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Granty na podporu mládeže v roce 2014 
 

 
 
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 obdobně jako v předchozích letech, tj. bylo je možno využít na podporu 
akcí rozvíjejících vztah mládeže k horolezectví, včetně podpory oddílů ČHS pracujících s mládeží.  
Granty bylo možno poskytnout na:  
 
1) Náborové akce pro mládež – dny otevřených skal, krátkodobé (víkendové) seznamovací pobyty 
pro mládež ve skalních oblastech, na lezeckých stěnách apod.  
 
2) Výcvikové akce a výjezdy do skal a do hor – dlouhodobější práce  s mladými lezci v oddíle 
(výcvik na lezecké stěně a na skalách, nákup materiálu pro výcvik mládeže), tábory a jiné pobyty 
ve skalních oblastech, zájezdy do hor v ČR i v zahraničí apod. Akce se muselo zúčastnit nejméně 
8 členů ČHS ve věku do devatenácti let, s přiměřeným doprovodem dospělých.  
 
O grant mohly žádat oddíly ČHS pracující s mládeží, popř. jejich sdružení. 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. 
 
Na základě výzvy bylo podáno 16 žádostí o poskytnutí grantu v celkovém objemu téměř 428 tisíc 
Kč. Na základě posouzení žádostí bylo rozhodnuto o poskytnutí grantů všem žadatelům, přiděleno 
bylo celkem 177,8 tisíce Kč. Granty byly využity především na výcvikové akce mládeže (horoškoly, 
tábory, soustředění). V několika případech byly podpořeny také náborové akce a nákup materiálu 
pro výcvik. Přidělené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.   
 
 

Akce mládeže  žadatel  přiděleno čerpáno 

Závody v lezení, náborová akce oddílu HK Choceň 7.200 Kč 7.200 Kč 

Horolezecké soustředění na Vysočině HO při SVČ Lipník nad 
Bečvou 

8.000 Kč 8.000 Kč 

Soustředění v Polské Juře HO Jeseník 13.000 Kč 13.000 Kč 

Soustředění mládežnického oddílu v Polsku HO Sokol Brno I 13.000 Kč 13000 Kč 

Dětský HIS maraton HO Vrchoviny 5.500 Kč 5.500 Kč 

Tábor mládeže na Kozelce CC Ruzyně 14.000 Kč 14.000 Kč 

Celoroční práce s mládeží Horoklub Chomutov 12.000 Kč 12.000 Kč 

Akce na skalách, náborové akce oddílu Baník ČSA Karviná 11.200 Kč 11.200 Kč 

Celoroční práce s mládeží KH Olomouc 14.000 Kč 14.000 Kč 

Tábory mládeže v Ostrově HO Guru 14.000 Kč 14.000 Kč 

Rozvoj lezení na jihu Čech LK LezeTop Písek 14.000 Kč 14.000 Kč 

Rozvoj lezení ve Svitavách LK Svitavy 10.000 Kč 10.000 Kč 

Pískařská horoškola TJ Baník Karviná 9.900 Kč 9.900 Kč 

Výjezdy do skalních oblastí ČR LK Mšeno + HO Řež 10.000 Kč 10.000 Kč 
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Tatranská horoškolka HK Pardubice Synthesia 13.000 Kč 13.000 Kč 

Horoškola – nákup materiálu VHS Brno 9.000 Kč 9.000 Kč 

 
HK Choceň 
Závody v lezení, náborová akce 
Přiděleno a čerpáno 7.200 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání lezeckých závodů Lujs Cup, kterých se zúčastnilo 46 závodníků, z toho 28 
dětí. Závody byly využity jako náborová akce nových členů do oddílu.  
 
HO při SVČ Lipník nad Bečvou 
Horolezecké soustředění na Vysočině 
Přiděleno a čerpáno 8.000 Kč 
Grant byl využit na uspořádání týdenního soustředění mládeže na Vysočině, ve Žďárských vrších. Cílem 
soustředění bylo naučit a zdokonalit techniku lezení včetně zakládání jištění. Akce se zúčastnilo 11 dětí.  
 
HO Jeseník 
Soustředění v Polské Juře 
Přiděleno a čerpáno 13 000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání pětidenní výcvikové akce v Polské Juře, tematicky zaměřené na dobývání 
Eigeru. Akce se zúčastnilo 8 dětí.  
 
