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KONCEPCE PRÁCE KOMISE ALPINISMU SE ČTYŘMI GENERACEMI HOROLEZCŮ  
4G KONCEPCE 

schváleno Výkonným výborem ČHS dne 21.10.2020 
 
CÍL: Rozvoj výkonnostního a vrcholového horolezectví ČR prostřednictvím podpory a propojování špičkových 
horolezců / lezců z různých generací včetně talentované mládeže se společným zájmem zejména o lezení v horách 
a tzv. tradiční lezení. Předmětem podpory mohou být podle možností a aktuální situace i další disciplíny – sportovní 
lezení na skalách, bouldering, popř. skialpinismus, ledolezení a drytooling.1 
 
Koncepce je myšlena jako dlouhodobý cyklus umožňující mezigenerační předávání zkušeností v rámci 4 generačních 
skupin - týmů. V ideálním případě talentovaný lezec, který se "vylíhne" mezi mládežníky, absolvuje běh se sokolíky, 
roztáhne křídla a získá několik ocenění ve výstupech roku, aby se o dvacet let později zařadil mezi mentory. 
 
Koncepce bude realizována postupně, s tím, že fungování jejích jednotlivých částí, zejména týmů, bude vždy závislé na 
aktuálních možnostech a situaci, včetně zájmu špičkových a talentovaných lezců o zapojení do těchto aktivit.  
 
4 GENERACE / TÝMY (4G)  
MLÁDEŽ ("LÍHEŇ") 
 Cíl: Podchytit talentované mladé lezce se zájmem o lezení na skalách a v horách. Předpokládá se zaměření na 

lezení v horách a tradiční lezení, v této věkové skupině je možné i zaměření na sportovní lezení na skalách a 

bouldering.  

 Počet členů týmu: 5 - 8 

 Věková skupina 16 – 20  

 Zařazení do týmu: Cena Talent roku na Výstupech roku, dále vytipování a zapojení vhodných mládežníků z oddílů, 

a to ve spolupráci s Komisí mládeže. 

 Sestavení týmu – průběžná obměna, tj. roční členství s možností prodlužování na max. 3 roky 

 Uzavření smluv nebo jiný dokument vymezující práva a povinnosti stran; nutný souhlas a podpis rodičů  

 Aktivity:  

o účast na setkání / soustředění KA 

o účast na výjezdu týmu Sokolíků, popř. reprezentantů, pravděpodobně jen při zaměření na skalní lezení, 

pískovcové lezení, popř. bouldering 

 Podpora:  

o finanční příspěvek na cestovní náklady při účasti na akcích 

o materiální podpora dle možností 

o jiná podpora (metodická, tréninková, tipy na realistické a hodnotné cíle) 

 
MLADÍ ALPINISTÉ ("SOKOLÍCÍ") 
 Cíl: Podchycení, výcvik a podpora mladých talentovaných lezců ve věku 18 – 30 let. Víceletý výcvikový cyklus, 

podrobnosti viz Sokolíci 1, 2. Motivační tahoun pro mládež (Líheň), v současnosti klíčový prvek koncepce (Sokolíci 

1).  

 Možnost vytvoření 2 týmů Sokolíků: 

o Sokolíci 1 – těžiště střední hory a big wall, věk 18 – 25 let 

o Sokolíci 2 – velehory, věk 21 – 30 let 

 Těžiště Sokolíci 1, tříletý výcvikový cyklus zakončený „miniexpedicí“. Sokolíci 2 – vzhledem k zaměření lze 

předpokládat sestavení menšího týmu v delších časových periodách, např. jednou za pět let.  

 U obou týmů uzavření smluv nebo jiný dokument vymezující práva a povinnosti stran. 

                                                 
1 Nyní se předpokládá zaměření jen lezení v horách a tradiční lezení. Na další disciplíny bude aktuálně zaměřen jen 
reprezentační tým, který je sestavován na základě ocenění Výstupy roku. Zaměření na sportovní lezení na skalách lze 
předpokládat u mládeže (Líheň). 
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 Sokolíci 1 

o věková skupina 18 – 25 let 

o max. 10 členů týmu 

o zařazení do týmu – výzva, testy, motivace 

o uzavření smluv nebo jiný dokument vymezující práva a povinnosti stran 

o sestavení týmu na 3 roky 

  Sokolíci 2 

o věková skupina 21 – 30 let 

o max. počet členů týmu (bude upřesněno) 

o zařazení do týmu – výzva, testy, motivace 

o uzavření smluv nebo jiný dokument vymezující práva a povinnosti stran 

o sestavení týmu na 3 roky 

  Aktivity:  

o účast na setkání / soustředění KA 

o každoroční motivační přednáška Sokolíků na akci Komise mládeže 

o účast na výjezdech týmu Sokolíků 

o individuální výjezdy v rámci týmu Sokolíků, nebo s lezci z jiných týmů (repre…) 

