
Pravidla poskytování příspěvku na náklady spojené 
s reprezentací pro rok 2013 

  

Každý nominovaný reprezentant startující na MS a SP bez rozdílu kategorií 
bude mít v roce 2013 hrazeno: 

 startovné  
 mezinárodní závodní licenci  
 pojistné  
 cestovné na evropské závody – 4 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod. na 

každé auto obsazené dvěma a více ČHS oficiálně nominovanými účastníky 
závodů nebo 1,50 Kč/km bez dálničních poplatků, tunelů apod., bude-li 
závodník cestovat individuálně, hrazení cestovného, dálničních poplatků apod. 
je pak odstupňováno dle výkonnosti (viz níže).   

 Ubytování na evropských závodech do výše 25 Euro po dobu nezbytně 
nutnou (kvalifikace – 1 noc, semifinále a finále obtížnost + bouldering, 
osmifinále a výše rychlost – 2 noci, pro ME (Chamonix – obtížnost + rychlost, 
Eindhoven - bouldering) při společné cestě více účastníků ME může být počet 
nocí zvýšen po vydání propozic na celou dobu konání šampionátů. 

Cestovné na mimoevropské závody ani ubytování na mimoevropských závodech na 
základní výkonnostní úrovni nebude hrazeno. 

Vzhledem k tomu, že snahou ČHS je uhradit závodníkům co největší část přímých 
nákladů spojených s reprezentačními starty a zároveň hospodárně nakládat s 
finančními prostředky, apelujeme na závodníky, aby co nejvíce využívali 
možnosti společných cest na evropské mezinárodní závody, kde je jim 
garantována maximální úhrada nákladů na jedno auto dle vnitřní směrnice ČHS (4 
Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod.). Zároveň si vedení komise uvědomuje, že 
společná cesta není vždy možná, proto další hrazení nákladů na ME a SP bude v 
případě individuální cesty závodníků odstupňováno dle výkonnosti takto: 

  

Obtížnost a bouldering - evropské závody: 

 Umístění do 30. místa (při více než 30 startujících) - 2 Kč/km  
 Semifinále – 2,50 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod.  
 Finále – 3,50 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod.  
 1. - 4. místo - 4 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod. + ubytování do 25 

Euro max. 2 noci osobní kouč (popř. závodník 4 noci) 

Obtížnost a boulderingu - mimoevropské závody SP: 

 Umístění do 30. místa (při více než 30 startujících)  - příspěvek 3 000 Kč  
 Semifinále - příspěvek 5 000 Kč  
 Finále - příspěvek 8 000 Kč  



 1. – 4. místo -  příspěvek 12 000 Kč + ubytování do 25 Euro osobní kouč max. 
2 noci (popř. závodník 4 noci).  

V případě, že počet startujících klesne pod počet účastníků v dané úrovni (30 a 
méně startujících celkově, 26 a méně semifinalistů v obtížnosti popř. 20 a méně 
semifinalistů v boulderingu) bude tato úroveň zaplacena základní sazbou 1,50 Kč/km 
a úhrada dálničních poplatků apod. se posouvá o úroveň výš (u mimoevropských 
závodů nebude vyplacen žádný příspěvek). Další úroveň je proplacena sazbou 
předcházející úrovně, od následující úrovně platí stanovený způsob financování 
(např. 30 startujících – 28. místo – 1,50 Kč/km, semifinále – 2 Kč/km, další úrovně už 
dle tabulky.) 

  

Rychlost - evropské závody: 

 Umístění do 30. místa (při více než 30 startujících) – 2 Kč/km  
 Osmifinále – 2,50 Kč/km  
 Čtvrtfinále – 3 Kč/km, při 30 a více startujících + dálniční poplatky, tunely 

apod.  
 Semifinále – 3,50 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod.  
 1. – 2. místo - 4 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod. + ubytování do 25 

Euro osobní kouč max. 2 noci (popř. závodník 4 noci) 

Rychlost - mimoevropské závody SP: 

 Umístění do 30. místa (při více než 30 startujících)  - příspěvek 3 000 Kč  
 Osmifinále - příspěvek 5 000 Kč  
 Čtvrtfinále - příspěvek 8 000 Kč  
 Semifinále - příspěvek 10 000 Kč, při 30 a více startujících v závodu + 

ubytování do 25 Euro osobní kouč max. 2 noci (popř. závodník 4 noci)  
 1. – 2. místo -  příspěvek 12 000 Kč + ubytování do 25 Euro osobní kouč max. 

2 noci (popř. závodník 4 noci).  

V případě, že počet startujících klesne pod počet účastníků v dané úrovni (30 a 
méně startujících celkově, 16 a méně startujících – tedy všichni postupují do 
osmifinále atd.) bude tato úroveň zaplacena základní sazbou 1,50 Kč/km (u 
mimoevropských závodů nebude vyplacen žádný příspěvek). Další úroveň je 
proplacena sazbou předcházející úrovně, od následující úrovně platí stanovený 
způsob financování (např. evropský závod, 30 startujících – 28. místo – 1,50 Kč/km, 
osmifinále – 2 Kč/km, další úrovně už dle tabulky). 

