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 Granty ČHS na podporu mládeže v roce 2019 

Granty byly určeny 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 (max. víkendové) seznamovací pobyty pro mládež 
ve skalních oblastech, na lezeckých stěnách apod.  
2) Výcvikové akce a výjezdy do skal a do hor – 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 10 členů ČHS ve věku 
do 18 let, s doprovodem dospělých přiměřeného počtu.  
3) Podporu dlouhodobé práce s mládeží – nákup materiálu, pronájem lezecké stěny, tělocvičny apod. V oddíle, 
který žádal o grant, muselo být nejméně 10 dětí ve věku do 18 let a zároveň se jednalo o členy ČHS. 
O grant mohly žádat oddíly ČHS a spolky ČHS, pracující s mládeží. Prostředky čerpané z grantu mohly krýt max. 70% 
z celkových nákladů akce. V zájmu bezpečnosti bylo požadováno, aby se na akci podílel alespoň jeden instruktor 
ČHS nebo trenér ČHS s platnou kvalifikací, která musela odpovídat charakteru akce. 
 
Na základě výzvy bylo podáno 49 žádostí o grant s celkovým požadavkem na zhruba 753tis. Tři žádosti byly 
zamítnuty z důvodu nedodržení podmínek žádosti o grant. Grant byl přidělen 46ti žadatelům v celkové výši 
500.000,- Kč. Nejvíce se žádalo o grant na výcvikové akce a výjezdy do skal a do hor. Přidělené granty se 
pohybovaly v rozmezí 4 000,- až 15 000,- Kč.  
Po vyúčtování akcí jednomu žadateli nebyl poskytnutý grant proplacen z důvodu nedodržení podmínek pro vyúčtování 
grantu a další žadatel během roku oznámil storno výcvikové akce.  
Celkem tak bylo proplaceno 484.500,- Kč 
 

žadatel akce 
přiděleno 

(Kč) 
vyplaceno 

(Kč) 

Lezení pro všechny 

Letní tábory pro děti na Kozelce – dva týdenní 
tábory. Děti se učí základnímu pohybu na 
skalách, lezení, jištění a slaňování. Grant byl 
využit na stravu. 

15 000 15 000 

Klub adrenalinových aktivit V 
TAHU! 

Letní horolezecký tábor – Huť u Plzně, účast 94 
dětí. Tábor v indiánském duchu s bohatým 
programem – lezení, vysoké a nízké lanové 
překážky, orientační běh, celotáborová hra atd. 
Grant byl využit jako příspěvek na ubytování. 

15 000 15 000 

HO SmíchOFF 

Letní lezecký tábor v Rakousku, v Imstu. 
Tábora se zúčastnilo 14 děti, které si zopakovaly 
metodiku a vyzkoušely si lezení ve skalních 
oblastech Oetz, Oberried, Rote wand, Sparchet 

15 000 15 000 

Lezecký klub Vertikon Zlín 

Příměstské lezecké tábory ve Zlíně, jednalo se 
o tři tábory, kterých se celkem zúčastnilo 73 
dětí. Lezlo se jak na umělé stěně tak na skalách, 
na programu byla 1.pomoc, orientace v přírodě, 
jak přežít v přírodě, uzlování, vědomostní kvíz 
s lezeckou tématikou atd. 

15 000 15 000 

Horoguru 

Horolezecké tábory – 1. a 2. turnus proběhl 
v Ostrově, Tisé. Poslední turnus na Hrubé Skále. 
Kromě lezení nechyběla ani zdravověda, 
uzlování a další sportovní aktivity. Táborů se 
zúčastnilo celkem 50 dětí 

15 000 15 000 

Horolezecký klub Choceň 
Letní lezecké soustředění na Ostaši – účast 25 
dětí. Na programu bylo lezení na skalách, 

14 500 14 500 
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sportovní činnosti, soutěže, hry v přírodě, 
táborový oheň. Jedním z cílů bylo upevnění 
vzájemných vztahů a budování schopnosti 
práce ve skupině.  