 Podpora:  

o finanční příspěvek na cestovní náklady při společných i individuálních akcích 

o individuální budget – v omezené míře jako forma podpory akce, na kterou nepojedou všichni; návrh 

5000 Kč  

o materiální podpora dle možností 

o členství v ČHS, cestovní pojištění, zdravotní prohlídky (podle finančních možností) 

o jiná podpora (metodická, tréninková, tipy na realistické a hodnotné cíle)  

 
REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO ("ŠAMPIONI") 
 Cíl: Podpora špičkových horolezců. Motivační tahouni pro Sokolíky, případně i mládežníky.   

 Členství v reprezentačním týmu bude nabídnuto všem oceněným ve Výstupech roku. Komise alpinismu má právo 

výjimečně zařadit do týmu i další lezce, kteří aktuálně prokáží špičkovou výkonnost, ačkoli nebyli oceněni ve 

Výstupech roku.  

 Týmy: 

o A – ocenění Výstup roku 

o B – čestné uznání 

 Roční členství v týmu – od ocenění VR do 31.12. kalendářního roku 

 Počet členů týmu podle počtu oceněných.  

 Vedoucí týmu: nemusí být, rozhodování – předseda, členové KA 

 Dokument o zařazení do týmu se stručným vyjmenováním práv a povinností a odkazem na statut reprezentanta.  

 Aktivity:  

o účast na setkání / soustředění KA 

o individuální výjezdy v rámci týmu repre, nebo s lezci z jiných týmů (hlavně se Sokolíky…) 

o instruktorské působení na akcích Mládeže, Sokolíků (finanční odměna) 

 Podpora:  

o příspěvek na cestovní náklady při akcích 

o individuální budget – cca 30 tis. Kč člen týmu A, cca 15 tisíc Kč člen týmu B  

o materiální podpora dle možností 

o členství v ČHS, cestovní pojištění, zdravotní prohlídky (podle finančních možností) 

o jiná podpora podle možností 
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MENTOŘI ("MATADOŘI/STARÝ PÁKY/KVOČNY") 
 Cíl: Mezigenerační soudržnost, předávání zkušeností, podpora aktivit starších špičkových lezců. 

 Tým: Volné seskupení, sestavení týmu dle zájmu lezců, bez omezení počtu 

 Zařazení do týmu na 1 rok s možností prodlužování 

 Dokument o zařazení do týmu se stručným vyjmenováním práv a povinností 

 Aktivity:  

o účast na setkání / soustředění KA 

o individuální výjezdy v rámci týmu, nebo s lezci z jiných týmů (Sokolíci, repre) 

o „mentorské“, instruktorské působení na akcích Mládeže, Sokolíků (finanční odměna) 

 Podpora:  

o příspěvek na cestovní náklady při akcích 

o materiální podpora dle možností 

o členství v ČHS, cestovní pojištění (podle finančních možností) 

 
 
AKTIVITY / AKCE  
 Setkání / soustředění 

o 2 x ročně (jaro, podzim), dle ročního plánu 

o dvoudenní, víkendové setkání s programem – přednášky, plány, lezení 

o účast členové všech týmů + členové KS 

o podpora akce 

 příspěvky na cestovní náklady účastníků vč. ubytování, popř. stravování  

 úhrada pronájmu objektu 

 úhrada společné večeře apod. 

 odměna pro organizátora akce 

 úhrada dalších nákladů, např. odměna pro hosta s přednáškou apod.  

 Výkonností výjezdy (zatím se týká jen Sokolíků 1) 

o tým Sokolíků – dle ročního plánu, cca 3 x ročně 

o týdenní apod. akce, dle ročního plánu 

o účast – Sokolíci a doprovod, možnost účasti členů z dalších týmů 

o podpora akce 

 příspěvky na cestovní náklady účastníků (vč. doprovodu), podle destinace 

 odměna pro organizátora akce a mediální zpracování 

 odměna pro odborný doprovod vedoucí výcvik 

 Individuální výjezdy 

o výjezdy dvou a více osob z jednoho týmu, nebo z různých týmů 

o může se týkat členů všech týmů, nejpravděpodobněji Sokolíci, repre 

o počet a zaměření nejsou předem dány, závisí na aktivitě lezců 

o zaměření výjezdů dle lezců, konzultace s KA 

o podpora akce 

 podmíněna schválením akce ze strany KA 

 příspěvky na cestovní náklady účastníků 

 
NÁSTROJE PODPORY 
 finanční podpora 

o podpora účasti na společných akcích (setkání, výjezdy), viz výše 

o podpora účasti na individuálních akcích (viz individ. budget) 

