
 

 

      Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 7. do 30. 9. 2018 
 

Lezení v horách a na skalách 

 Na úvod významná mezinárodní ocenění: Adam Ondra obdržel 27. července cenu Wild 
Country Rock Award, která patří nejlepšímu skalnímu lezci uplynulého roku a je tradičně 
udělována v Arcu u příležitosti Rock Masters Festival. Ocenění mu bylo uděleno především 
za cestu Silence, první 9c na světě, které se Adamovi podařilo v září loňského roku, i za 
prvovýstupy za 9b a první přelez cesty 9a+ stylem flash. Adam má nyní těchto ocenění již pět 
a k tomu jedno za nejlepšího soutěžního lezce. Ocenění pro nejlepšího soutěžního lezce - La 
Sportiva Competition Award – letos převzal Francouz Romain Desgranges; cenu za celoživotní 
přínos a propagaci horolezení obdržel Reinhold Messner. 

 

 V sobotu 22. září byly v polském Ladeku, poprvé mimo tradiční Francii a Itálii, slavnostně 
vyhlášeny výsledky prestižního horolezeckého ocenění Piolets d´Or za rok 2017. Český 
alpinismus zde zaznamenal mimořádný úspěch, neboť držiteli Zlatých cepínů se stali 
Marek Holeček a Zdeněk Hák aka Háček, které mezinárodní porota ocenila za jejich 
prvovýstup na Gasherbrum I, který uskutečnili na přelomu července a srpna loňského roku 
a nazvali jej Satisfaction. Cesta s obtížností ED+ zvládnutá alpským stylem, pojmenovaná na 
památku Zdeňka Hrubého, byla v zimě 2018 oceněna v anketě ČHS - Výstup roku s hvězdičkou. 
Velké gratulace oběma, i proto, že se jedná o historicky první Zlaté cepíny pro horolezce z České 
republiky. Zlatý cepín získaly ještě další dva týmy - Francouzi Helias Millerioux, Frederic 
Degoulet a Benjamin Guigonnet za novou cestu na severozápadní vrchol Nuptse a Japonci 
Kazuya Hiraide a Kenro Nakajima za dokončení prvovýstupu na sedmitisícový Shispare 
v Karakoramu. Cenu za celoživotní přínos světovému horolezectví převzal slovinský horolezec 
Andrej Štremfelj. 

 

 K významným výstupům by se mohli časem propracovat i mladí alpinisté - Sokolíci. 
Během letošního letního soustředění zvládly dvě dvojky z týmu Sokolíků - Bětka Vlčková a Lukáš 
Ondrášek, Sam Maštálko a Jan Novák přelézt Magic Line, 7c, 700 m stěnou Qualido v Bergellu; 
první dvojice PP, druhá FLASH.  

 

 Šest členů Nanga Parbat Czech Expedition 2018 - Pavel Kořínek, Pavel Bém, Radek Groh, 
Tomáš Kučera, Pavel Burda a Lukáš Dubský - vystoupilo 20. července Kinshoferovou 
cestou na Nanga Parbat (8 126 m n.m.). Doplnili tak pětici českých horolezců, kteří na vrcholu 
této významné osmitisícovky stanuli před nimi (J. Rakoncaj, J. Nežerka, R. Jaroš, M. Holeček 
a Z. Hrubý). Plánovaný prvovýstup přes Mummeryho žebro se expedici nezdařil.  

 

 Nanga Parbat nepustil v srpnu k vrcholu Marka Holečka s Tomášem Petrečkem, jejichž 
cílem byl prvovýstup Rupálskou stěnou, o který Mára opakovaně usiluje. Marek s Tomášem 
ukončili svůj pokus o prvovýstup cca 300 metrů pod vrcholem kvůli silnému větru a po dalších 
dvou bivacích sestoupili do základního tábora. 

