
 

 

      Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 1. do 31. 3. 2019 
 

Lezení v horách a na skalách 

V pátek 8. února byly v Liberci slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Českého horolezeckého svazu - Výstupy 
roku 2018, ve které byly oceněny nejlepší horolezecké výkony členů ČHS v osmi horolezeckých disciplínách. Vyhlášení 

bylo opět spojeno s Jizerskou padesátkou a hostila je Oblastní galerie Liberec.  

Nejvyšší ocenění – „Výstup roku s hvězdičkou“, získal Adam Ondra za cestu „Supercrackinette“, 9a+. Jedná se  

o historicky první přelez cesty této obtížnosti na první pokus, stylem flash.  

Ocenění „Výstup roku“ bylo uděleno osmkrát:  

 V kat. hory a ledy pod 6.000 m n.m. mixový a ledovcový charakter je získali Marek Holeček a Mirek Dub za 
prvovýstup „Bloody Nose“ na jimi pojmenovaný Monte Pižďuch v Antarktidě, obtížnost ED+ (M4/WI5+). 

 V kat. hory pod 6.000 m n.m. a big wall bylo toto ocenění uděleno Ondrovi Benešovi a Christianu 
Fascendinimu za třiceti délkovou cestu „El Niňo“ na El Capitana, obtížnost 5.13c, A0.  

 V kat. sportovní lezení získal ocenění Adam Ondra za pravděpodobně nejtěžší kolmou cestu na světě, 
„Disbelief“, 5.15b (9b), a také Jakub Konečný za cestu „Catxasa“, své první 9a+.   

 V boulderingu byl Výstup roku udělen za „Tekuté štěstí“, 8C, které přelezl Martin Stráník i Adam Ondra.  

 Ve skialpinismu získal Výstup roku Rosťa Tomanec za extrémní sjezd Zadné Bašty ve Vysokých Tatrách.  

 

Kromě Výstupů roku byla udělena i řada Čestných uznání:  

 V kat. velehory nad 6000 m n.m. je obdržel Zdeněk Hák a Marek Holeček za prvovýstup „Lapse Of Reason“ na 

nepálský Kyazo-Ri; M6, WI4+, 3+ UIAA, ED+, alpský styl.  

 V kat. mixy a ledy sportovního charakteru je získali Petr Vejvoda a Jan Zahula za prvovýstup „Ultimo Minuto“ 

(M8-, WI5, 110 m). 

 V kat. sportovní lezení byla udělena tři čestná uznání, získali je - Edita Vopatové za cestu „Clondike Cat“, 11- (8c), 
Gabriela Vrablíková za cestu „THC“, XIb (8b+) v Labáku a Adam Ondra za cestu „Just Do“ It, 5.14c (8c+).  

 Čestné uznání v boulderingu bylo uděleno Ivaně Řezníkové za cestu Star Gate, 8A+.  

 V kat. skialpinismu obdrželi čestné uznání Rosťa Tomanec, Karel Svoboda a Radovan Horecký (in memoriam) za 
„Tatranskou trilogii“, a Libor Dušek, Zdeněk Jirouš za prvosjezd štítu Karla Marxe na Pamíru.  

 

Ocenění Talent roku pro lezce do 18, resp. do 25 let v případě alpinismu, bylo uděleno Markétě Janošová za přelezení 
cesty Hipnofotofilia, 8b+, PP, a Matěji Bernátovi, který s Radkem Zavadilem uskutečnil traverz Brouillard Ridge, 

obtížnost D, M4, WI3, 3500 m, v oblasti Mont Blanc.   

 
A co letos? Sezóna skialpinistických extrémů teprve začíná, ale Rosťovi Tomancovi se již podařily dva psychicky 
náročné sjezdy ve střední technické obtížnosti a současně, podle Rosťova hodnocení, krásné tatranské linie – Satanův 

zářez a Teriánská veža.   
 
Ondřej Beneš, Ondřej Tůma, Matěj Svojtka (dva bývalí „Sokolíci“) a Christian Fascendini vytvořili v první polovině 
ledna v jordánském Wadi Rum novou patnácti délkovou cestu „Morning sun street“, 7c+, 550m východní stěnou 

Barrah masivu.  
 