o příspěvek na vybavení (viz individ. budget) 

o příspěvek na trénink, fyzioterapii atp. (viz individ. budget) 
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o odměny za práci pro týmy (odborné vedení na výjezdech) 

 materiálová podpora 

o oblečení, materiál od sponzorů, priorita – Sokolíci, repre 

 jiná podpora 

o členství v ČHS zdarma - především repre, případně matadoři, ostatní v pořadí 

o cestovní pojištění zdarma – především repre, bonus pro matadory, ale není prioritou 

o sportovní zdravotní prohlídky - zdarma, minimálně tým Repre, ale mělo by se vztahovat na všechny 

výkonnostní sportovce, tj. všichni kromě matadorů 

o vyjednání tréninkových prostor na lezeckých stěnách 

o propagace členů týmu na webu, fb, u mediálních i ostatních partnerů ČHS…  

 budget na individuální výjezdy a další individuální podporu členů týmu 

o mělo by se týkat hlavně Sokolíků a Repre, Líheň a Matadoři ne 

o rozpočet pro každý tým samostatně 

o určit na co lze peníze využít (u jednotlivých týmů se může lišit): prioritně na výjezd s členem z jiného 

týmu 

o určit finanční strop pro jednotlivce, s tím, že individuální budget v daném roce se odvine od možností 

rozpočtu, od počtu Šampionů a Sokolíků; návrh pro Šampiony A/30 tis. Kč, B/15 tis. Kč, Sokolíci 5 tis. Kč.  

o mechanismu přidělování peněz 

 podpora po akci, proplacení nákladů, zálohy výjimečně (např. expedice – nákup letenek) 

 žádosti o individuální finanční podporu průběžně, nejpozději v polovině roku 

 
 
STATUS REPREZENTANTA 
 nominace do týmu A, B na základě ocenění ve Výstupech roku s přihlédnutím k ostatním (dlouhodobým) 

výsledkům 

 výjimečně možnost nominace pouze na základě vynikajících výsledků 

 o zařazení do týmu rozhoduje KA, dokument o zařazení do týmu 

 členství v repre týmu - od zařazení do 31.12. kalendářního roku 

 povinnosti reprezentanta 

 činnost v souladu se zaměřením týmu 

 plnění základních povinností – členství v ČHS, platné zdravotní osvědčení, testy… (podle typu týmu) 

 účast na akcích týmu, resp. na akcích KA, podpora dobrého jména českého horolezectví, součinnost při 

propagaci českého horolezectví a popř. mediální činnost, fair play… 

 povinnost předložit zprávu z individuální akce 

 podpora ze strany ČHS – viz podpora aktivit 

 
STATUS SOKOLÍKA (tým 1) 
 nominace do týmu na základě výběrového řízení 

 výjimečně možnost dodatečné nominace na základě vynikajících výsledků 

 o zařazení do týmu rozhoduje vedoucí týmu a další členové KA, dokument o zařazení do týmu 

 členství v týmu - od zařazení do 31.12. třetího kalendářního roku 

 povinnosti člena týmu 

 činnost v souladu se zaměřením týmu 

 plnění základních povinností – členství v ČHS, platné zdravotní osvědčení, testy… (podle typu týmu) 

 účast na akcích týmu, resp. na akcích KA, podpora dobrého jména českého horolezectví, součinnost při 

propagaci českého horolezectví a popř. mediální činnost, fair play… 

 povinnost předložit zprávu z individuální akce 

 podpora ze strany ČHS – viz podpora aktivit 
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PLÁN NA ROK 2020 
 dokončit a nechat schválit koncepci 4G 

 upřesnit body koncepce a připravit dokumenty nutné k realizaci koncepce (např. dokument o zařazení do týmu 

repre, práva a povinnosti členů týmu…) 

 uskutečnit podzimní setkání KA a představit na setkání koncepci 

 připravit plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2021 

 dojednat sponzory hlavně pro Sokolíky, popř. pro repre 

 
PLÁN NA ROK 2021 
 Sestavit nový tým Sokolíků na další tříletý cyklus. 

 Sestavit tým Repre na základě Výstupů roku za rok 2020, platnost do 31.12.2020. 

 Oslovit zkušené lezce – matadory a nabídnout jim možnost zapojit se do činnosti.  

 Ve spolupráci s Komisí mládeže vymyslet systém pro vyhledávání talentů a podle možností začít realizaci.  

 Uspořádat dvě setkání KA za účasti členů všech fungujících týmů.  
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