
 
Český horolezecký svaz 

Nádražní 29/21, Praha 5 - Smíchov 
Tel.: +420 273 136 385, e-mail: info@horosvaz.cz 
www.horosvaz.cz 

 

 
 Granty ČHS na podporu mládeže v roce 2020 

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.  
 
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 42 žádostí o grant s celkovým požadavkem na cca 656tis. Grant byl přidělen všem 
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 4.200,- až 16.000,- Kč. 
 
Po vyúčtování akcí jednomu žadateli nebyl poskytnutý grant proplacen z důvodu nedodržení podmínek pro vyúčtování 
grantu. Ze stejného důvodu byl některých žadatelů poskytnutý grant ponížen. Jiní žadatelé během roku oznámili 
storno plánované akce, většinou v souvislosti s pandemií covid-19. 
Celkem tak bylo proplaceno 424.404,- Kč 
 

žadatel akce přiděleno v Kč vyplaceno v Kč 

Lezení pro všechny 

Letní tábory pro děti na Kozelce - děti se učí 
základnímu pohybu na skalách, lezení, jištění a 
slaňování. Jednalo se o dva turnusy a celkem 
se zúčastnilo 48 dětí. 

16 000 16 000 

KAA V TAHU! 

Letní horolezecký tábor, Melchiorova Huť - 
tábor je zaměřený na outdoorové aktivity, nízké 
a vysoké lanové překážky, pobyt a hry v 
přírodě, celotáborová hra, hry a soutěže 
orientačního charakteru a táboření. Účast byla 
vysoká, celkem 91 dětí.  

16 000 16 000 

Lezčata 
Dostaň děti ven – trilogie horolezeckých 
soustředění. 1xPaklenice, 1xHelfštýn, 
1xPuchberg  

16 000 0 

Horoguru 

Letní horolezecké tábory v Ostrově, dva 
turnusy - tábory zaměřené na horolezeckou 
činnost, vázání uzlů, slaňování... Nechyběla 
ani celotáborová hra a opakování zdravovědy. 

16 000 16 000 

Horolezecký klub 
Choceň 

Lezecké soustředění na Vysočině, České 
Milovy - Lezení a slaňování na Čtyřech 
palicích, výuka - slaňovní s prusíkem, jak 
zakládat vlastní jištění, zdravověda. Účast 15 
dětí. 

15 500 15 500 
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Horolezecký klub Jihlava 

Pražské soustředění na umělých stěnách - 
lezení v areálu Jungle sport park, na stěně Big 
Wall a SmíchOFF. Ve volném čase chůze po 
památkách, večer společenské hry. Účast 17 
dětí. 

15 500 15 500 

HO Alpici 

Letní horolezecký tábor, Jizerské hory, Bílý 
Potok - lezení na skalách, turistika a ferratové 
lezení v aréně v Liberci, akce se zúčastnilo 27 
dětí 

15 500 15 500 

HK Chomutov 

Lezecké soustředění mládeže v Krkonoších 
a letní soustředění v Imstu - každé akce se 
zúčastnilo 10 dětí, kromě skalního lezení 
nechyběla ani turistika a koupání, program 
přizpůsoben počasí 

15 500 15 500 

HOROLEZCI Jeseník 

9. ročník soustředění v Polsku - cílem bylo 
seznámení mládeže s prostředím skal na 
zajištěných cestách, prohloubení lezeckých 
zkušeností a navázání kontaktů s polskými 
lezci. Součástí programu byl i orientační běh. 
Účast 10 dětí. 