Vojta Trojan vylezl na začátku ledna své první 9a, cestu „A muerte“ v Siuraně ve Španělsku, a zařadil se tím k malé 

skupině českých lezců, kteří umí tuto obtížnost.  
 
Martin Stráník přelezl hned z kraje roku dva bouldery za 8B+: „Kapka z poháru nesmrtelnosti“ v domovském Sloupu 

v Moravském krasu, a „Polar Bear“ v Makedonii, kam se vydal s Adamem Ondrou za novými bouldery; Adam přelezl 
„ledního medvěda“ samozřejmě také. V březnu se Martinovi povedlo jeho již šesté 8C - boulder „Pata ledovce“ na 
Holštejně v Moravském krasu. Martin Jungling zdolal v lednu své druhé 8B+, „Prsty v Ohni“ na Petrohradě.  Autorem 

této i předchozí cesty je Adam Ondra.  
 
V týdnu od 11. do 17. 3. 2019 se uskutečnilo soustředění Sokolíků v Tatrách, zatím bylo hlavně o sbírání zkušeností. 

Sokolíci jsou alpinistický mládežnický výběr ČR. 
 
 
 

https://jiz50.cz/
https://www.ogl.cz/


 

 

 
V lednu 2019 vyšla v brněnském nakladatelství Jota kniha Martina Krejsy „Navždy první“ mapující historii 
československého horolezectví prostřednictvím portrétů dvacet čtyř horolezeckých legend od válečného období po 

výpravy do velehor v 70. letech minulého století.  
 

Závody 

První čtvrtletí roku patřilo závodnímu skialpinismu: HUDY Český pohár ve skialpinismu byl zahájen 12. ledna 
v Rokytnici nad Jizerou závodem „O dřevěného Krakonoše“, o 14 dnů později následoval „Slamník Vertical“ na Dolní 

Moravě. Třetí závod – „Hore dole Děrešom“ - se konal druhý únorový víkend v Jasné na Slovensku, a hned týden poté 
v Říčkách v Orlických horách proběhlo již 4. kolo HUDY ČP ve skialpinismu – „Scarpa Skialpnight 2019“. První březnovou 
sobotu se ve Špindlerově mlýně konal vrcholný závod tuzemské skialpinistické sezony – Mistrovství ČR, 
Akademické MČR a finále HUDY ČP ve skialpinismu 2019. V závodě start - cíl, jinak též 28. ročníku Memoriálu Jana 
Zapletala, zvítězili v kategoriích Elite Karolína Grohová a Jakub Fabiáni, další medailová místa vybojovali Dominik 

Sádlo a Michal Štantejský, mezi ženami Tereza Rudolfová a Lucie Luštincová. Celkové vítězství v HUDY Českém poháru 
ve skialpinismu 2019 získala Tereza Rudolfová a Jakub Fabián.  
 
Reprezentanti Matyáš Urban a Dominik Sádlo se účastnili dvou závodů Světového poháru, v rakouském Bischoshofenu 
a ve francouzském Super Devoluy. Na mistrovství světa ve švýcarském Villars, které se uskutečnilo v polovině března, 
závodili všichni čtyři členové reprezentačního družstva. Ve velké konkurenci tvořené hlavně závodníky z alpských zemí se 
nejvíce prosadil Dominik Sádlo, který vybojoval 30. místo ve vertikalu a 31. ve sprintu.   
 
Na letošní sezónu byly původně v plánu dva závody v ledolezení - Vírský cepín 2019 a Adrex Ice Run v Liberci. Počasí 
umožnilo uskutečnit jen jeden z nich - Mistrovství ČR a Český pohár v rychlostním ledolezení ve Víru. Mistrovské 
tituly získali Milan Dvořáček a Aneta Loužecká.  
Aneta Loužecká vybojovala na Mistrovství světa juniorů ve finském Oulu vynikající 3. místo v ledolezení na 
rychlost.  

 
Seriály tuzemských pohárových závodů v soutěžním lezení byly zahájeny 2. března v Jeseníku, který hostil první 
kolo Rock Point Českého poháru v boulderingu; závod byl současně 1. nominačním závodem pro ustavení 

reprezentačního družstva. V kategorii dospělých zvítězili Jakub Konečný a Eliška Adamovská, v juniorských kategoriích 
Jakub Skočdopole a opět Eliška Adamovská, v kat. A Ondřej Slezák a Eliška Bulenová a v kat. B Adam Adamovský 
a Markéta Janošová. V mládežnických kategoriích zvítězili Lukáš Mokroluský a Barbora Bernardová (U14), Jan Štípek 
a Malgorzata Kurek (U12, POL), Adam Paar a Hania Nowak (U10, POL).  
 
