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1. Usnesení VH ČHS 2004
Dne 28.3. 2004 se v Praze v aule ČSTV na Strahově konala Valná hromada ČHS. Celkem
se jí zúčastnilo 102 delegátů, zastupujících 92 oddílů, tedy 4502 našich členů, což je sice
pouze zhruba 40% členské základny, nicméně je to počet dostačující pro splnění podmínky
usnášení schopnosti. Na závěr jednání schválili delegáti jako hlavní výstup z jednání toto
Usnesení:

VH bere na vědomí:
• Zprávu mandátové komise

• Zprávu předsedy ČHS a předsedů odborných komisí
• Informaci o Grantech 2003
• Zprávu revizní komise
VH schvaluje:
• Zprávu o hospodaření za rok 2003
• Návrh rozpočtu na rok 2004 s následující změnou:
• ČHS bude dotovat rozpočet MK částkou odpovídající nákladům na školení instruktorů
vyjma nákladů frekventantů na stravu, dopravu a ubytování
• Udělení čestného členství ČHS Janu Červinkovi
• Příspěvky na rok 2005 v nezměněné výši
VH ukládá VV:
• Provést opatření k odstranění závad uvedených ve zprávě předsedy RK
• Zajistit rozdělení prostředků na údržbu skal do jednotlivých oblastí prostřednictvím VK
VH ukládá MK:
• Prodloužit dobu platnosti průkazů instruktorů ČHS vydaných nebo prodloužených od
roku 2003 na 7 let
• Zpracovat učební texty pro výuku instruktorů ČHS do konce roku 2004
• Zveřejnit na www.horosvaz.cz seznam instruktorů vyškolených a přeškolených od
roku 2003 (příjmení, jméno, oddíl, dat.platnosti, kvalifikace)

Zapsala návrhová komise ve složení:
Jiří Všetečka, Radim Bzura, Ladislava Bímová
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2. Zpráva o činnosti VK a KOP
-

-

-

Po několikerém připomínkování ze stran vrcholových komisí ČHS byl dopracován a
schválen na jednání VV ČHS dlouho očekávaný jednací řád – statut vrcholových komisí.
Jeho znění je k nahlédnutí na www stránkách ČHS.
Na poslední schůzi VV ČHS byl schválena dotace kruhů pro prvovýstupce. Kruhy bude
možno zakoupit za 50,-Kč (tj asi za třetinovou výrobní cenu) u předsedů OVK nebo na
sekretariátě ČHS, jakmile budou firmou Raveltic dodány – tj. přibližně v srpnu.
Objednány jsou kruhy ocelové, pozinkované dvojího typu, a to s kulatým dříkem určené
k lepení a s dříkem hranatým ke klasickému upevnění. K tomuto kroku jsme dospěli po
zvážení situace ve skalách, kde většina prvovýstupců používá kruhy nenormované nebo
dokonce nepovolené borháky a tedy potencionálně nebezpečné.
V Adršpaško-teplických skalách budou nadále k výměně vadných kruhů používané
výhradně kruhy atestované – nerezové, lepené. Prvních 100 ks si z ČHS už Václav
Bruckner odebral.
Pro oblast Rájec byl jmenován nový správce – Jiří Musil z Ústí nad Labem, e-mail:
jlmrealityl@seznam.cz.
Pro oblast Tisá a Rájec byla zakoupena akumulátorová vrtačka.
Pro oblast Dubských skal byl zvolen novým předsedou VK Dr. Radek Mikuláš a nahradil
tak odstupujícího RNDr. Strnada, kterému tímto za mnoholeté vykonávání funkce
předsedy VK děkujeme.
Bylo zažádáno o udělení výjimek pro oblasti: Adršpaško-teplické skály, Broumovské
stěny, Moravský kras a o povolení lezení na Pálavě.
Na Suchých skalách nechala Správa CHKO Český ráj provést odbornou firmou geologický
průzkum zaměřený na stabilitu skal. Výsledek – téměř celý hřeben je potencionálně
nebezpečný – volné kameny, bloky. Tato skutečnost je horolezcům známa už od dob co
se na Suchých skalách začalo lézt. Jaký to bude mít konečný důsledek pro nás lezce
zatím není možno odhadnou.
ČHS poskytl materiál na přejištění skalních oblastí:
Přejištěna oblast Radošovické skály u Strakonic pomocí lepených skob –zajistil M. Dupák.
Zahájení přejištění pomocí lepených skob oblasti Žďáru u Rokycan – zajistí Vlasta Volák
Zahájení přejištění pomocí lepených skob oblasti Bořeň – zajistí Ladislav Voros.
Zahájení přejištění pomocí lepených skob cvičné oblasti v Zašové –zajistí Z. Španer.
V lomu „Na pánvičkách“ v Klokočských skalách byly osazeny 3 slaňovací kruhy a
vyhovělo se tak požadavku ochrany přírody, aby se neslaňovalo za stromy – zajistil Petr
Hejtmánek.
Petr Hejtmánek