 

 Zpátky do skal: Adam Ondra se v červenci vypravil do Kanady, kde onsightoval cestu First 
Flight za 5.14c, tj. 8c+. K tomu přidal ještě onsight cesty Ojas 5.14a (8b+), vylezl na třetí pokus 
novou cestu Disbelief 5.15b (9b) a další projekt za 9a+.  

http://www.pioletsdor.net/index.php/en/


 

 

 Jakub Konečný vylezl o prázdninách v Arcu několik cest obtížnosti 9a – Underground, 
Under Vibes a Pure Dreaming. Se dvěma cestami ve Višňovém na Slovensku, Proces 
a Procesor, je to již pět cest této obtížnosti, které zvládl přelézt. K tomu je nutno přidat úspěchy 
na závodech…   

 

 Zpravodaj je věnován létu, nelze však opomenout ledy v podání Lucie Hrozové, která se 
v září pustila do přelézání plujících ker a stropů ledových jeskyní na Aljašce.  

 

 Zprávy o výkonech na českých pískovcích se v této části Zpravodaje obvykle nevyskytují, na 
„píscích“ to však žije a dění se těší zájmu mnoha lezců. Nepřímo o tom vypovídá i český film 
Jana Šimánka „Od palice k vrtu“ s Petrem "Špekem" Slaninou, který získal Cenu diváka na 
Mezinárodním horolezeckém festivalu v Teplicích nad Metují.  

 

 Vzpomínky na závěr: Na začátku července uplynulo 45 let od tragédie v norském 
Romsdalu, kde v polovině července zahynulo, při pokusu o prvovýstup pilířem Trollryggenu, pět 
horolezců z Českého ráje - Honza Čondl, Jirka Janoušek, Honza Procházka, Pavel Rose a Pavel 
Tlapa.  

 

 V pátek 28. září, v předvečer zahájení Horolezeckého festivalu Český ráj, byla v Turnově 
odhalena pamětní deska Josky Smítky, legendárního lezce ze Skaláku.  

 

 
Závody 

 Letní měsíce patřily, jako každoročně, mezinárodním závodům, jejichž organizátorem je 
Mezinárodní federace sportovního lezení – IFSC. Od července do konce září se uskutečnilo 
pět závodů mládeže a sedm závodů dospělých s účastí našich reprezentantů.  

 

 Ve dnech 6. – 7. 7. se ve švýcarském Villars konal první letošní závod Světového poháru 
v lezení na obtížnost a čtvrtý závod SP v lezení na rychlost. Jan Kříž zde obsadil v lezení na 
rychlost těsně nepostupové 18. místo.  

 

 Pro naše reprezentanty byl úspěšný SP v lezení na obtížnost a rychlost, který se konal 
následující víkend v Chamonix. Jakub Konečný, patřící věkem ještě do kategorie juniorů, zde 
mezi muži vybojoval 9. místo v obtížnosti a Honza Kříž 15. místo v rychlosti.  

 

 Na závodě SP v lezení na obtížnost, který se konal další týden ve francouzském Brianconu, 
postoupil opět Jakub Konečný do semifinále, kde obsadil 22. místo.  

 

 Série závodů SP v lezení na obtížnost pokračovala hned další víkend, tentokráte v  Arcu, 
jako součást velké akce Arco Rock Masters. Byl to první letošní závod SP, ve kterém 
startoval Adam Ondra, který zde obsadil 4. místo. V Arcu se uskutečnil i závod SP v lezení 
na rychlost, ve kterém vybojoval Jan Kříž výborné 7. místo. 

 

 Ve dnech 17. - 18. srpna proběhlo na olympijském stadionu v Mnichově závěrečné kolo 
Světového poháru v boulderingu. Martin Stráník obsadil v tomto závodě dělenou 51. pozici 
a v celkovém hodnocení letošního SP pak 35. místo. 

