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Granty na podporu mládeže v roce 2015 
 

 
 
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), 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 18 let, s přiměřeným doprovodem 
dospělých.  
 
3) Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup materiálu, pronájem tělocvičny apod. V oddíle, který žádal 
o grant, muselo být nejméně 10 dětí ve věku do 18 let. 
 
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 bylo požadováno, aby se na akci podílel alespoň 
jeden instruktorem ČHS s platnou kvalifikací. 
 
Na základě výzvy bylo podáno 28 žádostí o poskytnutí grantu, dvě byly posléze staženy. Z 26 žádostí 
v celkovém objemu téměř 490 tisíc Kč, které byly předmětem hodnocení, bylo vybráno 24, zamítnuty byly 
dvě žádosti. Celkově bylo přislíbeno rozdělení 150 tisíce Kč, přičemž přidělené granty se pohybovaly od 3 do 
10 tisíc Kč. Granty byly využity poměrně rovnoměrně na všechny uvedené účely, tj. jak na náborové akce, 
tak na výcvikové akce (horoškoly, tábory, soustředění) i na celoroční práci s mládeží včetně nákupu 
materiálu pro výcvik. Přidělené finanční prostředky byly po ukončení akcí vyčerpány v celkové výši 143 836 
Kč. Přidělený grant nečerpal jeden z oddílů (LK Svitavy), který nesplnil podmínku počtu mládežnických 
členů.  

 
 

Akce mládeže  žadatel  přiděleno 
(Kč) 

čerpáno 
(Kč) 

Dlouhodobá péče o horolezeckou mládež HK Doubrava 5 000    5 000    

Dlouhodobá péče o horolezeckou mládež HO SK Nový Bor 6 000    6 000    

Dětský HIS maraton 2015 HO Vrchoviny 3 000    3 000    

Výcvik dětí a mládeže KH Olomouc 10 000    10 000    

Den malých (velkých) horolezců HO Vsetín 3 000    3 000    

Lezecké víkendy na skalách pro mládež HO Baník ČSA Karviná 8 000    8 000    

Činnost oddílu Lezecký tým Pardubice 10 000    10 000    

O Třebovského Stěnoleza HO Česká Třebová 3 000    3 000    

Nákup materiálu na zajištění činnosti oddílu HO SVČ Lipník nad Bečvou 6 000    6 000    

Na skály bezpečně TJ Baník Karviná 6 000    6 000    
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4. ročník soustředění v Polské Juře HO Jeseník 10 000    10 000    

Výjezdové soustředění mládeže do skalních 
oblastí ČR LK Mšeno (HO Řež) 6 000    6 000    

Letní tábor pro děti - Kozelka CC Ruzyně 10 000    10 000    

Celoroční práce s mládeží Alpin Club Rožnov 6 000    6 000    

Nákup lan pro výcvik mládeže Horoklub Chomutov 6 000    6 000    

Náborová akce a závody v boulderingu HK v Jihlavě 3 000    3 000    

Letní soustředění - Polsko HO Sokol Brno I 10 000    10 000    

Vybavení oddílu HO Alpici 5 000    5 000    

Pod mostem cup 2015 HO Potkali se u Kolína 5 000    4 871    

Otevírání Branických skal 2015 HO HOKAS 3 000    3 000    

Horolezecká školka 2015 HK Pardubice Synthesia 10 000    10 000    

Náklady potřebné pro chod LK v Kralupech n. Vlt. HO Kralupy n Vltavou 5 000    5 000    

Satalice Climb Opening 2015 HO Satalice 5 000    4 965    

 
Horolezecký klub Doubrava  
Dlouhodobá péče o horolezeckou mládež  
Přiděleno a čerpáno 5.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu celoroční práce s mládeží v oddíle, tj. na výcvik na umělé stěně, výcvik na 
místních skalách a na výjezdy do skal v ČR. Akcí se zúčastnilo 10 – 15 dětí ve věku 6 až 15 let. Dále byl 
grant použit na doplnění horolezeckého materiálu – lana, karabiny, helmy a další. 
 
HO SK Nový Bor 
Dlouhodobá péče o horolezeckou mládež  
Přiděleno a čerpáno 6.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu celoroční práce s mládeží v oddíle, zejména na nájem prostor určených pro 
trénink talentované mládeže. 
 