l.rumlova@geosa.cz
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3. Zpráva o činnosti Komise Alpinismu
Připomeňme si plán:
ČINNOST REPREZENTAČNÍCH DRUŽSTEV
• lékařské prohlídky
• účast na mezinárodním srazu BMC ve Walesu s podtitulem „Modern Advances in
Climbing Standards“
• soustředění reprezentantů (družstvo A i B) – květen/červen
• soustředění reprezentantů (družstvo A i B) – říjen/listopad
• individuální účast na plánovaných expedicích a vlastních projektech (Talung, Amin
Brakk, Madagaskar, Spantik)
OTEVŘENÁ NABÍDKA
• zájezd do Bergellu (J. Novák, F. Čepelka)
• letní sraz RHM ve Španělsku, popř. další akce pro ženy v domácích terénech
• seminář na téma „zdravotnická svépomoc v extrémních podmínkách a podmínkách
nedostupné lékařské péče“, uspořádaný ve spolupráci s LK ČHS
• odborná spolupráce při vyhodnocení žádostí o udělení grantu „výkonnostní lezení a
skialpinismus“ a příprava vypsání grantu na příští rok (klouzavý termín od VH k VH)
SPOLEČENSKÉ AKCE
• FHF v Teplicích nad Metují - připomenutí úspěšných himálajských prvovýstupů Lhoce Shar, Dhaulagiri, Mt. Everest a Cho Oju 1984 (20. výročí)
• vyhlášení „Výstupů“ či „Výkonů“ roku 2004“
SCHŮZE A OSTATNÍ
komise má v plánu sejít se min. 6x do roka, zlepšit informační a publikační činnost a
působení realizačního týmu.
Skutečnost:
Na jaře se komise se zabývala zejména definitivním určením složení reprezentačních
družstev (výběr do „B“ družstva), výběrem účastníků na poznávací zájezd do Walesu a
vyhodnocením grantové soutěže. Následovala příprava a uskutečnění slibovaného semináře
na téma „jak přežít v horách bez dostupné lékařské péče“. Jarní soustředění repremančaftu
se nakonec konalo v rámci tohoto semináře (to aby nám reprezentanti déle vydrželi a mohli
pokračovat ve slibném trendu hodnotných horských a bigwallových výstupů posledních let).
Plány na letošní rok by mohly o něco posunout i lezení himálajské.
Vyhodnocení grantové soutěže: Výsledky lze nalézt v tabulkách, tak jen pár
podrobností a historek z natáčení. Skoro všichni oslovení z řad lezeckých osobností
požádaných o vyhodnocení pořadí podaných projektů, popřípadě i slovní komentář, si dali tu
práci a odpověděli, za což jim patří veliký dík. Komisi nejvíce překvapil Pepa Šimůnek, který
místo očekávaného lobbingu pro skialpinistický projekt poslal nepoužitelnou odpověď – místo
stanovení pořadí projektů slovně vyhodnotil, co si myslí o vypisování grantů vůbec.
S nadšením přijal svoji funkci „zahraniční“ expert Igor Koller, ovšem jeho reakce též stojí za
zaznamenání: „Preboha, aká se to rozdeluje suma? Milion, keď je s tým taká robota?“ No,
milión to zdaleka nebyl, nebyla to asi ani pětina rozpočtu věnovaného alpinismu u našich
sousedů, ale doufejme, že předkladatelé žádostí mají sportovního ducha a jde jim hlavně o
vítězství - nikoli o peníze – a úspěšná realizace projektů třeba v budoucnu zajistí prostředků
více. Za všechny reakce uvádím hodnocení Josky Rakoncaje, protože se kromě nesporné
literární hodnoty také dobře shoduje s postojem komise.
Sraz BMC ve Walesu: Zúčastnili se Dušan Janák (Stoupa), Václav Šatava, Pavel Jonák
a Radek Lienerth. První tři měli hrazenu dopravu a účastnický poplatek BMC oproti 1000,Kč, R. Lienert se zúčastnil částečně na vlastní náklady a prostředků získaných ze školního
grantu. Účastnický poplatek v hodnotě 50 liber mu nebyl uhrazen z důvodů udělené sankce
z loňského roku za nedodržování pravidel sportovního lezení v postavení reprezentanta a
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instruktora ČHS. Akce byla velmi úspěšná, dobře navázala na tradiční dobré vztahy českých
(slovenských) a britských lezců v minulosti a mohla by vyústit v nějaký výměnný zájezd.
Více lze nalézt ve článku Vaška Šatavy.
Seminář „Zdravotnická svépomoc v podmínkách nedostupné lékařské péče“ proběhl
třetí květnový víkend v Sobotíně. Díky perfektní přípravě ze strany LK (hlavní organizátorkou
byla Jana Kubalová) splnila snad akce dobře svůj účel. Ze strany horolezecké veřejnosti
zájem nebyl až tak veliký, jak jsme předpokládali, takže se posluchači (a zároveň aktivní
účastníci) poskládali půl napůl ze zájemců z řad členů ČHS a členů repre družstva. Dlužno
říci, že ti z nich, kteří zpočátku považovali svoji účast zde za nepříjemnou povinnost, díky
věcným a 100% užitečným informacím v průběhu semináře změnili názor. Celkem se sešlo
26 účastníků a pět odborně fundovaných lektorů – Jana Kubalová, Petr Machold, Jarka
Říhová, Igor Hermann a Pavel Neumann. Vzhledem k tomu, že všichni přednášeli a
organizovali zadarmo, jim samozřejmě patří veliký dík. Jen škoda, že se nesešlo příliš mnoho
případů do „velehorské kazuistiky“, seminář by ale mohl být první vlaštovkou do budoucna
Pro účastníky připravuje LK také soubor přednášek na CD a hovořilo se také o možnosti
distribuce laminovaných kartiček s přehlednými údaji pro první pomoc apod., které mají
k dispozici záchranáři.
Letošní tradiční akce pro ženy jsou dá se říci nulové. Proběhlo sice zimní RHM ON ICE
ve Francii zorganizované Lenkou Kolářovou, ale nikdo z ČR se ho nezúčastnil. O plánovaném
letním RHM ve Španělsku nedaly organizátorky dosud vůbec vědět – možná by stálo za to
na pro příští rok nabídnout RHM zase Vysoké Tatry, ať už zimní či letní, nebo české písky.
Co se týká dosavadní letošní úspěšnosti českých výjezdů do hor, KA zaznamenala dva
výstupy na Cho Oju (expedice CRAFT, Radek Jaroš a Martin Koukal, 10.5.2004) a expedice
Petra Nováka – Petr Novák a Petr Malý, 11.5.2004), oba normální cestou. (Mimochodem
Koukalovo vyjádření v médiích o tom, že běh na lyžích je oproti expedičnímu lezení hračka,
udělalo myslím pro propagaci horolezectví více než celý ČHS :-)) Expediční projekt P. Nováka
se účastnil grantové soutěže a dodržel plánovaný styl, i když vrcholu dosáhli „jen“ dva
z účastníků. Gratulujeme! V současné době již působí v Pákistánu Mára Holeček&spol. a na
podzimní výjezd do Himálají se chystají další tři expedice účastnící se grantové soutěže.
Mimo to se doufáme dočkáme hodně dalších výjezdů, aby byla soutěž o „Výkon roku“
dostatečně zajímavá. Franta Čepelka připravuje na srpen slibovaný zájezd do Bergellu, ze
kterého by mohl také nějaký dobrý výstup vyplynout.
Filmový festival v Teplicích nad Metují se koná v termínu 26.- 29.8. KA chystá do
programu dva bloky diapozitivů s krátkou besedou s účastníky úspěšných himálajských
výstupů z roku 1984.
Alena Čepelková