HK Gymnázium Orlová 

Výcviková akce Osp a Crni Kal, Slovinsko – akce 
se zúčastnilo 14 dětí, které měly možnost si 
procvičit základy jištění, uzlování, zdravovědu, 
topografii, orientaci v terénu atd., příprava na 
soutěž Mladí horalové 

14 500 14 500 

Blok centrum 

Lezecké soustředění, tábor v Polské Juře – akce 
se zúčastnilo 32 dětí, každý den lezení ve 
skalách, děti procvičovaly techniku jištění, 
správné navazování, partner-check, slaňování, 
vázání uzlů, prusíkování a další aktivity. 

14 500 14 500 

HO Pohodička Slaný 

Lezecké soustředění v bývalém chatovém 
táboře poblíž Bechyně, účast 26 dětí, spaní bylo 
zajištěno ve stanech, na programu bylo 
zejména lezení, slaňování, jištění a různé 
soutěžní aktivity 

14 500 14 500 

HOROLEZCI Jeseník 

Lezecké soustředění v polských Sokolíkách, 
akce se zúčastnilo 15 dětí, které měly možnost 
se seznámit s prostředím skal na zajištěných 
cestách a prohloubit si lezecké zkušenosti. 

14 500 14 500 

HO Alpici 

Horolezecký tábor – Chata Pláně pod 
Ještědem, účast 20 dětí. Kromě lezení na 
skalách si děti vyzkoušely ferratové lezení 
v horolezecké aréně v Liberci a další aktivity 
jako lanové překážky, střelbu z luku, míčové 
hry, noční bojovku, zdravovědu atd.. 

14 500 14 500 

Horolezecký klub Atlas Opava 

Horolezecký tábor na Rabštejně, akce se 
zúčastnilo 14 dětí, lezení v okolí Rabštejnských 
skal, zkušené děti vyváděly cesty na prvním, 
méně zkušené lezly top rope. Probíhala 
příprava na soutěž Mladí horalové 

14 500 14 500 

HO Beskyd Karviná 

Lezecké víkendy – Rabštejn, Helfštýn, Lipník 
nad Bečvou, náborová akce. Seznámení 
mládeže s lezeckou technikou, vázání uzlů a 
lezení na skalách. Seznámení s bezpečností a 
chováním na skalách. Celková účast 45 dětí. 

14 500 14 500 

Horolezecký klub Jihlava 

Letní lezecké soustředění – Arco Itálie, 
ubytování v autokempingu ZOO, každý den bylo 
na programu lezení na skalách. Soustředění se 
zúčastnilo 13 dětí 

14 000 14 000 

HK Frenštát pod Radhoštěm 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeckého materiálu, karabiny, smyčky, lezecké 
chyty 

13 000 13 000 

HO Šutr 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží - 
částečná úhrada nájemného na horolezeckou 
stěnu 

12 500 12 500 

HO Slavoj Litoměřice  
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeckých chytů, vstupy na lezeckou stěnu 

12 500 12 500 
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Na-horu 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – vstupy 
na lezeckou stěnu 

12 500 12 500 

Lezčata 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – vstupy 
na lezeckou stěnu 

12 500 12 500 

Lezci.com 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
potřebného lezeckého materiálu pro provoz 
oddílu 

12 000 12 000 

LK Leze Top Písek 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeckých lan 

12 000 12 000 

HK Lanškroun 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeckého materiálu, karabiny, lezecké přilby. 
Pronájem tělocvičny za I.pololetí  

12 000 12 000 

Boulder bambini 

Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeckého materiálu pro potřeby oddílu, 
jednalo se zejména o lezečky, expresky, 
bouldermatky 

12 000 12 000 

Horoklub Chomutov 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeckého vybavení pro potřeby oddílu a 
částečnou úhradu pronájmu tělocvičny 

12 000 12 000 

ASPV SOŠ Šumperk 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeckých chytů a struktur 

12 000 12 000 

TJ Baník Karviná 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeckého materiálu, zejména lezeček 