Druhé kolo Rock Point ČP a ČP mládeže v boulderingu se uskutečnilo v polovině března v Žilině v lezeckém 
centru La Skala, kde poměřily síly čeští a slovenští závodníci, neboť se současně jednalo o slovenský pohárový závod. 

Pro české závodníky to byla poslední příležitost nominovat se do reprezentačního družstva. Vítězi společného klání se 
stali Slovenka Vanda Michalková a Roman Kučera z ČR, v juniorech zvítězila Eliška Adamovská a Pavol Kratochvíl (SR), 
v kategorii A Vanda Michalková (SR) a Ondřej Slezák; V mládežnickém závodě vybojovali první místa Mikuláš Petrík 
a Markéta Janošová (kat. B), v kat. U14 Tristan Sýkora (SR) a Valerie Pařilová, v kat. U12 Jan Štípek a Malgorzata Kurek 
(POL) a v nejmladší kategorii Dan Školař a Adéla Bodanská. 
 
Nominační podmínky pro zařazení do reprezentačního družstva dospělých v boulderingu splnil Martin Stráník, Jakub 
Konečný, Roman Kučera, Štěpán Volf, Štěpán Stráník, Eliška Adamovská, Eliška Bulenová, Michaela Smetanová, Lenka 
Slezáková a Tereza Širůčková. Do reprezentace byl samozřejmě zařazen, na základě výsledků v předchozích sezonách, 
Adam Ondra. Mládežnické reprezentační družstvo je sestaveno z prvních čtyřech závodníků po nominačních závodech 
v jednotlivých kategoriích. 
 
V sobotu 9. března se v Brno na stěně Duro uskutečnil nominační závod v lezení na rychlost pro kat. dospělých 
i mládeže. Prvenství v kat. dospělých získal Jan Kříž a Hana Křížová, která vyhrála i juniorskou kategorii. V dalších 

kategoriích, od nejstarších A po nejmladší U10, zvítězili tito mladí závodníci: Jakub Fábric (SR) a Tereza Cibulková, Filip 
Hromada (SR) a Sabina Skoupá, Stanislav Junaštík a Lea Slobodová (SR), Timotej Ondrejka a Katarína Hollá (oba SR), 
Jan Školař a Rozálie Šále (SR). Do reprezentačního družstva dospělých se mohlo nominovat prvních pět závodníků, za 
předpokladu, že v oficiálním závodě loňské nebo letošní sezony splnili limit na standardní 15 metrové cestě. V mládeži 
mohli být nominování první čtyři závodníci z každé kategorie, opět s tím, že splní stanovené rychlostní limity. 
 
Český pohár v lezení na obtížnost a Český pohár mládeže v lezení na obtížnost byly zahájeny 23. března 
v Lezeckém centru SmíchOff v Praze. Jednalo se o první nominační závody ze tří. V kategorii žen a současně i mezi 



 

 

juniorkami zvítězila Eliška Adamovská, mezi muži zvítězil Jakub Konečný, mezi juniory Šimon Potůček. V kategorii 
A zvítězili Eliška Bulenová a Ondřej Slezák, v kat. B Markéta Janošová a Adam Adamovský. 
 
V prvních třech měsících roku se mezinárodní závody IFSC nekonaly, nicméně příprava na ně již započala. Na začátku 
února se v Tréninkovém centru reprezentace LC SmíchOff uskutečnilo společné soustředění české a slovenské 
reprezentace v boulderingu, a byla naplánována další soustředění. Tréninkovým centrem reprezentace pro letošní rok je 
již uvedený LC SmíchOFF a nově LC Hangár v Brně; o dalších centrech v regionech se jedná. V polovině února proběhl 
V4 Youth Olympic Climbing Camp 2019 za účasti českých, maďarských, polských a slovenských sportovců. Ve spolupráci 
s Fyzio gym Cooper byl opět připraven systém péče o reprezentanty, členy VSCM a talentované lezce do 14 let formou 
fyzioterapie, pohybové terapie a specializovaných masáží. 