acepelkova@netsystem.cz
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Komise alpinismu dále ohodnotila mimo soutěž kvalitní projekt "DOLOMITY - 10. STUPEŇ V
HORÁCH" a navrhla VV finančně pokrýt z prostředků ČHS náklady na zhotovení a
zabudování pamětní desky M.Šmídovi (bylo schváleno).
Jako vzorek názoru oslovených hodnotitelů zveřejňujeme hodnocení J.Rakoncaje:
Projekt CHO OJU Jan Šlechta - Jde patrně o normální cestu na horu v jednom z hlavních
lezeckých období. V tuto dobu se pod horou bude pohybovat několik stovek lezců, kteří
budou směřovat stejným směrem. Fixní lana, jejich stany a v nich jejich jídlo, jimi prošlapaná
stopa a.t.d. nedává žádnou šanci hovořit o sólu. Kdo hovoří, že použije sólo styl na normální
cestě, neví, do čeho jde, nebo předem kalkuluje s možností využití připravené trasy jinými,
včetně jejich táborů při postupu na vrchol. Tyto skutečnosti posléze zamlčí – jak tomu bylo u
údajného výstupu na Everest Cabanem.
Nezávislý styl je jen sólo styl a nic víc, nic míň. Lezec jen se svojí pomocí musí zdolat vytčený
cíl. Závěr – projekt nepřináší žádný horolezecký přínos a jen kopíruje, co nyní v Himálaji
běžně probíhá - zřejmý posun k vysokohorské turistice.
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Projekt CHO OJU Go8000 - Výstup vede normální cestou. Popsaná objevitelská hodnota
je stará téměř dvacet let. Závěr – shodný jako předešlý projekt.
Projekt Damavand - To, že s Íránem se počítalo v osmdesátých letech se zimními
olympijskými hrami, svědčí o tom, že tam sníh bývá. Jinak v oblasti v minulosti působilo od
nás několik lidí, avšak provedlo zde jen skalní výstupy. K danému projektu se nemohu
vyjádřit.
Projekt Talung - opakování alce z r. 2002, která byla reálně zhodnocena Mrs. Hawley.
Přizvání kapacit T.Rinn-M.Holeček dodává projektu předpoklad sportovního úspěchu. myslím
si, že jak pravý, tak levý směr v SZ stěně jsou to, co by se mělo lézt ve vysokých horách.
Závěr . když nic jiného, tak asi nejlepší projekt.
Projekt Amin Brakk - Oblast Hushe je jedna ze super oblastí s bigwallovými stěnami, kde
se dá působit dost svobodně při výběru super cílů. Závěr – progresivní směr, záruka
sportovního ducha, dodávající akci lezci Rinn, Holeček, Jonák, Šatava. Podle mne je to akce
skupiny lezců směřujících stále k tvrdším cílům a to i v budoucnosti. Když někoho podpořit,
tak asi právě tuto akci.
To je vše Rakoncaj
3.2 Zpráva ze setkání BMC ve Walesu
Lezení ve Walesu
Ve dnech 9. – 16.5. se ve středisku BMC v Plas Y Brenin ve Walesu uskutečnil
mezinárodní lezecký mítink, na který přijelo zhruba 50 lezců z různých zemí celého světa.
Mítink je pořádán jednou za dva roky a letos se ho za českou republiku zúčastnili P. Jonák
(Johny), D. Janák (Stoupa), R. Lienerth (Zoban) a V. Šatava (Šatavis).
V pondělí po oficiálním zahájení nám každému přidělili místního znalce a vyrazili jsme
do Tremadogu. Jedná se o celkem pěkný lezení v pevným materiálu, kde vede známé
Strawberies, které si Stoupa vyzkoušel TR, ale bylo to dost vlhký, takže se další pokusy
nekonaly.
Mě se podařilo hned v úvodu trochu naštvat místního spolulezce, zřejmě velice
hrdého na tuto oblast, když jsem se ho zeptal, jestli nástup do cesty, kterou jsem šel lézt, je
skutečně skrz tu „overhanging jungle“.
Další den jsme zamířili do Gogarthu, což jsou útesy nad mořem. Špatné počasí spolu
s vlhkostí od moře nedělalo zrovna ideální podmínky pro lezení. Lezli jsme v sektoru Wen
Zawn, který je známý cestou „Come to mother“, kterou proslavila tlama P. Pritcharda při
pokusu o prvovýstup, kdy sebou fláknul až do moře. Oblast nás moc nezaujala, bylo to dost
lámavý. Ve středu jsme si zvolili oblast Hilgram. Moje připomínky k vegetaci v Tremadogu
zde nabyly zcela jiných rozměrů. V jedné cestě jsme museli nejdříve otrhat liány, ale vzápětí
jsme se sami sebe tázali, zda se pomocí nich vlastně nemělo lézt. Nakonec se tam ale pár
(slovy dvě) pěkných cest našlo. Ve čtvrtek jsme se rozhodli pro Ogwen, akorát Radek vyrazil
hledat štěstí opět do Gogarthu. Zde se nám podařilo přelézt nějaké morálovější E5 6b a další
dvě pěkné cesty. Tato oblast se mě osobně asi líbila nejvíce z těch doposud navštívených.
V pátek jsme šli lézt do Slate, bývalého břidlicového lomu, kde se nachází cesta J.
Davese „Very big and Very small“, což je 8b+/c v rajbasu! Tato oblast mě vůbec nenadchla
na rozdíl od Johnyho a Stoupy, kterým připomínala nějaký oblíbený kvak z jejich domoviny a
tak se jim tam podařilo vylézt cestu Rainbow E6 6b, kde Johny nedosáhl na jeden z mála
nýtů a tak lezl asi deset metrů traverzu bez jištění. V druhé délce pak ještě Stoupa metnul
slušnou berlu do štandu, takže pěkný zážitek.
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V sobotu byl poslední lezecký den, který jsme strávili v Llanberis pass. Ráno jsme si
zapůjčili bouldermatku, že zkusíme i nějaké místní bouldrové problémy. Po pěti dnech lezení
jsme byli však už celkem hotový a tak jsme asi půl dne na bouldermatce spíše proleželi.
Poslední cesta, kterou jsme ještě odpoledne vylezli, byla klasika Right wall E5 6a na Dinas
Cromwlech. Nádherné lezení, ale bohužel opět byly stěny trochu mokrý, ale to je zde ve
Walesu asi celkem normální. Poté se uspořádal závěrečný večírek, zhodnotilo se, co se kde
vylezlo a ráno nás odvezli na letiště.
Součástí mítinku byly také večerní slideshow v podání místních borců, ale také
účastníků. My jsme promítali obrázky z písku a lezeckých akcí z posledních let (prvovýstup na
Nalumasortoq v Grónsku, prvovýstupy v Kyrgyzstánu, expedice Mali a Annapurna IV), což
mělo docela úspěch a L. Griffin ještě po skončení vyzvídal podrobnosti pro časopis High.
Jinak jsme se shodli všichni na tom, že celou akci hodnotíme velmi kladně. Sešlo se
tam spousta zajímavých a známých lidí z různých koutů světa a s některými jsme navázali
kontakty pro získání důležitých informací (nové lezecké možnosti v Portugalsku, Rusku a
Norsku) a případně na plánované lezecké akce. Samotné lezení ve Walesu v nás vyvolávalo
rozporuplné pocity. Jednak jsme za celou dobu v podstatě nepochopili jejich klasifikaci a
způsob jištění cest byl občas taky trochu nepochopitelný. Ve Slatu byly kupříkladu cesty
dělány shora a přitom ne moc dobře zajištěny, jinde se zase pro zajištění používali místa z
okolních cest, takže lézt na dvojitém laně byla nutnost, jinak by člověk lano po pár metrech
neutáhl. Občas nás také překvapilo, že ani fixní jištění nestojí za moc (shnilé skoby a nýty v
kterých se štanduje a nikdo je nevymění). Každopádně to bylo pro nás něco nového a
zajímavého. Myslím si, že nebýt jejich klasického pojetí lezení (tj. kdyby cesty vynýtovali), tak
by místní oblasti nebyly ničím moc zajímavý, resp. ve srovnání se známými evropskými
oblastmi by nestály za nic, takhle si tam však člověk docela „užil“.
Šatavis

3.3 Seznam reprezentantů a přehled jejich akcí 2004
SEZNAM ČLENŮ REPREZENTAČNÍCH DRUŽSTEV 2004

A
A
A
A
A
A

Jméno
David
Marek
Václav
Dušan
Pavel
Tomáš

Příjmení
Šťastný
Holeček
Šatava
Janák(Stoupa)
Jonák
Sobotka

HO
129
129
374
120
352
81

název HO
HO TJ Elán Kutná Hora
HO TJ Elán Kutná Hora
Extrem club
HO Lokomotiva Brno
Trip team
Doubrava

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Tomáš
Radek
Tomáš
Luboš
Jan
Jakub
Ondřej
Stanislav
Petr
Tomáš
Simona
Jitka
Jan

Rinn
Lienerth
Zákora
Mázl
Doudlebský
Cicvárek
Beneš
Hovanec
Piechowicz
Bardas
Ulmannová
Kuhn-Gaberová
Kreisinger

26
120
374
26
127
2
314
193
197
185
185
26
243

TJ Spartak Vrchlabí
HO Lokomotiva Brno
Extrem club
TJ Spartak Vrchlabí
Vodní stavby Tábor
HO Český ráj
FTVS UK Praha
HO Baník Karviná
Alpa Ostrava
HO Dolní Žleb
HO Dolní Žleb
TJ Spartak Vrchlabí
Davys klub Praha
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Houba
Tomáš
Ring
Mára
Marek
Holeček
Šatavis
Václav
Šatava

