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Granty na podporu tradičních horolezeckých akcí v roce 2014 
 

Cílem grantů bylo podpořit tradiční horolezecké akce s více než patnáctiletou tradicí, které jsou 
určeny pro širokou lezeckou veřejnost, popř. i pro další osoby, nikoli jen pro členy jednoho oddílu. 
Granty bylo možno poskytnout na sportovní, kulturní nebo jiné akce, např. na závody na běžkách, 
lezecké závody, horolezecká setkání apod. O granty mohly požádat oddíly i členové ČHS. 
Z grantových prostředků bylo možno pokrýt max. 70 % z celkových nákladů akce, max. výše 
grantu mohla být 10 tisíc Kč. Pořádaná akce musela být v souladu např. s pravidly lezení, 
s podmínkami ochrany přírody pro danou oblast, se zásadami bezpečného provozování 
horolezectví apod., podle zaměření akce.   
 
Na základě výzvy bylo podáno 14 žádostí o poskytnutí grantu s náklady v celkovém objemu cca 
315 tisíc Kč. Po vyhodnocení bylo přiděleno 50 tisíc Kč na všech čtrnáct akcí. Vyčerpáno bylo 40,5 
tisíc Kč, neboť tři z plánovaných akcí se neuskutečnily (Horolezecká 24 hodinovka na lyžích, 
Setkání horolezců pod Čertovými skalami a Horolezecký krosmaraton).  
 

Akce  žadatel  přiděleno čerpáno 

Vánoční pohár mládeže HO SVČ Lipník n.Bečvou 2.000 Kč    2.000 Kč    

Rabštejnský kocour KH Olomouc 4.500 Kč    4.500 Kč    

Poslední slanění a horobál Horoklub Chomutov 1.500 Kč 1.500 Kč 

Vánoční závod v boulderingu  HO Vrchoviny 2.000 Kč    2.000 Kč    

Horský běh Mosty - Skalka HO TJ Sokol Mosty u 
Jablunkova 

4.000 Kč    4.000 Kč    

Běh posledního slanění HO Škrovád 1.500 Kč 1.500 Kč 

Běh do Příhrazských schodů HO Mnichovo Hradiště 2.000 Kč 2.000 Kč 

Zlatý cepín HO LOKO Liberec 5.000 Kč    5.000 Kč    

Silvestrovské horolezecké závody HO Hejnice 3.000 Kč 3.000 Kč 

Boganův memoriál HO Alpin 3 3.000 Kč 3.000 Kč 

Běh Labským údolím HK Děčín 2.000 Kč 2.000 Kč 

Horolezecký sraz Bezuchov HK Bezuchov 4.000 Kč    4.000 Kč    

Vánoční závody na Štědrý den CC Ruzyně 3.000 Kč    3.000 Kč    

Mauglího memoriál VHS Brno 4.000 Kč    4.000 Kč    

 
HO SVČ Lipník nad Bečvou 
Závody v lezení, náborová akce 
Přiděleno a čerpáno 2.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání 16. ročníku Vánočního poháru, lezecké soutěže pro děti a začínající lezce ze 
základních a středních škol a učilišť. Závody se konaly 9. 12. 2014 a zúčastnilo se jich 54 závodníků.  
 
KH Olomouc 
Rabštejnský kocour 
Přiděleno a čerpáno 4.500 Kč. 
Grant byl využit na 28. ročník tradičního běhu z Libiny na Rabštejn, který je součástí posledního slanění na 
Rabštejně. Akce se konala 1.11. 2014 a zúčastnilo se jí 253 závodníků.  
 
Horoklub Chomutov 
Poslední slanění a horobál 
Přiděleno a čerpáno 1.500 Kč. 
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Grant byl využit na tradiční poslední slanění a horobál, kterého se zúčastňují především severočeští 
horolezci. Akce se konala na začátku listopadu a sjelo se na ní osm desítek horolezců.  
 
HO Vrchoviny 
Vánoční závod v boulderingu 
Přiděleno a čerpáno 2.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání 21. ročníku Vánočního závodu v boulderingu pro děti i dospělé, kterého se 
tradičně účastní lezci z regionu Polické pánve. Na závody přijelo téměř 30 dětí a zhruba stejný počet 
dospělých.  
 
HO TJ Sokol Mosty u Jablunkova 
Horský běh Mosty-Skalka, memoriál M. Podešvy 
Přiděleno a čerpáno 4.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu 20. ročníku horského běhu Mosty – Skalka, kterého se letos zúčastnilo 103 
závodníků z ČR, Slovenska i Polska.  
 
HO Škrovád 
Běh posledního slanění 
Přiděleno a čerpáno 1.500 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání 41. ročníku Běhu posledního slanění. Na závod, který se konal 29.11. 2014, 
přijelo 43 závodníků.  
 
HO Mnichovo Hradiště 
Běh do příhrazských schodů 
Přiděleno a čerpáno 2.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání 35. ročníku běhu do Příhrazských schodů, kterého se zúčastnilo 144 
závodníků.  
 
HO Loko Liberec 
Zlatý cepín 
Přiděleno a čerpáno 5.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu 60. ročníku závodu na běžkách - Zlatý cepín Jizerských hor. Závod se 
uskutečnil ve velmi omezené podobě, neboť špatné podmínky neumožnily připravit obvyklé tratě.  
 
HO Hejnice 
Silvestrovské horolezecké závody 
Přiděleno a čerpáno 3.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání 24. ročníku Silvestrovských horolezeckých závodů v lezení pro děti i dospělé. 
Závod se tradičně konal 29.12. 2014 a zúčastnilo se jej celkem 57 závodníků ve čtyřech kategoriích.  
 
HO Alpin 3 
Boganův memoriál 
Přiděleno a čerpáno 3.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání 36. ročníku Boganova memoriálu – lyžařského závodu pražských horolezců. 
Závod, který se tradičně koná v Jeseníkách, byl z důvodu špatných sněhových podmínek přesunut do 
Krušných hor a zúčastnilo se jej téměř 40 závodníků.  
 
HK Děčín 
Běh Labským údolím 
Přiděleno a čerpáno 2.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání 41. ročníku Běhu Labským údolím. Zúčastnilo se jej téměř 40 závodníků.  
 
HK Bezuchov 
Horolezecký sraz Bezuchov 
Přiděleno a čerpáno 4.000 Kč. 
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Grant byl využit na uspořádání tradičního dvoudenního setkání horolezců z regionů Přerov, Zlín, Olomouc, 
jehož součástí je běžecký závod a přednášky. Akce se zúčastnilo zhruba 80 osob.  
 
CC Ruzyně 
Vánoční závody na Štědrý den 
Přiděleno a čerpáno 3.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání 16. ročníku Vánočních závodů na lezecké stěně Ruzyně. Štědrovečerního 
závodu v lezení na obtížnost se zúčastnilo téměř 80 závodníků, mládeže i dospělých.  
 
VHS Brno 
Mauglího memoriál 
Přiděleno a čerpáno 4.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu Mauglího memoriálu – tradičního horolezeckého závodu na běžkách ve 
Žďárských vrších. V důsledku špatných sněhových podmínek byl 44. ročník závodu uspořádán jako běžecký 
kros, na který přijelo přibližně  
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