 

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody… 

V letošním roce byl zaveden modulový systém instruktorských kurzů, v rámci něhož je získání vyššího stupně 

vzdělání podmíněno absolvováním nižšího stupně (např. zájemce o RCI musí mít kvalifikaci SCI), přičemž jednotlivé 
stupně vzdělání lze absolvovat samostatně, nebo v jednom roce. Přihlášky na kurzy byly přijímány od ledna, kapacita 
kurzu instruktor sportovního lezení, SCI, byla velmi rychle zaplněna.   
 
Instruktorské kurzy začaly v únoru, kdy se uskutečnila poslední část loňského kurzu Instruktor horolezectví HAL. 

V polovině března se v Söldenu konal doškolovací kurz zaměřený na freeride a laviny.  
Poslední březnový víkend byl v Jihlavě zahájen kurz Instruktor lezení na umělé stěně a trenér C, všech 12 míst je 

obsazeno zájemci z klubů mládeže.  
 
Ve druhém únorovém víkendu se pod vedením lektorů Metodické komise uskutečnil ve Víru již tradiční Metodický 
den ČHS zaměřený na ledolezení, kterého se zúčastnilo na devadesát zájemců. Na začátku března se na Pradědu 
konal Metodický den věnovaný skialpinismu a lavinám, jehož součástí byla práce s lavinovým vyhledávačem i túra na 

skialpových lyžích. 
 
Komise mládeže vyhlásila v únoru výzvu na pořádání „Open závodů mládeže“, které jsou určeny pro mladé 

závodníky, kteří mají zájem zasoutěžit si v lezení na nižší úrovni, než jakou nabízí závody Českého poháru. Pořadatelé 
závodů dostanou na závod finanční podporu od ČHS. 
 
Započala příprava druhého ročníku soutěže Mladí horalové, outdoorového klání mládežnických družstev. Přihlášky do 

oddílového (oblastního) kola lze posílat do poloviny dubna, finále se uskuteční v okolí přehrady Pastviny v Orlických horách 
a jako pořadatel se ho ujme HK Lanškroun.  
 
Ke konci ledna byly vyhlášeny granty ČHS na rok 2019. O grant na údržbu skal požádalo 11 zájemců, rozděleno bylo 

90 tisíc Kč. Granty na podporou tradičních horolezeckých akcí byly přiděleny 27 zájemcům v celkové hodnotě 100 tisíc 
Kč. Částka půl milionu korun byla rozdělena mezi 49 zájemců o grant na podporu mládeže.  
 
ČHS se připojil k výzvě „Aj my sme Tatry“, jejíž iniciátoři, předseda SHS JAMES Igor Koller a zástupci dalších tří 

turistických a skialpinistických organizací Slovenska usilují o změnu návrhu nového Návštěvního řádu TANAPu, který 
zásadním způsobem omezuje horolezectví, vysokohorskou turistiku a další sportovní a volnočasové aktivity ve Vysokých 
Tatrách. Petice, kterou podepsaly tisíce lidí, již přinesla úspěch – kontroverzní návrh byl stažen a na další verzi se budou 
podílet zástupci SHS James i dalších zájmových organizací. Připojte se - https://ajmysmetatry.sk/  
 
V národních parcích probíhá vymezování nových zón a klidových území, v souladu s novelou zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pro horolezectví i jiné sportovní a rekreační aktivity je klíčové vymezení "klidových území" 
a vyhrazení cest v nich. Pro horolezectví je z tohoto pohledu nejvýznamnější území NP České Švýcarsko, a proto ČHS, 
OVK Labské pískovce a její správci, již od konce loňského roku intenzivně spolupracují se správou NP na vymezení 
klidových zón, přístupů ke skalám a jednají o znovuzařazení některých dříve nepovolených skal mezi lezecké objekty.  
 