Kvak
Stanislav
Hovanec

výstupy
Dobřichovice - pískoviště
běžky v zimě
zima - šnorchl a moře Kuba, 8a OS
písek - několik Xa a 1x Xb RP

podzim: Mali - Ruka Fatimy
Kaga pamari-Harmattan Rodeo 5.11 AF (big
wall)
Suri Tondo-Guy Albert 7a OS (big wall)
Decalage 8a OS (skalky mali)
? 8a PP (skalky mali)
zima: Klíč - mix M8 - nová cesta
jaro: El Chorro - Oracello 7c+ OS
El Chorro - Lourdes 8a PP
El Chorro - Sloboda v klietke 7c+/8a OS
El Chorro - 2x 8a PP
Británie - Wales (cosi - nerozumí klasifikaci)
zima - WI6, mix 7+
skalky: písek Ixc, Xa PP
vápno 8a PP
boulder 6c+, 7a

Doudlebák zima: mixy M7+/8 OS
Jan
ledy W6+/7Doudlebský Mordor 5 (300m) - free solo

Luboš
Mázl
Majzlík

Stoupa
Dušan
Janák
Chobot
Tomáš
Sobotka

ledy Pitztal,Kaprun do W6Traumfinger M9/9+PP
Nový Bor,Klíč,nový mix M8-,1RP
Labák,Pěkná ústa,oči zelené Xic(8b/c)PP
Panteon,Francouzský dítě Xia(8a+)1.RP
Křižák,Paraganská padina,Xa,prvovýstup
Paklenica,Anica kuk,Cupido,8a RP,350m (po
uloní chytů navrhuje 8a+)
mixy do M9 RP
ledy do W6
Macocha - prvovýstup A3
Wales(jaro) - do E6 6b
Příhrazy,Čokolád.věž,Lineár.regrese Xc(2.RP)
Labák,Růžová věž,Peklo na zemi,Xib,1.RP
Jeptiška,Údolní cesta,Xb,1.RP
Růžová věž,Ráj na zemi,Xa,prvovýstup
Kormidelnik,Koma?, Xc,prvovýstup
vápno 8a - 8a+(8x)RP, 7c OS
písek - Kranilova hrana Xa OS
Tisá - Maršíkovo Xb OS

Ondra
Beneš

písek - Xc,RP(prvovýstup)
vápno - 8a OS, 8a FL(2x), 8bPP(Hercules
Poirot)
boulder 7c+(Bahratal),8a Škubánek(Sněžník)
prvovýstupy - Xa-Xc: Krvavá lázeň Xb/c,1.RP
Ráj na zemi Xa,Koma Xc(1.RP)

Johny
Pavel
Jonák

Afrika,Mali,Mapmattaurodeo 8a,12
délek,450m
Španělsko,El Chorno do 7c+ francouzských
Wales(jaro) - do E6 6b OS
Monako, cesty do 8a+
písek , Skalák, Vesele vesele, Xb/c
Příhrazy,Kriminál Xb/c
rehabilitace
stěna,skalky

Cicvoš
Jakub
Cicvárek
Honza
Kreisinger

Plány
léto: Pakistán - Hustie Valley
prvovýstupy
podzim: Talung - prvovýstup
léto: Pakistán - Hustie Valley
prvovýstupy
podzim: Talung - prvovýstup

S pilíř
S pilíř

léto: Pakistán - Amin Brakk

Dolomitománie - Darda Brutalis se
Stoupou (RP cosi - Tre Cime)
8b PP na vápně
Xa-Xc PP na písku
boulder 7b
a dále záleží na finanční situaci
Sesame - DACHL, SZ stěna - sólo
prvovýstup
Dolomiti,Marmolada-prváč podle situace
Everest - jaro 2005-prvovýstup SZ
stěnou
XI - prvovýstup na písku
Qualido -prvovýstup (červenec)
Dolomiti,nebo Paklenica(září)

Dolomitománie - Darda Brutalis se
Stoupou
(RP cosi - Tre Cime)
Yosemity??
Qualido -prvovýstup (červenec)
Dolomiti,Cimy-prvovýstup(září)
písek- prvovýstup(srpen)
Patagonie,Fitz Roy, prvovýstup nebo
opakování
obtížné cesty

písek- prvovýstup(XI ?, Xb OS)
vápno - 8b+ RP, 8a+ OS
boulder - 8a v pohodě
big wall-Qualido- prvovýstup okolo 8a
franc.
pvovýstup Cimy nebo Sardinie
Patagonie,Fitz Roy, prvovýstup nebo
opakování nějaké obtížné cesty
Pákistán, Amin Braak(s Vaškem
Šatavou)

lézt
Bergel,Dolomiti, Chamonix
Nepal,Mhalanphulan,prvovýstup
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Zoban
Radek
Lienerth

zima-V.Tatry,8 cest III-V(Tupá,Ostrva)
3 cesty III-IV free solo(Tupá,Zlomisková
veža)
ledy Raxalpe III/4(80m), III/3(80m)
Drytooling - Bratislava 4.místo
Drytooling - Motyka cup 1.místo
Wales: Slate
Come the Dervish E3 5c OS
Last tango in Paris E2 5b OS
Pass Llanberis
Left wall direct E3 5c OS, Rescrection E4 6a
OS
Cenotaph E+ 5c OS, Cemetary Gates E1 5b
OS
Tremadog
Atomic finger flake E4 6a OS,The Cream E4
6a RP
Vector E2 5c OS, Diadic E1 5b OS
Carreg Hyldrem
The Wildbest 1d. E4 6a AF, 2d E5 6a OS
Hardd E2 5b OS, Samurai groove E3 5c OS
Lleyn
Ticket to slide E4 5c OS,Byzantium E4 6a OS
Flash
Cripple Creek E3 5c OS,Waburnam E2 5b OS
Gogarth
Zeus E2 5b OS,Wen HVS 5a OS,Concrete
Chimney HVS 5a OS,Big groove direct E3 5c
OS,
South sea buble E3 5c OS

V.Tatry-Javoráky(sever)-červenec,srpen
Bergell-prvovýstup Sciora d. Dentra
Himálaj,Khumbu,Teng Kangpoche
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4. Seminář 1. pomoci
Seminář – rozšířená zdravotnická svépomoc pro horolezce a vysokohorské turisty pohybující
se v odlehlých oblastech bez lékaře
Na popud komise alpinismu vznikla na posledním Pelikánově semináři (podzim 2003)
organizovaném lékařskou komisí ČHS společná iniciativa obou komisí pro uspořádání
semináře - školení na téma zdravotnické svépomoci účastníků při akcích ve
velehorách a odlehlých oblastech, je-li nedostupná lékařská péče.
„Ačkoli z lékařského pohledu jsou samozřejmě možnosti horolezců omezené a zásahy
odbornějšího rázu kromě poskytnutí základní první pomoci (znalost jejíchž zásad by měla
patřit k povinné výbavě) možná i nežádoucí, nelze ignorovat realitu. K situacím, kdy je laik
postaven tváří v tvář nutnosti rychlého a správného zásahu, který jemu nebo spolulezci může
zachránit život, a naděje na včasný transport do lékařské péče je nulová, prostě dochází.
Expedice mnohdy odjíždějí bez lékaře a někdy je jeho pomoc nedostupná i v případě jeho
účasti.
Po počáteční zdrženlivosti lékaři připustili, že jim chybí zpětná vazba, tzn. konkrétní
zážitky a potřeby horolezce v nouzi, popř. informace o tom, jak byl daný problém vyřešen.
Proto bylo původním záměrem zorganizovat doškolení formou konzultace a řešení kasuistik –
tj., řešení situací, do kterých se potenciální účastníci v horách i jinde dostali, a se kterými si
nevěděli rady, eventuálně i modelové situace, o kterých se domnívají, že by mohly nastat. A
dále přednesení některých důležitých, někdy podceňovaných a hlavně často nepochopených
témat jako šok, poranění hrudníku atd. LK požádala o zaslání námětů dva měsíce v
předstihu proto, aby se mohla nad problematikou zamyslet a vypracovat nejjednodušší a
nejelegantnější možné doporučení z pohledu laika. Podmínkou účasti na semináři byly
zkušenosti s lezením a pobytem ve vysokých nadmořských výškách a odlehlých oblastech a
hlavně zopakování základů první pomoci - základního vyšetření nemocného či zraněného,
resuscitace, poskytnutí první pomoci při úrazech, základní kapitoly z horské medicíny –
doporučení při podchlazení, omrzlinách, výškové nemoci a vyčerpání.“ (z článku ing. A.
Čepelkové publikovaného jako upoutávka na seminář v časopise Montana, upraveno)
Organizací semináře byla pověřena za LK MUDr. Jana Kubalová a zajištěním místa
konání a okruhu potencionálních zájemců z řad horolezců ing. A. Čepelková z KA. Seminář se
konal v Sobotíně na Šumpersku o víkendu 21. 23.5. 2004.
I přes včasné uveřejnění prosby o zaslání kasuistik na webu i v Montaně, bohužel
žádná nepřišla. Program byl tedy vytvořen jako sled přednášek na různá témata, která jsme
pokládali za důležité, spolu s praktickými ukázkami a možností praktického vyzkoušení řady
technik.
Program:
Pátek 21.5
organizační záležitosti, obvazové vybavení lékárničky do velehor
Sobota 22.5
celkové vyšetření zraněného a nemocného, čeho si všímat, priority, základní příznaky některých