12 000 12 000 

HK Babí lom Kuřim 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – vstupy 
na lezeckou stěnu 

12 000 12 000 

HK Vysočina 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeckých chytů 

12 000 12 000 

HO Satalice  
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – 
pronájem lezecké stěny 

11 000 11 000 

Trip team 

Lezecké výjezdy na skály Žďárských vrchů – 
náborová akce, účast přibližně 75 mladých 
lezců, náplní bylo představení lezení, seznámení 
s lezeckým materiálem a jeho použitím 

9 000 9 000 

HO Vsetín 
Den malých (velkých) horolezců – náborová 
akce, celodenní lezecké aktivity v Semetíně, 
prezentace lezení a života v horách 

8 500 8 500 

HO Sokol Brno 

Letní lezecké soustředění v Polsku, účast 35 
dětí, lezení ve skalních oblastech v okolí 
Bedkowic. Kromě lezení dětí zkoušely slaňování,  
prusíkování, zakládání a rušení jistícího 
stanoviště, jumarovaní a další aktivity. 

8 500 8 500 

Horolezecký klub Ostaš 

Lezecké soustředění ve skalní oblasti v okolí 
Roviště, jednalo se o prodloužený víkend, 
celkem 12 dětí mělo možnost si vyzkoušet 
lezení na skalách 

8 500 8 500 

Lezu v Mezu 
Lezecké soustředění v Moravském Krasu a 
Žďárských vrších 

8 000 0 

Klub horolezců Olomouc 

Letní lezecké soustředění na Blatinách, lezení 
v oblasti Drátník, Čtyři palice, Malínská skála, 
Bílá skála, Černá skála. Pro mladší bylo 
připraveno lezení top rope, starší vyváděli cesty 

7 500 7 500 
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sami, pod dozorem instruktorů 

Lezecký klub Mšeno 

Lezecká víkendová soustředění v Čechách, 
lezení v Tisé a na Bořni, akce se účastnilo vždy 
10-12 zkušených dětí, které již zvládají potřebné 
lezecké dovednosti, vč. slaňování, jištění, 
prusíkování. Příprava na soutěž Mladí horalové 

7 500 7 500 

Flash Wall Lezecké soustředění na Rabštejně 7 500 0 

HOK Pardubice 

Horolezecká školka na skalách, Železný Brod – 
účast 30 dětí, zopakování a nácvik základních 
metodických postupů, lezení na Suchých 
skalách 

7 000 7 000 

HO Namche 

Výcvikové výjezdy do skal u Bechyně, Černolic, 
Srbska. Jednalo se o dva výjezdy, kterých se 
zúčastnilo celkem 21 dětí, hlavní náplní bylo 
lezení, slaňování a metodika. 

7 000 7 000 

HO LEZCI Z VYSOČINY 
Víkendové lezecké soustředění na Vysočině – 
lezení ve skalní oblasti Čtyři palice, hlavní náplní 
lezení na skalách a slaňování 

7 000 7 000 

LK Prachov 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeckého materiálu – chyty na stěnu 

5 000 5 000 

HO Lipník nad Bečvou 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeckých lan 

5 000 5 000 

HOVRCH 

Lezecký závod dětský HIS-maratón, náborová 
akce. Lezení 7 cest na obtížnost a 2 bouldery. 
Grant byl použit na pronájem pozemku, 
občerstvení, lezecké pomůcky. 

5 000 5 000 

Horolezčata 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeckého materiálu, lezecké úvazky. Dále 
vstupy na lezeckou stěnu 

4 000 4 000 

Alpin Club Rožnov 
Podpora dlouhodobé práce s mládeží – nákup 
lezeček 

4 000 4 000 

Česká Třebová 

Lezecká soutěž - O Třebovského stěnoleza, 
náborová akce. Jedná se o soutěž pro 
začátečníky a mírně pokročilé, přihlásilo se 63 
startujících a soutěžilo se v lezení na rychlost, 
obtížnost a bouldering. 

4 000 4 000 
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