HO Vrchoviny 
Dětský HIS maraton   
Přiděleno a čerpáno 3.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání 6. ročníku náborové akce – dětského HIS maratonu, tj. lezeckých závodů na 
rychlost i na obtížnost a doprovodných soutěží pro malé děti. Akce, která se konala 30. 5. 2015, se 
zúčastnilo 80 dětí od sedmi do třinácti let.  
 
KH Olomouc 
Výcvik dětí a mládeže 
Přiděleno a čerpáno 10.000 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 také na pronájem lezecké stěny. V oddíle 
je zhruba 30 dětí, které jsou současně členy ČHS. 
 
HO Vsetín 
Náborová akce pro děti a mládež s účastí veřejnosti 
Přiděleno a čerpáno 3.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu akce rozvíjející vztah dětí a mládeže k horolezectví. Děti i rodiče měli možnost 
navštívit několik tzv. stanovišť, kde mohli vyzkoušet lezení na umělé stěně v přírodě, slaňování, lezení po 
laně, pohyb a chození po slacklině, pohyb v úvazku mezi stromy. Dne pro malé i velké horolezce se 
účastnilo cca 50 lidí.  
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HO Baník ČSA Karviná 
Lezecké víkendy na skalách pro mládež  
Přiděleno a čerpáno 8.000 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 lezeckou technikou, vázáním uzlů a lezením na skalách. Déle také 
seznámení s bezpečností a chováním na skalách. Akce na Čertových skalách se zúčastnilo 29 dětí, dalších 
dvou akcí 13, resp. 10 dětí.  
 
Lezecký tým Pardubice  
Činnost oddílu pracujícího s mládeží 
Přiděleno a čerpáno 10.000 Kč 
Grant byl využit na uspořádání lezeckých soustředění mládeže na Vysočině a v Labských pískovcích, dále 
na trénink dětí na umělé stěně, krátkodobé výjezdy do skal, nábor mládeže na sportovních slavnostech. 
Soustředění se zúčastnilo cca 45 dětí.     

 
HO Česká Třebová  
O Třebovského Stěnoleza 2015 
Přiděleno a čerpáno 3.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání 2. ročníku závodu, který je určen dětem a mládeži. Závodu se zúčastnilo 24 
soutěžících, kteří se museli popasovat s plněním 3 disciplín – lezením na obtížnost, na rychlost, a to i 
poslepu a testem rovnováhy. 
 
HO při SVČ Lipník nad Bečvou 
Rozvoj lezení v Lipníku nad Bečvou  
Přiděleno a čerpáno 6.000 Kč 
Grant byl využit na podporu mládežnického lezení ve formě nákupu lezeckého vybavení včetně lan, které 
boude používáno na pravidelných týdenních trénincích, které probíhají od jara do podzimu, a na víkendové 
akce oddílu a letní a podzimní soustředění.  
 
TJ Baník Karviná 
Dlouhodobá péče o horolezeckou mládež  - Na skály bezpečně 
Přiděleno a čerpáno 6.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu mládežnického lezení ve formě nákupu lezeckého vybavení pro oddíl, zejména 
lan a jistících prostředků, dále na poskytnutí dotace pro členy dětského kroužku na obnovení stávajícího 
horolezeckého materiálu. 
  
HO Jeseník 
Soustředění v Polské Juře – 4. ročník 
Přiděleno a čerpáno 10 000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání pětidenní výcvikové akce v Polské Juře, tematicky zaměřené na lezení 
v jihoamerické Patagonii. Akce se zúčastnilo 14 mládežníků.  
 
LK Mšeno + HO Řež 
Lezecké akce pro děti na skalách.  
Přiděleno a čerpáno 6.000 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.  
 
CC Ruzyně 
Dětský tábor na Kozelce – 4. ročník 
Přiděleno a čerpáno 10.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání tábora v lezecké oblasti Kozelka, jehož cílem bylo podpořit vztah mládeže 
k lezení v přírodě s důrazem na bezpečný pohyb ve skalním terénu. Akce se zúčastnilo 29 dětí.  
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Alpin Club Rožnov  
Dlouhodobá péče o horolezeckou mládež   
Přiděleno a čerpáno 6.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu mládežnického lezení ve formě nákupu lezeckého vybavení pro dětský lezecký 
kroužek (zejména sedáků pro cca 30 mládežníků). 
 
