
Zpráva Komise mládeže pro Valnou hromadu ČHS 2021 

předsedkyně komise Magdaléna Horňáková 

V roce 2020 došlo ke změnám oproti plánům, které si komise vytyčila, především v oblasti OPEN 
závodů, nemohly ani proběhnout některé vzdělávací kurzy. Komise pracovala po celý rok ve stejném 
personálním složení: předsedkyně – Magdaléna Horňáková (Jančíková), členové komise – Roman 
Šmíd, Jirka Faflák, Jana Cinková. Ze sekretariátu máme podporu Kristýny Šmídové, jako gestor komise 
pracuje Petr Resch. 

Do Sítě mládežnických klubů se připojilo 7 klubů - Sportovní lezení, HK Česká Třebová, HO Namche, 
Crazy Spiders, HORN Climbing Písek, HO Krko, LezeM. Celkem je na konci roku 2020 zapojeno 52 
klubů, které sdružují přibližně 6.500 mládežníků. V roce 2020 byla vyplacena podpora ke vstupu 
nových klubů do Sítě a také podpora 100 Kč za každé aktivně sportující dítě a mládežníka v 
zapojených klubech.  

Finančně podpořeni byli úspěšní absolventi kurzu Instruktor lezení na umělé stěně (celkem již 55 
instruktorů) a Trenér licence B (v roce 2020 byli finančně podpořeni 3), kteří současně pracují pro 
kluby zapojené v Síti. 

Granty – bylo podpořeno 42 žádostí. V roce 2020 kvůli vládním nařízením byly kluby nuceny svou 
aktivitu velmi operativně měnit a přizpůsobovat možnostem, proto byly tolerovány změny v akcích, 
na které byly žádosti schváleny. 

Během léta probíhala oddílová kola soutěže Mladí horalové, ze kterých se nominovaly nejlepší 
družstva do finálového kola, které proběhlo 12.9.2020 na Rabštejně v Jeseníkách, pořádající oddíl byl 
ASPV Šumperk. Zúčastnilo se 23 čtyřčlenných týmů ze 14 klubů. Výherci pojedou na jaře 2021 na 
prodloužený víkend do hor s metodiky a instruktory ČHS. V srpnu 2020 proběhl výjezd do Tater 
výherců soutěže Mladí horalové z roku 2019 – článek zde: https://www.horosvaz.cz/horolezectvi-
mladeze/mladi-horalove-ve-vysokych-tatrach2019/  

OPEN závody – od ledna byly připraveny všechny potřebné materiály k pořádání OPEN závodů – 
pravidla, prováděcí předpisy. Přihlášeno bylo na začátku roku 31 závodů (7 závodů kat. A a 24 závodů 
v kat. B). Opět z důvodu vládních nařízení byly někteří pořadatelé nuceni změnit termín závodů, 
někteří závody zrušili úplně. Celkem proběhlo za rok 2020 pouze 12 závodů. 18.1. 2020 proběhlo 
školení rozhodčích pro OPEN závody na Hudy stěně v Brně. Hlavním školitelem byl Jiří Čermák, 
dalšími Jana Cinková a Lumír Návrat. Zúčastnilo se 21 zájemců. 

Na začátku roku 2020 proběhla schůzka předsedkyně KM a předsedy KA – Dušanem Janákem, kde 
byla probrána možnost spolupráce na setkání mladých i zkušených alpinistů spolu s mládežníky se 
zájmem o pohyb a lezení v horách. V plánu jsou 2 setkání v roce 2021. 

V únoru 2020 proběhl meeting Youth commission of UIAA na Kypru. Byl zde zvolen nový předseda 
komise a jednalo se o možnostech mezinárodních akcí pro mladé v budoucím roce. Všechny plány 
byly záhy zrušeny z důvodu onemocnění COVID-19 a nemožnosti mezinárodního setkávání. KM chce 
mezinárodní akce podporovat formou informovanosti mládežnických klubů a možnosti 
zprostředkování kontaktu a přihlášení. 

V srpnu 2020 nemohl proběhnout plánovaný mezinárodní kemp pro děti a mládež na Slovensku. Tato 
akce je přesunuta na srpen 2021. Zároveň se podařilo skrze lokální kluby partnerských zemí získat 
grant EU na podporu mezinárodního kempu v roce 2021 a 2022. 
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Tradiční setkání mládežnických klubů, které bylo plánované na listopad 2020 bylo odloženo na leden 
2021. Ale ani v náhradním termínu nemohlo proběhnout reální setkání, proto byla zvolena forma 
online meetingu. Ten byl zorganizován 9.1. 2021. Byly prezentovány akce a činnosti KM v roce 2020, 
plány na rok 2021 a také byl představen systém závodů na rok 2021 Jirkou Žákem, plány a změny ve 
vzdělávacích kurzech byly představeny Jirkou Vogelem a zmíněno bylo i směřování celého ČHS do 
budoucna členy VV. 

Plány do roku 2021: 
- Uspořádat soutěž Mladí horalové ve spolupráci s kluby HK Babí lom Kuřim a Lezčata. Finálové kolo 
proběhne opět v září v okolí Kuřimi. Zároveň na jaře nebo v létě proběhne výjezd do hor vítězů z roku 
2020. 

- Navýšení celkové částky pro granty na podporu mládeže, zároveň vyhlášení třetího dotačního 
okruhu – outdoorové soutěže pro mládež. 

- V srpnu proběhne mezinárodní kemp pro děti a mládež na Slovensku. Kluby budou osloveny mailem 
v průběhu jara, zda mají zájem zúčastnit se. 

- Finančně podpořit úspěšné absolventy instruktorských kurzů ze Sítě mládežnických klubů. Podpora 
bude od roku 2021 směřována více k instruktorským kurzům, než k trenérským. 

- OPEN závody od roku 2021 spadají pod Komisi soutěžního lezení, avšak členové KM nadále 
spolupracují s KSL na plánování a organizaci závodů ve 2. a 3. lize. 


