
Rozdělení peněz na granty na podporu mládeže v roce 2015 
 
ČHS obdržel 26 žádostí o poskytnutí grantu na podporu mládeže, s celkovým požadavkem 
na poskytnutí zhruba 490 tisíc Kč.  
 
Na základě posouzení žádostí komise mládeže rozhodla, že granty budou poskytnuty na 24 
akcí; zamítnuty byly dvě žádosti. Celkově bylo rozděleno 150 tisíc Kč, částky na jednotlivé 
akce jsou uvedeny v tabulce. Peníze budou ve všech případech poskytnuty až po 
uskutečnění akce a předložení vyúčtování.   
 

Akce  detail žadatel  Přiděleno (Kč) 

Dlouhodobá péče o 
horolezeckou mládež 

 nákup horolezeckého materiálu, 
pronájem lezecké stěny HK Doubrava 5 000    

Podpora dlouhodobé 
práce s mládeží 

 nájemné za lezeckou stěnu, nákup 
lezeckého materiálu HO SK Nový Bor 6 000    

Dětský HIS maraton 
2015 

 
závody v oblasti HIS HO Vrchoviny 3 000    

Výcvik dětí a mládeže 

 tréninky, výjezdy do skal v okolí 
Olomouce, víkendové výcvikové 
akce na cvičných skalách v ČR i 
zahraničí  KH Olomouc 10 000    

Den malých (velkých) 
horolezců 

 náborová akce pro děti a mládež na 
stěně, prezentace lezeni a života v 
horách HO Vsetín 3 000    

Lezecké víkendy na 
skalách pro mládež 

 3 lezecké víkendy na skalách – 
Rabštejn, Čertovy skály, Lidečko HO Baník ČSA Karviná 8 000    

Činnost oddílu 
 nákup horolezeckého materiálu, 

pronájem lezecké stěny Lezecký tým Pardubice 10 000    

O Třebovského 
Stěnoleza 

 
lezecká soutěž pro děti a mládež HO Česká Třebová 3 000    

Nákup materiálu na 
zajištění činnosti oddílu 

 
nákup horolezeckého materiálu 

HO SVČ Lipník nad 
Bečvou 6 000    

Na skály bezpečně 
 

nákup horolezeckého materiálu TJ Baník Karviná 6 000    

4. ročník soustředění 
mládeže v Polské Juře 

 soustředění - vyvrcholení celoroční 
práce s mládeží HO Jeseník 10 000    

Výjezdové soustředění 
mládeže do skalních 
oblastí ČR 

 duben, květen, září, říjen - 4 akce – 
výjezd za lezením do Středohoří a 
Labských pískovců LK Mšeno (HO Řež) 6 000    

Letní tábor pro děti 
 

letní tábor na Kozelce, 2 turnusy CC Ruzyně 10 000    

Celoroční práce s 
mládeží 

 
nákup sedacích úvazků Alpin Club Rožnov 6 000    

Rozvoj sport 
horolezectví mládeže 
ve Svitavách 

 
doplnění materiálové základny, 
vstupné na lezeckou stěnu LK Svitavy 6 000    

Nákup lan pro výcvik 
mládeže 

 
nákup lan Horoklub Chomutov 6 000    

Náborová akce a 
závody v boulderingu 

 nábor a závody při otevření nové 
boulderové stěny HK v Jihlavě 3 000    

Letní soustředění - 
Polsko 

 tábor – vyvrcholení celoroční práce s 
mládeží HO Sokol Brno I 10 000    

Vybavení oddílu 
 Dovybavení lezeckého materiálu pro 

nejmenší lezce HO Alpici 5 000    

Pod mostem cup 2015 
 

závody pro veřejnost HO Potkali se u Kolína 5 000    

Otevírání Branických 
skal 2015 

 zahájení lezecké sezóny pro děti, 
nákup materiálu HO HOKAS 3 000    

Horolezecká školka 
2015 

 týdenní soustředění, výstupy na 
skalách, etika horolezectví, vztah k 
přírodě HK Pardubice Synthesia 10 000    

Náklady potřebné pro 
chod LK v Kralupech n. 
Vlt. 
 

 
doplnění materiálu – lano, lezecké 
boty, jistící pomůcky, cestovné, 
vstupné na lezecké stěny HO Kralupy n Vltavou 5 000    

Satalice Climb Opening 
2015 

 
závody HO Satalice 5 000    

 celkem 
 

    150 000    

 