úrazů a onemocnění, organizace záchranné akce, praxe přetáčení zraněného na záda a do
stabilizované polohy v jednom a více zachránců, vyšetřování zraněného
−

−
−
−
−

poruchy základních životních funkcí (dýchání, krevní oběh, vědomí), možnosti podpory a
náhrady základních životních funkcí, kyslíková léčba, praktický výcvik na modelech
šok - příčiny, formy, prevence, léčba, tekutiny ano či ne?
poranění hrudníku jako přímé ohrožení jedné ze základních životních funkcí – dýchání,
dechová tíseň a její léčba, tenzní pneumothorax – první pomoc, praktická ukázka
fixace a transport – správné provedení jako prevence sekundárního poškození organismu,
napravování zlomenin a vykloubení, improvizovaná extenční dlaha
omrzliny - první pomoc a následné ošetřování, jak ošetřovat puchýře, kasuistiky
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−

Wobenzym – léčebný a podpůrný prostředek pro léčbu akutních zánětů, úrazových zánětů a
otoků
− problematika podchlazení – jak rozpoznat podchlazení, rychlost klesání teploty tělesného
jádra v různých situacích, nácvik Hiblerova balení
− ošetření ran, šití ran, miniinstrumentarium do velehor a jeho použití
− náhlé příhody břišní, základní příznaky, první pomoc
− výšková nemoc – formy, léčba, přenosná přetlaková komora Certec (nácvik)
Neděle 23.5
− akutní interní stavy, syndrom vyčerpání, přehled, první pomoc, kasuistiky
− výživa na expedicích
− léčba akutní bolesti
− lékové vybavení lékárny do velehor – použití, kontraindikace, formy podávání léků, alternativní
podávání léků, dezinfekce ran, vody

Lektoři: MUDr. Jaroslava Říhová, MUDr. Igor Herrmann, MUDr. Marta Honzíková, MUDr.
Jana Kubalová, MUDr. Petr Machold, MUC.Pavel Neuman
Semináře se zúčastnilo 26 zájemců, z velké části členové komise alpinismu a
reprezentace pro lezení v horách, částečně široká horolezecká veřejnost. Podobný seminář u
nás dosud nebyl uspořádán, a tak jsme (hlavně z důvodu rozdílných znalostí účastníků)
hledali „optimální laťku“ pro sdělování množství základních a rozšiřujících informací. Tzn. do
jaké míry zopakovat základy první pomoci a co už je zbytečné další opakování základních
znalostí. Nelze se zavděčit všem, a tak pro „vzdělané“ horolezce bylo zopakováno zřejmě
větší množství základních informací, než by si asi přáli. Nakonec došlo i na řešení vlastních
kasuistik, včetně bohaté diskuse na daná témata. Co zůstalo zatím velkým dluhem, je
vytvoření CD s přednáškami, které bychom ještě chtěli účastníkům dodatečně rozeslat.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem organizátorům, lektorům i účastníkům a
chtěla bych požádat o připomínky, návrhy a nápady pro event. další pokračování podobných
„znalostí rozšiřujících“ seminářů.
MUDr. Jana Kubalová
jvobor@quick.cz
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5. Informace od tradičních skialpinistů
Na schůzce komise v prosinci loňského roku byl přijat kalendářní program komise na letošní
rok. Rád bych se stručně zmínil o jeho plnění a následně informoval členy i nečleny svazu o
tom co komise chystá v druhé polovině letošního roku.
Už v únoru připravil HO Vítkovice výpravu do Chamonix ve Francii, jejíž hlavním cílem byly
extrémní sjezdy v oblasti. Některé budou určitě přihlášeny do hodnocení výkonů roku a tak
se o nich nechci více zmiňovat. Výpravu vedl člen komise Pavel Vontor a je škoda, že se stala
spíše oblastní akcí, než republikovou záležitostí, přesto, že byla účast veřejná.
Tradiční zahraniční rally ČHS se tentokrát uskutečnila na neopakovatelném Tauernhausu ve
Vysokých Taurách v Rakousku. Účast téměř 40 soutěžících byla na hraně organizačních
možností. Přesto vše dopadlo dobře a losovanou cenu si odvezl do Ostravy Martin Rohan.
Setkání českých skialpinistů v Raurisu bylo novinkou v programu komise ale určitě se do
budoucna stane další tradiční akcí připravovanou komisí v květnovém termínu.Výstupy a
sjezdy v oblasti si to určitě zaslouží, nehledě na dobré vztahy vytvořené na chatě
Naturfreundehaus v Kolm Saigurn.Oblasti dominuje 3254 m vysoký Hocharn a Rauriser
Sonnblick s 3105 m.
V současné době připravuje předseda komise další tedy 15. rally, která by se měla uskutečnit
v příštím roce asi v Italii za podmínek přijatých účastníky té letošní v Taurách. Shromažďuji
významné výkony ve výstupu a sjezdu za letošní rok, z nichž ten nejlepší bude odměněn na
tradičním semináři v prosinci na Klínovci. A to jsem už u semináře, který je pořádán naší
komisí, tentokrát připravovaný Robinem Baumem na Klínovci. Přesný termín a přihlášky
budou známy v říjnu a vše bude zveřejněno na svazových stránkách. Na uvedených akcích
se podíleli i další členové naší komise a to jak Mirek Rozehnal tak Pavel Šandera. Komise se
sejde na pravidelné schůzce po dohodě, ale včas, aby připravila kalendář akcí na příští rok,
vyhodnotila došlé výkony a především definitivně upřesnila cíle další skialpové expedice,
jejímž gestorem by měl být ČHS.
René Bulíř
r.bulir@volny.cz
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6. Základní informace pro zajištění bezpečnosti v horských oblastech SR
V prvním pololetí tohoto roku došlo v oblasti slovenských Tater k řadě závažných,
mnohdy i smrtelných úrazů českých občanů, při provozování vysokohorské turistiky,
skialpinismu a horolezectví.
BK ČHS v této souvislosti upozorňuje na podceňování bezpečnostních opatření které
mnohé z těchto případů provázelo. Značnou roli zde pravděpodobně sehrálo podceňování
Tater jako takových, podcenění důležitosti zajištění si předpovědi počasí a sledování
vyhlášených lavinových výstrah.
Předběžný rozbor devíti případů smrtelných úrazů Čechů ve Vysokých a Západních
Tatrách z 1. pol. r. 2004, zveřejnila BK na oficiálních stránkách ČHS.
BK zároveň upozorňuje na nutnost zajistit si při cestách do slovenských hor vhodné
pojištění, které bude zahrnovat v rozumné míře náklady na záchrannou akci a bude se
vztahovat i na provozování horských sportů.
V SR je občanům ČR na základě smluv s českými pojišťovnami hrazena nutná
lékařská péče, jsou-li s touto péčí spojeny náklady související s výjezdy Rychlé záchranné
služby i Letecké záchranné služby, pak v jisté míře i ty.
Bez dalšího připojištění však nejsou ve všech případech kryty náklady na organizaci
záchranné akce v horách. Před odjezdem se informujte o možnostech pojištění a o aktuálním
stavu a rozsahu zdravotní služby kryté na základě mezistátních smluv, popř. smluv
uzavřených Vaší zdravotní pojišťovnou.
Při pohybu v horách a velehorách je nutné zachovávat základní bezpečnostní
opatření, chovat se zodpovědně a při provozování všech sportovních aktivit snižovat riziko na
co nejmenší míru.
Ve Slovenské republice je od r. 2002 v účinnosti zákon o Horskej záchrannej službe, která
v podobě obecně závazného předpisu vydala „Pokyny Horskej záchrannej služby z 2. 1.
2004 č. 1/2004 na zaistenie bezpečnosti osôb v horskej oblasti“. Celé znění pokynů,
obsahujících základní bezpečnostní pravidla pro pohyb v horách najdete zde:
http://www.hzs.sk/index.php?lang=sk&site=pokyny
BK varuje před pobytem a pobytem v horách bez znalosti předpovědi počasí a
případných vydaných výstrah HZS. Před odjezdem si zajistěte aktualizaci předpovědi např.
pomocí mobilního telefonu.
Více informací: www.hzs.sk