V březnu byl zveřejněn návrh Opatření obecné povahy pro NPR Adršpašsko – teplické skály, na základě něhož 
bude povoleno lezení na další období. Probíhají jednání se Správou CHKO Český kras o dořešení situace na území 
NPR Karlštejn, tj. v Srbsku, Alkazaru a ve Sv. Janu. Brzy by mělo být vyřešeno i povolení pro novou oblast Kobyla. 
V únoru byla podána žádost o udělení výjimky formou OOP pro NPR Děvín, Kotel Soutěska na Pálavě, se snahou 
o rozšíření období provozování horolezectví. V Mikulově brzy vznikne malá lezecká lokalita Čertův kámen, neboť se 

podařilo dokončit všechna potřebná jednání jak s orgány ochrany přírody, tak s vedením města. 
 

https://ajmysmetatry.sk/


 

 

Začaly uzavírky skal z důvodu hnízdění ptactva, zejména sokola stěhovavého, výra velkého a čápa černého. Informace 

jsou na našem webu i v databázi skal. Prosíme, abyste uzavírky respektovali.  
 
Na webu ČHS je zveřejněno upozornění V. Těšitele na rizika plynoucí z nedodržením technologického postupu při 
osazování jištění.  
 

Horolezecký úřad 

Nejvýznamnější událostí uplynulého čtvrtletí byla Valná hromada ČHS, která se uskutečnila v sobotu 23. března 
v Praze na Strahově. Valné hromady se zúčastnilo nebo na ní bylo zastoupeno 23 % členů s hlasovacím právem. Hostem 
Valné hromady byl předseda Spolku horolezcov Slovenska JAMES Igor Koller.  

Valná hromada schválila Výroční zprávu ČHS za rok 2018, zprávu o hospodaření ČHS za rok 2018, zprávu Revizní komise, 
zvýšení odměny předsedy ČHS dle vývoje průměrné hrubé mzdy v ČR od roku 2015, rozpočet ČHS na rok 2019, návrh 
na zrušení pobočných spolků ČHS, doplnění Disciplinárního řádu ČHS o ustanovení týkající se antidopingových pravidel, 
a také připojení ČHS k výzvě „Aj my sme Tatry“.  
 

Celkový výsledek hospodaření za rok 2018 byl kladný, příjmy převýšily výdaje o 624 tisíc Kč zejména díky vyšším 

příjmům z dotací a mírně vyššímu výběru členských příspěvků; tyto prostředky byly převedeny do dlouhodobých rezerv.  

 

Rozpočet na rok 2019 byl schválen jako vyrovnaný s předpokládanými příjmy (a tedy i výdaji) ve výši 19 774 200 
Kč. Rozpočet předpokládá příjmy z běžné činnosti o cca 1 mil. vyšší než v loňském roce, ve výdajové části rozpočtu je 

posílena hlavně oblast soutěžního lezení.  

 

Valná hromada uložila Výkonnému výboru realizovat likvidaci pobočných spolků, které jsou zapsány ve spolkovém 

rejstříku, avšak jejich existence je dlouhodobě v rozporu se stanovami ČHS. Likvidátorem byl jmenován 1. místopředseda 
ČHS Martin Veselý, náklady na likvidaci budou kryty z dlouhodobé rezervy.  

 

ČHS podal žádost o dotaci MŠMT z programu Organizace sportu. K datu uzávěrky Zpravodaje byly ČHS přiděleny 
dotace 8 373 000 Kč z programu Organizace sportu a 2 242 900 Kč z program Repre. ČHS podal také žádost o dotaci 
MŠMT na pořízení hmotného majetku v celkové výši cca 6,4 mil. Kč, ze které by měla být pořízena auta pro dopravu 

reprezentantů na zahraniční závody, mobilní boulderová stěna a další majetek pro soutěžní lezení.  

 
V prvním čtvrtletí se konala tři jednání Výkonného výboru ČHS, která byla věnována mj. přípravě Valné hromady. Na 

prvním jednání byla schválena inventura majetku a zásob, která byla uskutečněna k 31. 12. 2018.  

 

Předseda Jan Bloudek se březnu zúčastnil jednání PA IFSC v Tokiu, kde byla projednávána řada významných bodů 
včetně změny stanov.  

 

Výkonný výbor opakovaně projednával situaci v oblasti soutěžního lezení a konstatoval, že objem práce dlouhodobě 
neodpovídá personální kapacitě komise a proto je nezbytné vytvoření místa koordinátora. Výběrové řízení na místo 
koordinátora a současně i asistentky, neboť k 30. dubnu odchází K. Zelenková, bylo vyhlášeno na konci března.  

 

Z místa předsedy Komise alpinismu odstoupil v lednu Jan Zbranek, funkcí byl dočasně pověřen Petr Resch.  