 



 

 

 
 

 Vrcholem závodní sezony dospělých bylo Mistrovství světa v soutěžním lezení, které se 
konalo ve dnech 6. – 16. září v Innsbrucku. Nejúspěšnějším členem početné české 
výpravy byl podle očekávání Adam Ondra, který se stal vicemistrem světa v lezení na 
obtížnost i v olympijské kombinaci. Se svými výkony však zcela spokojen nebyl, mj. proto, že 
v semifinále v boulderingu se umístil až na 17. místě. Výborně si vedl Jakub Konečný, který 
získal 6. místo v lezení na obtížnost, a Jan Kříž, který v lezení na rychlost postoupil do 
čtvrtfinále a obsadil celkové 8. místo.  

 

 Po mistrovství světa následoval v posledním zářijovém týdnu další závod SP v lezení na 
obtížnost, který hostila slovinská Kranj. Česká výprava zde dosáhla na postup do semifinále 
v obou kategoriích, když Jakub Konečný obsadil 18. místo mezi muži a Iva Vejmolová 22. 
pozici mezi ženami. 

 

 Během prvního červencového víkendu proběhl v Mnichově poslední závod Evropského 
poháru mládeže v lezení na obtížnost. Česká reprezentace zde získala jednu medaili a tři 
finálové postupy: Markéta Janošová vybojovala 3. místo v kat. B, Eliška Adamovská 
obsadila 6. místo v kat. A a Lenka Slezáková 10. pozici mezi juniorkami.  

 

 V celkovém pořadí EPM, které bylo po tomto závodě vyhlášeno, se hned čtyři naši 
reprezentanti umístili v první desítce – Markéta Janošová 4. místo, Eliška Adamovská 
4. místo, Kuba Konečný 4. místo a Lenka Slezáková 7. místo.  

 

 O víkendu 21. – 22. 7. hostila bulharská Sofie poslední letošní závod Evropského poháru 
mládeže v boulderingu. Velkého úspěchu dosáhla Michaela Smetanová, která přivezla 
bronzovou medaili v kat. B., Eliška Bulenová dosáhla v téže kategorii na 8. místo. V celkovém 
pořadí EPM, které bylo po tomto závodě vyhlášeno, se umístila Eliška Bulenová na 11. příčce 
a Michaela Smetanová na 17. pozici. 
  

 Ve dnech 9. - 16. srpna se v Moskvě uskutečnil nejvýznamnější mládežnický závod – 
Mistrovství světa mládeže v soutěžním lezení. Česká výprava zde dosáhla historického 
úspěchu -  v konkurenci více než 1 100 závodníků ze 43 zemí vybojovala 19 bodovaných míst, 
z toho 11 postupů do semifinále resp. osmifinále. Výborně si vedl hlavně Jakub Konečný, který 
vybojoval stříbrnou medaili v lezení na obtížnost a stal se tak juniorským vicemistrem 
světa. Eliška Adamovská závodící v kat. A se probojovala v téže disciplíně na 4. místo, v lezení 
na rychlost byla naší nejúspěšnější závodnicí Tereza Cibulková na 10. místě v kat. B, do 
semifinále v boulderingu se probojoval rovněž v kategorii B Marek Jeliga.  

 

 O deset dní později se v Bruselu konalo Mistrovství Evropy mládeže v boulderingu.  
Nejlépe se vedlo dívkám z kategorie B - Michaela Smetanová a Markéta Janošová obsadily 11., 
resp. 13. příčku. Tímto závodem byl ukončen letošní seriál mládežnických závodů pod hlavičkou 
IFSC. Markéta Janošová se umístila 7. v kombinaci. 
 

 Letošní sezóna byla z hlediska celkové výkonnosti absolutně nejúspěšnější v historii 
české mládežnické reprezentace, která získala mj. titul juniorského mistra Evropy, titul 
juniorského vicemistra světa, historicky první českou medaili z oficiálních mezinárodních závodů 
mládeže v boulderingu, 7 medailí z mezinárodních mládežnických závodů IFSC, 30 postupů do 



 

 

finále v mezinárodních závodech IFSC, 4. místo v pořadí národů na mládežnickém mistrovství 
Evropy a 7. místo v pořadí národů na mládežnickém mistrovství světa v lezení na obtížnost. 