Horoklub Chomutov 
Dlouhodobá péče o horolezeckou mládež  
Přiděleno a čerpáno 6.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu mládežnického lezení ve formě nákupu lezeckého vybavení pro výcvik mládeže. 
Výcvik se uskutečnil v různých skalních oblastech v ČR, Německu a také Itálii, kde proběhlo týdenní letní 
soustředění a zúčastnilo se jej 16 členů kroužku mládeže. 
 
HK v Jihlavě 
Náborová kace HK v Jihlavě a první jihlavské závody v boulderingu 
Přiděleno a čerpáno 3.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání boulderingového závodu pro děti, mládež a dospělé, díky kterému byl tento 
sport představen široké lezecké veřejnosti. Závodu se zúčastnilo 33 soutěžících.  
 
HO Sokol Brno I 
Soustředění mládežnického oddílu Rocky Monkeys v Polsku – 8. ročník 
Přiděleno a čerpáno 10.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání týdenního letního soustředění oddílu mládeže Rocky Monkeys v oblasti Jury 
Krakowsko – Czestochowské v Polsku, konkrétně v Bedkowské dolině. Soustředění je vyvrcholením 
celoroční práce s mládeží v oddíle a aplikací a rozšířením dovedností získaných na umělé stěně. Akce se 
zúčastnilo 33 dětí.  
 
HO Alpici 
Dlouhodobá péče o horolezeckou mládež   
Přiděleno a čerpáno 5.000 Kč. 
Grant byl využit na podporu mládežnického lezení ve formě nákupu lezeckého vybavení pro dětský lezecký 
kroužek, zejména šlo o sedáky a helmy. 
 
HO Potkali se u Kolína  
POD MOSTEM CUP 2015 
Přiděleno 5.000 Kč a čerpáno 4 871 Kč.    
Grant byl využit na uspořádání 2. ročníku dětských lezeckých závodů pořádaných na nově vznikající umělé 
lezecké stěně. Závodu se zúčastnilo 31 závodníků, převážně z řad úplných začátečníků. Díky pořádání této 
akce v loňském roce vznikl lezecký kroužek pro děti při HO Potkali se u Kolína.  
 
HOKAS 
Otevírání Branických skal 2015 – 1. ročník 
Přiděleno a čerpáno 3.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání akce pro děti a mládež na Branických skalách v Praze. Akce byla rozdělena 
do čtyř hlavních částí dle aktivit, na každém stanovišti byly připraveny bodované hry a soutěže s odměnami. 
Akce se zúčastnilo 12 dětí.  
 
HK Pardubice Synthesia 
Horolezecká školka na skalách 
Přiděleno a čerpáno 10.000 Kč. 
Grant byl využit na uspořádání dalšího ročníku horolezecké školky - týdenního soustředění dětí, které je 
zaměřeno na seznámení s lezením na skalách a pohybem v horách.  Akce se tentokráte konala 
v Koberovech a zúčastnilo se jí 28 dětí.  
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HO Kralupy n Vltavou  
Rozvoj lezení v Kralupech nad Vltavou  
Přiděleno a čerpáno 5.000 Kč 
Grant byl využit na podporu dětského lezeckého kroužku. Šlo zejména o nákup materiálu (lana, lezečky) a o 
pronájem školní stěny, také byly částečně pokryty výjezdy na stěny mimo Kralupy. V oddíle je zhruba 45 
dětí. 
 
HO Satalice  
Satalice Climb Opening 2015 
Přiděleno 5.000 Kč a čerpáno 4 965 Kč.    
Grant byl využit na uspořádání lezeckého dne, jehož cílem bylo přiblížit lezecký sport široké veřejnosti, 
hlavně mládeži. Příchozí si mohli vyzkoušet lezení na umělé stěně, slaňování, chození na slacklině, lezení 
pomocí jumaru, naučit se motat lano a také základní lezecké uzly. Dále byly promítány filmy s lezeckou 
tématikou. Akce se zúčastnilo cca 130 zájemců z řad dětí i dospělých. 
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