Telefonní čísla které byste měli znát při cestách do slovenských hor
Všechna tísňová volání z horského terénu a žádosti o pomoc bezodkladně oznámit na NON
STOP dispečink Horské záchranné služby 18 300!
•
•
•
•

NON STOP dispečink Horské záchranné služby SR: 18300
Tísňové volání integrovaného záchranného systému SR: 112
NON STOP dispečink Letecké záchranné služby ATE: 18155
Oblastní střediska horské služby na Slovensku:
1. Vysoké Tatry:
052/442 28 55, mobil: 0903/624 869
2. Nízke Tatry sever:
044/559 16 78, mobil: 0903/624 070
3. Nízke Tatry juh:
048/619 53 26, mobil: 0903/624 078
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4. Západné Tatry sever: 043/539 51 01, mobil: 0903/624
5. Západné Tatry juh: 044/558 62 18, mobil: 0903/624
6. Malá Fatra, Vrátna: 041/569 52 32, mobil: 0903/624
7. Malá Fatra, Orava: 043/586 31 04
8. Veľká Fatra:
048/419 97 24, mobil: 0903/624
9. Slovenský raj:
053/429 79 02, mobil: 0903/624
10. Riaďiteľstvo HZS: 052/787 77 11
11. Stredisko lavínovej prevencie: 044/559 16 95

066
061
028
049
092

Více informací: opět www.hzs.sk
Na žádost LZS ATE, BK připojuje soubor základních rad o chování v horách a způsobu
přivolání i spolupráce s Leteckou záchrannou službou:
Ako privolať Leteckú záchrannú službu v slovenských horách
•
•
•
•
•
•

Do hôr si vezmite pestrý odev.
Majte pri sebe funkčný mobilný telefón.
Volajte tiesňové číslo 18155.
Volajte v každom čase cez deň i v noci aj v nečase.
Stručne informujte o mieste nešťastia.
Popíšte zranenia a situáciu, v ktorej sa nachádzate, dajte spätný kontakt na mobilný
telefón.
• Nepremiestňujte sa, zostaňte na mieste nešťastia.
• Pri prílete vrtuľníka zdvihnite ruky nad hlavu do tvaru V. Nemávajte!
• Po prílete záchranárov dodržujte ich inštrukcie.
Více informací: www.ate.sk
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7. Zpráva komise závodního skialpinismu
Nejvýznamnější událostí v uplynulé sezoně pro závodní skialpinismus bylo II. Mistrovství
světa ve skialpinismu, které se uskutečnilo v termínu 2.-6. března 2004 ve španělském Val
d‘Aran v Pyrenejích.
Účastníci závodili v pěti dnech ve čtyřech skialpinistických disciplínách. V úterý 2.3. se
závodilo v časovce jednotlivů s převýšením 950 m. Ve středu 3.3. proběhl závod
dvoučlenných družstev za účasti 3 teamů mužských a jednoho ženského z ČR. Závod
družstev byl na trati cca 22 km dlouhé s převýšením 2128 m. Ve čtvrtek 4.3. se konal závod
jednotlivců v kategoriích juniorů a kadetů. Trať měřila cca 15 km s převýšením 1316 m.
V pátek 5.3. se uskutečnil závod jednotlivců v dospělých kategoriích s délkou cca 20 km a
převýšením 1720 m. Sobota 6.3. byl závěrečným dnem, kdy proběhly závody národních
teamů ve štafetě. V mužích se závodilo v čtyřčlenných a ženách ve tříčlenných teamech.
Výsledky CZ reprezentantů:
Časovka:
Muži:
Ženy:
24. místo Kuczyňski Roman
9. místo Oršulová Lucie
32. místo Němec Michal
14. místo Korbová Alice
40. místo Svoboda Marcel
Celkem 56
Celkem 17
Junioři:
Kadeti:
15. místo Vondra Pavel
11. místo Kantor Sebastián
Celkem 15
Celkem 12
Družstva:
Muži : 25. místo Bánský Jaroslav, Němec Tomáš
26. místo Duch Miroslav, Pleskač Štěpán
34. místo Hepnar Josef, Havel Lukáš
Celkem 43
Ženy: 12. místo Oršulová Lucie, Bulířová Kamila
Celkem 15
Jednotlivci:
Junioři: 16. místo Vondra Pavel
Celkem 16
Kadeti: 13. místo Kantor Sebastián
Celkem 16
Muži:
26. místo Kuczyňski Roman
31. místo Svoboda Marcel
45. místo Němec Michal
Celkem 85
Ženy:
19. místo Oršulová Lucie
20. místo Korbová Alice
25. místo Bulířová Kamila
Celkem 33
Kombinace:
Ženy:
14. místo Oršulová Lucie
16. místo Bulířová Kamila
Celkem 16
Štafety:
Muži 4x200 m:
9.místo Bánský J., Němec T., Němec M., Duch M.
Celkem 13
Ženy 3x200 m:
4. místo Korbová A., Bulířová K., Oršulová L.
Celkem 5
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Dosaženými výsledky v individuelních kategoriích se výprava ČR zařadila na vynikající
5. místo v celkovém umístění národů na II. Mistrovství světa z 29 zúčastněných zemí.
V letošním roce se poprvé uskutečnil Středoevropský pohár (SEP), který si kladl za cíl
zvýšení rozvoje závodního skialpinismu v ČR, Slovensku a v Polsku. Z každé země byl do
SEPu zařazen jeden závod z národních pohárů zúčastněných zemí a zároveň oba zahraniční
závody byly zařazeny do národních pohárů ostatních zemí.
Závody SEP se konaly 10.1. v Peci pod Sněžkou (ČR), 20.-21.3. v Žiarské dolině (SK) a 24.4.
Zakopané (PL). Celkové výsledky SEP:
Muži:
Ženy:
1. Madaj Milan SK 290 b.
1. Korbová Alice ČR 271 b.
2. Kuczyňski Roman ČR 258 b.
2. Lackovičová Lenka SK 260 b.
3. Glajcar Roman ČR 258 b.
3. Madajová Jana SK
195 b.
4. Kacina Branislav SK
247 b.
4. Oršulová Lucie ČR
182 b.
5. Svoboda Marcel ČR
241 b.
5. Pažitná Anna SK
176 b.
Celkem 132.
Celkem 22.