 

 Reprezentanti trávili svůj čas nejen na závodech, ale i na soustředěních, které připravilo 
vedení reprezentačních družstev. V polovině července se v Innsbrucku konalo soustředění 
reprezentantů v lezení na rychlost. Na tuto lezeckou stěnu se na přelomu července 
z tréninkových důvodů vrátila na pár dnů celá reprezentace. Tuzemská soustředění boulderistů 
se konala v srpnu v Praze v Tréninkovém centru reprezentace LC SmíchOFF a v Brně na 
Kotelně a Flash BB.  

 

 Tuzemské závody v soutěžním lezení měly každoroční prázdninovou pauzu. Ta je letos delší 
než v minulých letech - nepodařilo se dosáhnout dohody s pořadatelem boulderingových závodů 
a proto byl tradiční závod v Teplicích nad Metují vyřazen ze seriálu závodů Českého poháru. 

 

 

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody… 

 Během uplynulých tří měsíců se uskutečnily další části kurzu Instruktor sportovního 
lezení (RCI) a Instruktor horolezectví (HAL). Závěrečný výcvik v Berchtesgadenských alpách 
úspěšně absolvovalo 15 členů ČHS, kteří získali kvalifikaci RCI. Aspiranti na kvalifikaci HAL 
prošli ledovcovým výcvikem, závěrečná část na ně čeká po novém roce.  

 

 Na konci prázdnin byl vyhlášen letošní druhý běh kurzu Instruktor lezení na umělé stěně; 
všech 12 míst bylo v krátké době zaplněno zájemci z klubů mládeže, jimž je kurz přednostně 
určen; kurz bude zahájen 18. října.  

 

 V červenci se konala netradiční metodická akce pro členy ČHS – vícedélkové lezení ve 
Vysokých Tatrách pro malou skupinu zájemců. Metodické dny ČHS pro veřejnost byly, již 
tradičně, součástí programu Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích 
nad Metují i Horolezeckého festivalu Český ráj, který se konal v posledním zářijovém víkendu; 
všechny kurzy vedli lektoři Metodické komise ČHS.   

 

 Oddílům pracujícím s mládeží, které jsou zařazeny do sítě klubů mládeže, byla v červenci 
poskytnuta finanční podpora ve výši 100 Kč na jedno dítě, vázaná na soutěžní aktivity dětí. 
Počet sportujících dětí se oproti 2. pololetí loňského roku zvýšil o cca čtyři stovky, skutečností 
však zůstává, že řada klubů mládeže soutěžní aktivity dětí nevykazuje, čímž přichází o peníze, 
které by mohly napomoci rozvoji jejich činnosti.  

 

 Během prázdnin se uskutečnila řada táborů, soustředění apod. akcí, které zorganizovaly 
naše oddíly a byly na ně poskytnuty granty ČHS. Namátkou lze uvést oddíl Horolezec 
Jeseník a jejich tradiční soustředění v Polské juře, tábor HO Atlas Opava na Rabštejně, tábory 
oddílů Lezení pro všechny a SaSM na Kozelce atd.  

 

 15. září se v Českém ráji uskutečnilo finálové kolo prvního ročníku soutěže Mladí 
horalové, která je zaměřena na dovednosti spojené s pohybem a pobytem v přírodě 
prověřované v šesti disciplínách – lezení, prusíkování a uzly, překonávání překážek, orientace, 
první pomoc, stavění stanu. Ve finále, které výborně připravil oddíl Lezci.com a zúčastnilo se jej 
celkem 23 čtyřčlenných družstev, se nejlépe dařilo dětem z oddílu HOVRCH z Nového Města 

https://www.hovrch.info/news.php


 

 

nad Metují (mladší kategorie) a z LK Mšeno (starší kategorie). Odměnou pro vítěze bude pobyt 
ve slovinských horách, který se uskuteční v příštím roce, kdy se rozběhne druhý ročník této nové 
soutěže.  