V rámci sekretariátu došlo ke změně na postu účetní - od března pracuje pro ČHS nová účetní Martina Hofmanová, která 
nahradila D. Votrubovou.  

 

V polovině března vyšla Ročenka ČHS 2018, ve které si můžete přečíst povídání o soutěžním lezení s Tomášem 

Binterem, o mezinárodních aktivitách ČHS s předsedou Janem Bloudkem, rozhovor s talentovaným lezcem Jakubem 
Konečným, nebo povídání o ochraně ptactva ve skalách s pracovníkem NP České Švýcarsko Václavem Sojkou. Ročenku 
si můžete vyzvednout nebo objednat na sekretariátu ČHS, k dispozici jsou na desítkách lezeckých stěn, na závodech 
a dalších horolezeckých akcích. Doufáme, že se vám bude Ročenka líbit – ke stažení je na našem webu - 
https://www.horosvaz.cz/chs-informace/rocenka-chs-2018/.  

 

Přejeme úspěšný začátek nové lezecké sezony!  

https://www.horosvaz.cz/chs-informace/rocenka-chs-2018/


 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Partneři ČHS v roce 2018 
  

 

Partner mládežnické reprezentace ČR v soutěžním lezení 

Rock Point je jednou z největších sítí prodejen nabízející širokou škálu outdoorového vybavení pro turistiku 
a pobyt v přírodě. V obchodech najdete vše, co byste kdy při svých cestách mohli potřebovat - oblečení, boty, 
batohy, stany, spacáky a nejrůznější doplňky. Dvacet jedna moderních prodejen po celé České republice se 
nachází jak v moderních obchodních centrech na okrajích velkých měst, tak i v přirozených lokalitách 
obchodních tříd a center měst. První prodejnu jsme otevřeli už v roce 1997. V prodejnách na vás čeká 
příjemný, odborně zdatný a proškolený personál, který má s většinou produktů vlastní praktické zkušenosti. 
Pokud rádi nakupujete z pohodlí domova, navštivte největší specializovaný outdoorový e-shop na 
www.rockpoint.cz. V osmi největších prodejnách doplňují standardní nabídku zboží  také půjčovny kvalitního 
a ověřeného outdoorového vybavení.  
 

  

Partner reprezentace ČR v soutěžním lezení 

Stejně jako je tomu na mnoha expedicích, sportovních akcích a objevitelských plavbách, Montura není sama. 
Je součástí skupiny soustředěné kolem Tasci SRL, která byla založena v roce 1987 v Rovereto (Trento, Itálie) 
a která zahrnuje několik značek výrobků pro horolezectví a outdoorové aktivity. Montura navrhuje oblečení pro 
horolezectví a outdoorové aktivity. http://www.montura.it 
 

  

Partner údržby skalních oblastí 
V SINGING ROCKu stále platí, že lezecké vybavení vyrábějí Lezci pro Lezce. Během 25ti  let se Singing Rock 
vypracoval na profesionálního a inovativního výrobce horolezeckého vybavení a vybavení pro výškové práce. 
Dokážeme testovat a zlepšovat naše produkty, rozvíjet jejich funkčnost, jakož i kvalitu horolezeckého 
vybavení. Většina z nás jsou horolezci, sportovní lezci nebo skialpinisté. Za celý rok společně nalezeme 
desítky kilometrů a napadáme stovky pádů. Tedy dříve než se SINGING ROCK sedák, lano, cepín nebo 
karabina dostane k Vám, projde si opravdovým očistcem. Více o nás najdeš na http://www.singingrock.cz. 
 

 
HUDYsport a.s. je největší sít v České a Slovenské republice s tradicí, která se vyvíjí od roku 1990. Stěžejní 
část tvoří 38 maloobchodních prodejen na území obou republik. Pro vznik společnosti HUDYsport je klíčová 

http://www.rockpoint.cz/
http://www.montura.it/
http://www.singingrock.cz/


 

 

postava jejího zakladatele Jindry Hudečka. Jeho největší a celoživotní láskou jsou skály, především 
pískovcové, v kraji Českosaského Švýcarska, které již v mládí slézal spolu se svými kamarády. V roce 1990 
založil malou firmu, která obchodovala s outdoorovým vybavením a stala se základem pro společnost 
HUDYsport, jak ji znáte dnes. Zaměstnanci HUDYsportu se stávali vždy kamarádi ze skal či horolezeckých 
expedic. Díky tomu vznikl uvnitř firmy silný duch, který je její hnací silou i dnes! 
 

