky Monkeys v Polské Juře HO Sokol Brno 10.000 

Soustředění mládežnické reprezentace v Norsku komise soutěžního lezení mládeže 10.000 

celkem   114.000 Kč 
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