  

U evropských závodů SP, konající se v destinacích vzdálených více než 2 000 km, 
budou závodníkovi hrazeny náklady na letenku a navazující dopravu v místě po 
předložení dokladů o zaplacení, maximálně však do výše 12 000 Kč. Cesta autem do 
těchto destinací s následným proplacením cestovného dle uvedených sazeb za 
kilometr je možná pouze po předcházejícím písemném schválení komisí SLD na 



základě závažných důvodů uvedených závodníkem a náklady budou propláceny 
stejně jako u letenek pouze do výše 12 000 Kč. 

  

Pokud u některého ze závodníků startujících v rámci jednoho závodu ve více 
disciplínách vznikne nárok na proplacení ubytování na základě výkonů v obou 
disciplínách (např. ME Chamonix obtížnost + rychlost), bude těmto závodníkům 
vyplacen i příspěvek na pobyt v místě konání závodu mezi starty v těchto 
disciplínách. 
  
V případě, že se členové reprezentace nominovaní na základě výsledků předchozích 
let (Adam Ondra, Libor Hroza) zúčastní závodů, na něž se vztahuje dotace MŠMT, 
mohou získat garantovaný příspěvek na náklady spojené se starty ve vybraných 
závodech bez ohledu na výsledek.  
  
Komise soutěžního lezení dospělých pro rok 2013 zvýšila garantovaný příspěvek pro 
Libora Hrozu na zámořské závody bez ohledu na výsledek na celkovou částku 40 
000 Kč (Chongqing (CHN) – 20 000 Kč, Wujiang (CHN) + Haiyang (CHN) + Mokpo 
(KOR) – 20 000 Kč).  
  
Adam Ondra se rozhodl v sezóně 2013 v zámořských závodech nestartovat, proto 
mu bude poskytnut garantovaný příspěvek na závody SP v Kranji a Valence ve výši 4 
Kč/km, úhradu dálničních poplatků a ubytování na 2 noci do 25 Euro pro každý z 
těchto závodů. 
  
Pokud závodník nenastoupí k závodu, k němuž byl přihlášen, bez omluvy uznané 
předsedou komise před registrací k závodu, uhradí tento závodník ČHS vynaložené 
startovné. Omluva bude uznána pouze ze závažných důvodů. Pokud situace 
neumožní omluvit se před registrací (úraz po registraci, autonehoda cestou na 
závody apod.), závodník musí co nejdříve vyrozumět předsedu komise. Pokud 
komise SLD uzná oprávněnost důvodů, nemusí závodník hradit ČHS vynaložené 
startovné. 
Komise si vyhrazuje právo upravit výši náhrad podle aktuální finanční situace v roce 
2013. Případně nevyčerpané přidělené finanční prostředky budou vráceny do 
celkového rozpočtu komise. 
  
Tomáš Binter, předseda Komise soutěžního lezení dospělých 

18.1. 2013 

doplněno 15.3.2013 

  

ME Chamonix - doplněno 24.6.2013 

Vzhledem k časovému harmonogramu ME v Chamonix a aktuálním cenovým 
poměrům v této destinaci bude na základě rozhodnutí komise SLD upraveno 



proplácení nákladů spojených s ubytováním pro členy reprezentačního družstva 
řádně nominované na ME takto:  

Všichni účastníci mají nárok na úhradu ubytování na 3 noci, muži startující v lezení 
na obtížnost na 4 noci (mají registraci i kvalifikaci o den dříve), to sice výrazně 
zvýhodňuje reprezentanty na rychlost, kteří mají celý závod pouze v jeden den, 
důvodem je však možnost společné cesty reprezentantů v různých disciplínách. V 
případě společné dopravy více účastníků ME v různých kategoriích a disciplínách, 
bude všem společně cestujícím členům výpravy proplacen stejný počet nocí, jako 
účastníkovi společné dopravy s nejdelší nutnou dobou pobytu. 

Vzhledem k cenám ubytování v Chamonix bude závodníkům, kteří se řádně 
zúčastnili oficiálních akcí reprezentace v souladu s reprezentační smlouvou nebo byli 
z těchto akcí předem omluveni ze zdravotních či jiných závažných důvodů, zvýšena 
maximální výše náhrady ubytování na jednu noc na 50 Euro, protože v současné 
době není prakticky možné najít v Chamonix výrazně levnější variantu ubytování 
mimo camp. 

  

ME v boulderingu Eindhoven - doplněno 30.7.2013 

Vzhledem k časovému harmonogramu ME v boulderingu v Eindhovenu a aktuálním 
cenovým poměrům v této destinaci bude na základě rozhodnutí komise SLD 
upraveno proplácení nákladů spojených s ubytováním pro členy reprezentačního 
družstva řádně nominované na ME takto: všem oficálně nominovaným účastníkům 
ME komise SLD ČHS uhradí ubytování po celou dobu konání ME, tedy 3 noci, z 
důvodu možností společné dopravy. Vzhledem k cenám ubytování v Eindovenu v 
termínu konání ME bude závodníkům, kteří se řádně zúčastnili oficiálních akcí 
reprezentace v souladu s reprezentační smlouvou nebo byli z těchto akcí předem 
omluveni ze zdravotních či jiných závažných důvodů, zvýšena maximální výše 
náhrady ubytování na jednu noc na 50 Euro, protože v současné době není prakticky 
možné najít v Eindhovenu výrazně levnější variantu ubytování mimo camp. 

 


