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Dotace pro pořadatele tuzemských závodů ČHS v soutěžním lezení v roce 2018 
 
 

Komise soutěžního lezení ČHS podporuje tyto závody dospělých: 

 závody I. kategorie - mistrovství ČR (obtížnost, bouldering, rychlost) 

 závody II. kategorie - Český pohár (obtížnost, bouldering) 

 závody III. kategorie - rankingové závody (obtížnost, bouldering, rychlost) 
 

Komise soutěžního lezení ČHS podporuje tyto závody mládeže: 

 závody I. kategorie - mistrovství ČR mládeže (obtížnost, bouldering, rychlost) 

 závody II. kategorie - Český pohár mládeže (obtížnost, bouldering, rychlost) 

 závody II. kategorie – Český pohár do14 let – závody žákovských kategorií v lezení na 
obtížnost 

 

ČHS poskytuje pořadatelům dotace na základě smlouvy uzavřené mezi ČHS a příslušným 
pořadatelem. 
Uzavření smlouvy se nepožaduje pouze v případě rankingových závodů dospělých. 

 

Dotace na závody I. a II. kategorie se poskytují ve dvou složkách: 

 základní dotace 

 doplňková dotace 

Na rankingové závody dospělých se poskytuje pouze základní dotace, na závody mládeže 
v rychlosti pouze celková dotace. 

 

Základní dotace se poskytuje v plné výši za předpokladu, že se závod uskuteční. Ve zcela 
výjimečném případě může Komise rozhodnout, že část základní dotace poskytne i v případě, 
že závod musel být zrušen bez zavinění pořadatele. 

 

Doplňková dotace se poskytuje v závislosti na kvalitě uspořádaného závodu (dodržení 
stanovených podmínek, propagace závodu v médiích apod.). Základní podmínkou je včasné 
předání výsledků závodu Komisi, správci rankingu a sekretariátu ČHS. Rozhodnutí o výši 
dotace je věcí Komise. 
 
Celková dotace se poskytuje vzhledem k charakteru závodů mládeže na rychlost jako 
jedna celková částka, není tedy poskytována ve dvou složkách. 

 
Dotace se pořadatelům poskytují po uskutečnění závodu na základě faktury nebo 
po předložení vyúčtování sekretariátu ČHS. 

 

Zálohovou dotaci lze poskytnout jen ve zcela výjimečných a zdůvodněných případech. 
 

 
Závody v lezení na obtížnost 

 

 
Kategorie 
závodu 

základní 
dotace - 
dospělí 

doplňková 
dotace – 
dospělí 

základní 
dotace - 
mládež 

doplňková 
dotace - 
mládež 

MČR 25 000 Kč 10 000 Kč 19 000,- Kč 6 000,- Kč max. 

ČP, ČPM 17 000,- Kč 9 000,- Kč max. 15 000,- Kč 5 000,- Kč max. 

U14 X X 10 000,- Kč 4 000,- Kč max. 

rankingový závod 6 000,- Kč X X X 
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Závody v boulderingu 
 

Na základě smlouvy s pořadateli ČP dospělých a mládeže B, A, J o dlouhodobé 
spolupráci a poskytnutí marketingových práv jsou dotace na závody upraveny takto: 

 

Kategorie závodu základní 
dotace - 
dospělí 

doplňková 
dotace - 
dospělí 

základní 
dotace - 
mládež 

doplňková 
dotace - 
mládež 

MČR 0 Kč 0 Kč  19 000,- Kč 15 000,- Kč max. 

ČP, ČPM 0 Kč 0 Kč 15 000,- Kč 6 000,- Kč max. 

rankingový závod 6 000,- Kč X X X 
 
 
 

Závody v lezení na rychlost 
 

Kategorie 
závodu 

základní dotace 
dospělí 

doplňková 
dotace - 
dospělí 

celková dotace 
mládež 

MČR 13 000,- Kč 4 000,- Kč max. 8 000,- Kč 

ČPM, nomin. z. 11 000,- Kč 3 000,- Kč max. 6 000,- Kč 
 

Při společném závodě dospělých a mládeže nebude dotace poskytnuta jako součet dotací 
na 2 závody, ale v rozsahu příspěvku na závod kategorie, kde je dotace vyšší (mládež nebo 
dospělí) s možností navýšení do limitu součtu obou dotací daného dohodou mezi 
pořadatelem a Komisí dle náročnosti disciplíny, typu a kategorie závodu. 

V případě výrazné přidané hodnoty v oblasti sportovní úrovně závodu, jeho marketingového 
využití, mediálních výstupů či propagace lezeckého sportu a ČHS může být dotace na 
základě smlouvy mezi ČHS a pořadatelem navýšena dle rozsahu přidané hodnoty. 