15 000 15 000 

HO Satalice 

Lezecká soustředění a letní tábor v 
Krkonoších - akce zaměřené na přípravu na 
soutěž Mladí horalové, na programu bylo 
zejména lezení, slaňování, jištění. Nechyběly 
ani soutěžní aktivity, turistika a koupání 

15 000 7 100 

HO SmíchOFF 
Lezecké soustředění v Ostrově - bouldering 
a tradiční lezení na pískovcových skalách, 
akce se zúčastnilo 10 dětí 

15 000 15 000 

HK Atlas Opava 

Horolezecký tábor na Rabštejně - tábora se 
zúčastnilo 22 dětí, na programu bylo zejména 
slaňování, přelanění, prusíkování, vícedélkové 
lezení, štandování. Děti se učí zakládat vlastní 
jištění, probírají se základy první pomoci, 
pravidla bezpečného pohybu ve skalním i 
horském prostředí atd 

15 000 15 000 

TJ Baník Karviná 

Skalní lezecké kempy - cílem je seznámení 
dětí s lezením na skalách, pravidly, metodikou, 
ochranou přírody. Činnosti jsou zaměřené na 
zdokonalování lezeckých dovedností, na 
techniku lezení a bezpečnost. 

15 000 15 000 

Na-horu 

Letní lezecké soustředění v Polsku - kromě 
lezení se procvičilo slaňování, prusíkování, 
zakládání a rušení jistícího stanoviště, ráno 
otužování a večer protažení a posilování. Akce 
se zúčastnilo 26 dětí. 

15 000 15 000 

Green trees monkeys 

Sportovní lezecký týden na skalách v okolí 
Arca - celkem 10 zkušených dětí zažilo týden 
plný lezení. Nechyběla ani pěší túra a koupání 
v Lago di Garda 

15 000 15 000 

TJ Sokol Nymburk 4- denní lezecké soustředění 15 000 0 
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HK Gymnázium Orlová 

Letní lezecké soustředění, Sedmihorky - 12 
mládežníků si procvičilo lezení na písku, 
jištění. Probíhala i příprava na soutěž Mladí 
horalové, orientace ve skalách, procvičení 
první pomoci, uzlování atd. 

14 900 14 900 

HO Vsetín 

Den malých(velkých) horolezců - náborová 
akce pro děti a mládež s účastí veřejnosti, 
celodenní aktivity, prezentace lezení a života v 
horách. 

14 600 13 800 

LK Vertikon Zlín 

Příměstské tábory - celkem se zúčastnilo 67 
dětí, lezení na skalách i na umělých stěnách ve 
Zlíně a Brně, program plný pohybu, zaměřený i 
na dovednosti a znalosti horolezectví 

14 600 14 600 

HO Slavoj Litoměřice 
Brab. 

"Polezete k nám aneb lezení 24 hodin 
nonstop" - lezení pro děti a veřejnost, v 
horolezeckém areálu Slavoje Litoměřice, akce 
se zúčastnilo cca 80 lidí 

14 600 14 600 

HO Beskyd Karviná 

Lezecké víkendy na Rabštejně a Helfštýně - 
seznámení mládeže z řad veřejnosti s 
lezeckou technikou, vázání uzlů a lezení na 
skalách 

14 600 14 600 

LK Boulder 

Náborová akce pro mládež na boulderové 
stěně v Liberci - celkem 120 účastníků si 
vyzkoušelo sportovní lezení - bouldering. 
Cílem akce byl nábor nových členů 

14 600 14 600 

HK Babí lom Kuřim 
Víkendové výjezdy do skal – Mladkov, 
Chřiby a Peilstein 

13 000 0 

Trip team 

„Koukni s námi na svět shora“ - lezecké 
výjezdy na skály Žďárských vrchů, projekt 
zaměřený na rozvoj pohybových aktivit složený 
ze šesti lezeckých akcí během roku 2020 

12 500 12 500 

HK Vysočina Den otevřených dveří, Wall street Tendon 12 400 0 

ASPV SOŠ Šumperk 

Náborové seznamovací lezecké aktivity - 
Lezecký program na Rabštejně, Rabštejnské 
chmatání a lezecké lanové aktivity v rámci 
doprovodného programu Festival medu.  