Český pohár (ČP) proběhl v 8 závodech. Dva závody se uskutečnily v zahraničí. Z 8
závodů se započítávaly do celkového hodnocení 4 nejlepší domácí závody a dva zahraniční
závody dvojnásobným počtem bodů. Pět závodů se uskutečnilo
systémem start – cíl a tři závody systémem rally.
Celkové výsledky ČP:
Muži:
1. Glajcar Roman 232 bodů
2. Svoboda Marcel 225 bodů
3. Němec Michal
211 bodů
4. Duch Miroslav
203 bodů
5. Bánský Jaroslav 178 bodů
Celkem 156.
Junioři, juniorky:
1. Vondra Pavel
238 bodů
Celkem 6.

Ženy:
1. Korbová Alice
176 bodů
2. Bánská Petra
170 bodů
3. Lackovičová Lenka SK 141 b.
4. Madajová Jana SK 119 bodů
5. Bulířová Kamila
118 bodů
Celkem 25.
Kadeti, kadetky:
1. Kantor Sebastián
194 bodů
Celkem 42.

Jednotlivý členové reprezentačního družstva se letošním roce zúčastnily individuelně
třech závodů pořádaných v rámci Světového a Evropského poháru. Byly to závody v Andoře,
v Rakousku a finále SP družstev v Itálii. Celkové pořadí ve světovém rankingu:
Muži:
57. Kuczyňski Roman
78. Svoboda Marcel
87. Michal Němec
112. Pleskač Štěpán
125. Bánský Jaroslav
126. Němec Tomáš
128. Duch Miroslav
141. Hepnar Josef
142. Havel Lukáš
Celkem 148.

Ženy:
13. Oršulová Lucie
32. Bulínová Kamila
40. Korbová Alice
Celkem 51.

Pavel Jirsa

pavel.jirsa@volny.cz
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8. Soutěžní lezení – dospělí
Soutěžní lezení prožívá v letošním roce poměrně významný rok plný soutěží, protestů,
ale i úspěchů a zklamání.
Nejvýraznější změnou v loňském roce bylo jmenování koordinátora soutěží v Čechách.
Všichni si slibovali od tohoto postu, zlepšení práce s pořadateli a zatraktivnění soutěží
v Česku. Změny, které byly nastoleny nenašly podporu ani u pořadatelů, ale ani v řadách
komise sportovního resp. soutěžního lezení. Koordinátor soutěží Vlasta Volák byl počátkem
května odvolán.
Komise se sešla na MMČR v Brně, aby jednala o vzniklé situaci. Jednání probíhalo
poměrně klidně a konstruktivně. Potvrzeny zůstaly cíle roku, tj. směr v pořádání závodů a
práce s reprezentací. Zápis z jednání je k dispozici na webových stránkách svazu.
Jednou z nejdůležitějších a velmi prestižních událostí roku je pořádání závodu
světovém poháru v lezení na obtížnost. Závod se uskuteční při příležitosti výstavy Sport Life
na brněnském výstavišti v termínu 12. – 13. 11. 2004. Závod pořádá komise sportovního
lezení ČHS společně s marketinkovou agenturou, bez které by bylo velmi obtížné zajistit
finanční krytí. Pro SP bude postavena speciální stěna, na které se také uskuteční finálový
závod českého poháru v lezení na obtížnost.
Další velmi zajímavá akce se uskuteční v rámci výstavy Sport Prague, kde se
uskuteční exhibice v boulderingu společně s prezentací ČHS. Akci koordinuje sekretariát
svazu ve spolupráci s Boulder s r.o.
Komise má poměrně kvalitní spolupráci při propagaci soutěží s radiem Beat, které
informuje své posluchače o soutěžích SP, ale i o závodech ČP.
Z hlediska soutěží zažívá již několikátým rokem velmi silný boom bouldering, jak ve
formě výkonnostní, tak soutěžní. Pořadatelství soutěží v boulderingu je o něco jednoduší něž
soutěže na obtížnost. K novému životu se opět probírají soutěže v rychlosti. Komise
sportovního lezení doporučila zařazování soutěží na rychlost k soutěžím na obtížnost.
Rychlost je mediálně velmi zajímavá a pro diváky atraktivní. Faktem však stále zůstává ne
tak výrazná lezecká oblíbenost jako u ostatních lezeckých disciplín, ale do budoucna
předpokládáme nárůst zájmu o tuto disciplínu, což mimo jiné připraví i lepší podmínky
přípravu našich reprezentantů v lezení na rychlost.
Z hlediska reprezentačního týmu je jasné, že jedničkou je úřadující Mistr světa a
morální Mistr Evropy Tomáš Mrázek. Morální proto,že na ME v italském Leccu přelezl všechny
lezce a již všichni oslavovali jeho perfektní vítězství, avšak špatný verdikt rozhodčích posunul
Tomáše až na 7. místo. Proti tomuto rozhodnutí protestujeme u sekretariátu ICC. Sice lze
těžko očekávat, že bude Tomáš dodatečně uznán Mistrem Evropy, ale chceme, aby se
takového situace neopakovaly. Tomášovi se poměrně daří a opět se velmi vylepšil jak
kondičně, tak z hlediska psychologické přípravy postoupil o několik kroků vpřed.
Další velmi výraznou osobností je Tereza Kysilková, které v juniorském věku prožívá
nevyrovnanou sezónu. Její možnosti jsou zřejmé a uvidíme, jak se ji bude dařit v druhé
polovině soutěžní sezony.
Univerzálkou týmu je Helena Lipenská, která leze jak soutěže na obtížnost tak i
v boulderingu. Její výsledky jsou v boulderingu o poznání lepší a 11. místo na ME je velmi
kvalitní.
Dalšími členy reprezentace jsou Kuba Hlaváček Velmi známá osoba české lezecké
scény. V dnešní době mu jde lépe bouldering než obtížnost. 21. místo v ME v boulderingu je
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docela kvalitní ve velmi nabité konkurenci. Je pravdou, že Kuba využívá své výšky. Tak
uvidíme v dalších kolech SP.
Objevem soutěží je Nelly Kudrová v současné době lezoucí a žijící v Praze. Z našich
žen skončila na ME nejlépe a druhému mezinárodnímu startu je do další povzbuzení do
tréninku.
Bouldrista Karel Černý, žijící ve Zlíně se zúčastnil poprvé soutěží na mezinárodním poli
a uvidíme jak se mu bude dařit dál. V současné době má pohmožděná žebra, takže se
z reprezentačního startu omluvil.
V rychlosti nás reprezentuje Eliška Karešová, Libor Hroza a Jirka Vácha. nejlepších
výsledků dosahuje Eliška Karešová, která se na SP v Chamomix probila do první osmičky. je
nutno podotknout, že počet startujících na rychlost je asi třetinový oproti ostatním
disciplínám.
Komise pracuje v tomto složení
Vedoucí komise a reprezentace
Asistent reprezentace
Vedoucí rychlosti
Zástupce boulderingu
Vedoucí rozhodčích
Zástupce pořadatelů
Zástupce závodníků
Zástupce stavěčů