 

Partner projektu Sokolíci 

Více než 50 let vyrábíme oblečení a vybavení do nejdrsnějších horolezeckých podmínek na naší planetě. 
Velké množství získaných zkušeností se snažíme vkládat do neustálého zdokonalování bund, kalhot, spacáků, 
batohů a mnoho dalšího. Od samých začátků jsme součástí nesčetných expedicí na nejvyšší vrcholy světa 
nebo jsme byli při těch nejodvážnějších expedicích na Severním a Jižním pólu Země. Známé kousky oblečení 
jako hardshell bunda TUPILAK, péřovka VEGA nebo technický fleece ECLIPSE pravidelně obsazují přední 
místa v recenzích po celém světě. Mountain Equipment velmi dbá i zodpovědnost k lidem a životnímu 
prostředí a to pomocí „Fair Wear“ výroby nebo kodexem peří (DOWN KODEX), kdy máš jistotu kvalitního 
a dlouhého života chovaných zvířat. 
 

 

Partner projektu Sokolíci 

TENDON je celosvětově úspěšná česká značka statických a dynamických lan, která se v současné době řadí 
mezi technologické lídry na trhu. Díky své dlouhé historii, zkušenostem a kilometrům upletených lan, zaručuje 
TENDON špičkovou kvalitu výrobků. Z naší široké nabídky si vyberou nejen horolezci a pracovníci ve výškách, 
ale také speleologové, kaňonáři, záchranáři, arboristé a další. Začátkem roku 2016 si značku TENDON vybral 
i Adam Ondra jako svého nového sponzora pro posouvání lidských hranic ve sportovním lezení. 
 

 

Celoroční cestovní pojištění zahrnující horolezectví a další sportovní aktivity. Pojistné částky do 2 mil. Kč na 
léčebné výlohy a asistenční služby, krytí zachraňovacích nákladů, možnost doplnění o úrazové pojištění 
a pojištění odpovědnosti. Široká nabídka tarifů umožňující sjednat pojištění "na míru". Pojištění pro jednotlivce 
začíná na částce 590 Kč.  
UNIQA pojišťovna byla založena v roce 1993. UNIQA je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí 
životní a neživotní pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Po celou dobu své existence na českém trhu 
patří UNIQA pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. UNIQA pojišťovna využívá stabilního finančního zázemí, know-
how a zkušeností jediného rakouského akcionáře, UNIQA International AG. 
 



 

 

 

Partner projektu Sokolíci 

 

  

Hlavní mediální partner ČHS – komunitní web horolezců - http://www.lezec.cz/ 

  

Hlavní mediální partner ČHS 

Jaká je Montana by spíše měli říkat ostatní, než my. Místo vymýšlení propagačního textu na toto místo jsme 
zase museli jít někam lézt. Jinak to bohužel nejde, jenom tak může vznikat další číslo autentického lezeckého 
časopisu.   

                                                      
 

 

Horyinfo.cz - příjemné horolezecké zákoutí se stoupající oblibou. Originální články píšeme pro sebe a tím 
pádem i pro vás.  
 

  

Milujete hory a kopečky, ať už se nacházejí kdekoli na světě? Sháníte tipy na vícedenní treky nebo jednodenní 
výlety? Chcete najít nejbližší či nejdelší feratu? Rozsáhlý katalog treků a ferat najdete spolu s cestopisy 
a příběhy z hor na webu http://www.pohora.cz. 
 

 

Tipy na trekování v českých luzích a hájích, v horách Evropy i velehorách světa. Feraty, vysokohorská turistika, 
běh v přírodě, lezení, kolo a MTB, vodácká turistika. Původní rozhovory a reportáže z expedic. Praktické rady 
k bezpečnosti a vybavení do hor. Důkladné recenze vybavení. To vše najdete 4x ročně ve Světě outdooru za 
95 Kč. www.SvetOutdooru.cz 

http://www.lezec.cz/
http://www.horyinfo.cz/
http://www.pohora.cz/
http://www.svetoutdooru.cz/