12 000 5 704 

Flash Wall 
Letní lezecké soustředění na stěně Flash 
Wall - soutěžní aktivity v boulderingu, lezení na 
rychlost a obtížnost, akce se zúčastnilo 12 dětí 

11 000 11 000 

Lezci.com 

Letní sportovní soustředění - kombinace 
příměstského tábora a pobytové akce, lezení 
na Suchých skalách, v Praze v Big wallu, 
následně přesun do Sedmihorek. Kromě lezení 
na programu turistika a jiné sportovní aktivity 

8 000 8 000 

HO Namche 

Letní horolezecko-turistický tábor na 
Rabštejně - účast 41 dětí, na programu kromě 
lezení, turistika, lanové překážky, hry a 
nechyběla ani metodická výuka 

8 000 8 000 

Horolezecký klub Ostaš 

Lezecké soustředění ve skalní oblasti 
Hrubý Jeseník - lezecké aktivity, zdokonalení 
lezeckých technik, uzlování, hraní her, účast 
16 dětí 

8 000 8 000 
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LK Prachov 

Dětský horolezecký tábor na Svinčici, 
Prachovské skály - 19 dětí si procvičilo lezení 
na písku, zopakovali si pravidla a bezpečnost 
při lezení 

7 000 7 000 

HO Lipník nad Bečvou 

Horolezecké soustředění na Velkém 
Rabštejně - zaměřený na lezecké aktivity, 
nechyběla ani metodická výuka, turistika, práce 
s mapou a buzolou, cílem bylo vést děti k 
zodpovědnosti, účast 14 dětí 

7 000 7 000 

HOK Pardubice 
Horolezecká školka na skalách, Železný 
Brod - účast 33 dětí, na programu lezecké 
aktivity, turistika, celotáborová hra 

7 000 7 000 

HO Sokol Brno 

Lezecké soustředění v Adršpachu - 
bouldering v oblasti Ostaš, pískovcové lezení v 
Adršpachských skalách, nechyběl turistický 
výlet, účast 15 dětí 

7 000 7 000 

HOVRCH 

11. ročník dětského lezeckého HIS 
maratonu v Novém Městě nad Metují - závod 
určen dětem od 7-14, pro děti připraveno 7 
závodních cest a 2 těžké bouldery, akce se 
zúčastnilo 39 soutěžících 

7 000 7 000 

TJ Český ráj 

Letní lezecký tábor v Tisé - procvičování 
lezeckých dovedností, jištění, slaňování, 
technika lezení. Nechyběly ani táborové hry, 
soutěže, koupání a též seznámení s buzolou a 
mapou. 

7 000 7 000 

HK Sokol Bělá 

Lezecké soustředění horoškoly v Ostrově u 
Tisé - seznámení se se skalními terény, 
pravidly lezení na pískovcových skalách a 
základy kempování. Účast 13 dětí. 

7 000 7 000 

HO Sněženky a 
Skalničky 

Letní lezecký kemp v Adršpašsko-
teplických skalách - kemp určený dětem ve 
věku 8-14 let, které pravidelně navštěvují 
lezecký kroužek, na programu procvičování 
lezeckých dovedností. 

7 000 7 000 

Sportovní lezení  

Letní lezecké příměstské tábory - lezení na 
lezecké stěně Hangar, návštěva parkourové 
haly In Motion Academy, lezení na skále v 
Komíně, zdokonalování lezeckých aktivit, 
táborové hry a soutěže, účast 32 dětí 

7 000 7 000 

Crazy Spiders 

Letní lezecký kemp - lezení na Studeneckých 
skalách, v Mladkově, Jablonném nad Orlicí, 
probírání metodiky - jištění prvolezce, 
druholezce, slaňování, vícedélkové cesty, uzly. 
Účast 11 dětí 

7 000 7 000 

Spolek obrLEZke 

Letní lezecké soustředění na stěně v 
Sobotce - zaměřeno na prohloubení znalostí a 
dovedností v lezení na umělé stěně i skalách, 
boulderingu, první pomoci a v chození po 
slackline. Účast 25 dětí 

7 000 7 000 

HK Frenštát pod 
Radhoštěm 

Bezpečné lezení na skalách, Rabštejn 4 200 0 
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