Slávek Vomáčko
Tomáš Kysilka
Libor Hroza
Jirka Přibil
Vláďa Slouka
Mirek Sacký
Tomáš Rakovič
Rosťa Tomanec

Tiskovým mluvčím komise je Standa Holec
Další setkání komise proběhne 28.8. na MFF.
Poměrně výrazný zdroj o mezinárodních soutěží je www.icc-info.org
Z místních zdrojů jsou to stránky horosvazu www.horosvaz.cz pod ikonou soutěže najdete
informace o závodech a výsledcích.
Slávek Vomáčko
svomacko@ftvs.cuni.cz
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9. Soutěžní lezení – mládež
Dne 17.4.2004 proběhl v Hořicích 1.závod Českého poháru mládeže. Pro letošek díky
zvýšení počtu nejstarších závodnic, došlo k rozdělení nejstarší kategorie C na dvě, podle
stáří. 22.-23.5.2004 proběhlo Mistrovství ČR mládeže 2004. Mistry ČR se stali CH-A Rozehnal
Pavel, CH –B Šifra Martin, CH – C Stráník Martin, CH- D Volf Jakub, D – A Hoďáková
Michaela, D – B Branková Zuzana, D – C Hyvlová Aneta, D - D Rajfová Silvie. Dále jsou
v plánu ještě tři závody Českého poháru, a to v Brně, Bystřici pod Pernštejnem a ve
Svitavách.
Juniorská reprezentace letos objíždí spousty závodů. Ti nejmladší zavítali na
neoficielní Mistrovství Evropy v Raveně, kde se soutěží v boulderingu, obtížnosti a rychlosti.
Největší radost nám udělali Martin Srtáník 2.místo, Silva Rajfová 2.místo a Adam Ondra
1.místo. Dále pak navštívili Junior Rock Fest v Arcu a Imstu. Za nedlouho je ještě čeká Veliko
Tarnovo.
Reprezentace, která objíždí Evropské poháry byla zatím v Genevě a Imstu. Tyto
závody objíždí až 15 reprezentantů a za zmínku stojí úspěchy zejména Martina Stráníka,
který si z Ženevy přivezl 3.místo a z Imstu 2.místo. Silva pak byla v Genevě na pěkném
4.místě. Všichni se teď ale připravují na zářijové Mistrovství světa v anglickém Edindurghu,
kam poletí deset reprezentantů.
Držíme palce.

Dan Kadlec

kadlecd@centrum.cz

Lanex Cup 2004
Pokusím se o malé zhodnocení jarního kola Českého (koordinátor Vladimír Slouka) a
Moravského (koordinátor Lumír Návrat) Lanex Cupu, masové to lezecké soutěže nejmladších
sportovních lezců.
Lanex Cup již čtvrtým rokem nejen vyplňuje soutěžní pauzu závodů Českého poháru
mládeže, ale umožňuje i začínajícím a mírně pokročilým lezcům okusit atmosféru „velkých“
závodů.
V obou „zemských“ soutěžích proběhly shodně čtyři závody (Beroun, Hejnice, Jičín a
Újezd nad Lesy; Orlová, Olomouc, Pustiměř a Jeseník) další dva se uskuteční v podzimních
termínech (Bělá, Trutnov; Prostějov, Bystřice). Celkově tedy v celé České republice v roce
2004 sponzoruje firma Lanex a.s. dvanáct (12!) závodů dětí a mládeže.
Těchto „regionálních“ náborových závodů se dosud zúčastnilo 672 dětí (432 v Čechách a
240 na Moravě). Ve výsledkových listinách ( 10 věkových kategorií) se celkem objevilo 336
jmen dětí z celé republiky ve věku od 3,5 do 17 let (198 chlapců a 138 děvčat)! K tomuto
číslu je třeba započítat i více jak třicet jmen mladých závodníků ze zahraničí. Letos se
k tradičním účastníkům ze Slovenska a Maďarska připojili i mladí Lotyši, kteří startovali na
dvoudenních závodech v Jičíně.
Velice potěšující je početné zastoupení v nejmladších kategoriích do 9 let – celkem 43
mrňat!! (22 chlapců a 21 děvčat).
Největší počet závodníků se zatím sešel v Újezdě nad Lesy – 144 lezení chtivých dětí a
mládeže (70 chlapců a 74 !! děvčat).
Všechny výsledky i ranking Lanex Cupu 2004 se prezentuje na stránkách ČHS.
Vláďa Houmy Slouka
v.slouka@volny.cz

20
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

10. Informace ze sekretariátu ČHS
1. Změna adresy:
Svaz sídlí sice na stejném místě, ale změnila se už podruhé adresa. Nová adresa je:
Český horolezecký svaz
Zátopkova 100/2 P.S.40
160 17 Praha 6
Prosím vypisovat celý název svazu, zkratka ČHS často končí na házené či u horské služby.
2. Změna úředních hodin:
Po
9 – 12
13 – 15
Út
13 – 18
Čt
13 – 18
Pokud nutně potřebujete něco osobně vyřídit mimo úřední hodiny, je nutné předem zavolat:
Tel/fax: 220 513 697, tel: 296 118 347, gsm: 603 646 347
3. Informace o horolezeckém pojištění členů svazu:
Úrazové pojištění u pojišťovny Kooperativa
Tímto pojištěním jsou pojištěni všichni členové svazu, kteří mají na příslušný rok
zaplacené členské příspěvky a byla jim vystavena kartička člena ČHS.
Podrobné informace o tomto pojištění najdete na www.horosvaz.cz v sekci členský
servis – informace.
Pojištění léčebných výloh v zahraničí - nyní také u pojišťovny Kooperativa
Jedná se o roční pojištění (na kalendářní rok), které vám zajistí v případě úrazu
v zahraničí zaplacení jak záchranné akce, tak případného léčení a léků, které vám budou
v zahraničí poskytnuty. Pojištěni jste od překročení hranic, takže i na cestu.
Lze si vybrat ze dvou nabídek:
pojištění standard za 890,-, kde celkový limit na jednu pojistnou událost je 500 000,-, z toho
záchranná akce činí max. 100 000,pojištění nadstandard za 1 220,-, kde celkový limit na jednu pojistnou událost je 700 000,-,
z toho záchranná akce činí max. 300 000,-.
K tomuto pojištění pojišťovna nabízí ještě doplňkové úrazové pojištění za 230,-, které
se vztahuje pouze na úrazy s trvalými následky.
Podrobné informace o tomto pojištění najdete také na www.horosvaz.cz v sekci
členský servis – informace.
4. Informace o doškolení instruktorů:
V loňském roce se doškolovali všichni instruktoři II.třídy, kterým byl průkaz
prodloužen výměnou v roce 2000. Tyto doškolovací kurzy byly dokončeny letos na jaře.
Letos budou vyzváni k doškolení všichni instruktoři I.třídy, kterým byl průkaz
prodloužen výměnou v roce 2000 a instruktoři II.třídy, kteří absolvovali už nový kurz
instruktorů v roce 2000 a 2001 na Rudolfshütte.
I oni si budou moct vybrat, zda se doškolit na instruktora skalního lezení nebo
instruktora horolezectví.
Informace o přihlášení do doškolovacích kurzů a termíny budou známy po schůzce MK
v polovině srpna. Najdete je pak na www.horosvaz.cz ve sekci metodika – informace pro
instruktory.
Jarmila Ottová
ottova@cstv.cz
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