HO Sokol Brno I 
Soustředění mládežnického oddílu Rocky Monkeys v Polsku 
Přiděleno a čerpáno 13.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání týdenního letního soustředění oddílu mládeže Rocky Monkeys v oblasti Jury 
Krakowsko – Czestochowské v Polsku. Akce se zúčastnilo 27 dětí.  
 
HO Vrchoviny 
Dětský HIS maraton   
Přiděleno a čerpáno 5.500 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání 5. ročníku výcvikové a náborové akce – dětského HIS maratonu, tj. lezeckých 
závodů na rychlost i na obtížnost a doprovodných soutěží pro malé děti. Akce , která se konala 24.5. 2014, 
se zúčastnilo 44 dětí od sedmi do třinácti let.  
 
CC Ruzyně 
Dětský tábor na Kozelce 
Přiděleno a čerpáno 14.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání tábora v lezecké oblasti Kozelka, jehož cílem bylo podpořit vztah mládeže 
k lezení v přírodě. Akce se zúčastnilo 24 dětí.  
 
Horoklub Chomutov 
Celoroční práce s mládeží 
Přiděleno a čerpáno 12.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu celoroční práce s mládeží v oddíle, tj. na lezení na umělé stěně, na metodické 
dny v Krkonoších a na Pernštejně a na výjezdy do skal v ČR i v zahraničí. Akcí se zúčastnilo celkem 14 dětí.  
 
Baník ČSA Karviná 
Náborové akce na skalách 
Přiděleno a čerpáno 11.200 Kč. 
Grant byl využit na tři náborové akce na skalách – na Rabštejně, na Helfštýně a na Čertových skalách, které 
byly zaměřeny na seznámení mládeže s lezením na skalách. Akce na Čertových skalách se zúčastnilo 26 
dětí, dalších dvou akcí 11, resp. 7 dětí.  
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KH Olomouc 
Celoroční práce s mládeží 
Přiděleno a čerpáno 14.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu celoroční činnosti oddílu mládeže, která zahrnuje trénink dětí na umělé stěně, 
krátkodobé výjezdy do skal i zahraniční akce. Peníze byly využity na pronájem lezecké stěny. V oddíle je 
zhruba 30 dětí, které jsou současně členy ČHS. 
 
HO Guru 
Tábory mládeže v Ostrově 
Přiděleno a čerpáno 14.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání dvou turnusů horotábora v Tisé v Labských pískovcích, jejichž náplní bylo 
nejen lezení, ale také různé hry a přednášky zaměřené na pobyt v přírodě. Kapacita každého z táborů byla 
třicet dětí.  
 
LK LezeTop Písek  
Rozvoj lezení na jihu Čech 
Přiděleno a čerpáno 14.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu mládežnického lezení ve formě nákupu lezeckého vybavení, chytů a lan pro 
trénink mládeže.  
 
LK Svitavy 
Rozvoj lezení ve Svitavách 
Přiděleno a čerpáno 10. Grant byl využit na podporu mládežnického lezení ve formě nákupu lezeckého 
vybavení pro mládežnické členy oddílu a úhradu vstupného na lezeckou stěnu.  
 
TJ Baník Karviná 
Pískařská horoškolka 
Přiděleno a čerpáno 9.900 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání horoškol v Adršpašsko – teplických skalách a v Českém Švýcarsku, jejichž 
cílem bylo seznámení se specifiky pískovcového lezení. Akcí se zúčastnilo celkem 8 dětí.  
 
LK Mšeno + HO Řež 
Lezecké akce pro děti na skalách.  
Přiděleno a čerpáno 10.000 Kč 
Grant byl využit na uspořádání několika výjezdů dětí z dětského oddílu TJ Sokol Mšeno do skalních oblastí 
severních Čech. Každé z akcí se zúčastnilo cca 10 dětí.  
 
HK Pardubice Synthesia 
Tatranská horoškolka 
Přiděleno a čerpáno 13.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání dalšího ročníku Tatranské horoškolky, která je zaměřena na seznámení dětí 
s pohybem a lezením v horách. Akce se konala na konci července a zúčastnilo se jí 9 dětí.  
 
VHS Brno oddíl Blatiny 
Nákup materiálu pro horoškolu 
Přiděleno a čerpáno 9.000 Kč. 
Grant byl využit na doplnění horolezeckého materiálu pro potřeby horoškoly oddílu.  
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