 

 Poslední setkání v rámci mezinárodního projektu Climbing for Everybody, který je 
financován z fondů Erasmus+, se uskutečnil v italské Aostě, hostitelem byl Italský klub 
alpinistů. Součástí projektu byly i reciproční pobyty českých a slovinských „zkušených horolezců 
ve věku 60+ v Adršpašsko-teplických skalách a v Julských alpách a společný tábor našich 
a slovinských dětí ve Slovinsku.  

 

 Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa CHKO Žďárské vrchy, vydala na základě 
žádosti ČHS souhlas s prováděním údržby a značením horolezeckých objektů pro 
přírodní památky Rozštípená skála a Tisůvka. Souhlas platí do konce roku 2027, lezení je 
možné vždy od 1. 7. do 31. 12. kalendářního roku.  

 

 Správa CHKO Broumovsko učinila kroky k opravě svého rozhodnutí z minulého roku 
týkající se provozování boulderingu v lokalitě Bor, které bylo zrušeno z důvodu formálního 
pochybení. Návrh opatření obecné povahy, který by měl bouldering na Boru umožnit, byl 
zveřejněn v polovině září.  

 

 ČHS podal žádost o povolení lezení na další období v Národní přírodní rezervaci 
Adršpašsko – teplické skály a v Přírodní rezervaci Údolí Jizery. Větší diskuse lze očekávat 
ve vztahu k „Ádru a Teplicím“, kde je již delší dobu zřejmá nespokojenost s podmínkami lezení.  

 

 Proběhla jednání s pražským magistrátem, na základě kterého je Borová skála v pražském 
Prokopském údolí opět otevřena pro lezení.  

 

 V NP České Švýcarsko začalo vymezování zón a klidových území dle novely Zákona 
o ochraně přírody a krajiny, která platí od loňského jara. ČHS se bude podílet na přípravě 
klidových území, ve který je nutno vymezit přístupové cesty pro horolezce; vymezení přístupů 
bude jedním z podkladů pro nový Návštěvní řád, který bude Správa NP České Švýcarsko 
připravovat v příštím roce.  

 

 Vypadalo to, že letošní teplé a suché léto bude přát lezení i na skalách, které jsou obvykle mokré 
a zelené. V důsledku zákazu vstupu do lesů, který byl v některých oblastech vyhlášen kvůli 
vysokému riziku požáru, vzal tento optimistický výhled za své.  

 

 V srpnu začalo testování mobilní aplikace Skály ČR pro Android a v září i pro iPhony. 
Aplikace zpřístupňuje databázi skal a cest evidovaných Českým horolezeckým svazem včetně 
informací o dočasných i trvalých zákazech lezení z důvodu ochrany přírody. Mobilní aplikace 
používají interně mapy Google; Mapy.cz mají ale kvalitnější mapy, zejména turistickou, proto 
aplikace umožňují zobrazení skal i na mapách.cz. Dosavadní ohlasy uživatelů jsou velmi 
pochvalné.  

 
 
 
 
 

http://www.lkmseno.wz.cz/
http://mapách.cz/


 

 

Horolezecký úřad 

 V průběhu letních měsíců se uskutečnilo jedno jednání Výkonného výboru ČHS, již 
tradičně na Ostaši, v době konání Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu.  

 

 V srpnu byly uzavřeny dohody o spolupráci s českými zástupci Österreichischer 
Alpenverein, na základě nichž si budou členové ČHS moci i nadále platit členství v ČHS jejich 
prostřednictvím či prostřednictvím sítě jejich prodejců. 

 

 Předseda ČHS Jan Bloudek se zúčastnil několika zahraničních akcí - jednání pracovní 
skupiny UIAA pro strategii, jednání projektových koordinátorů projektu Erasmus+ a jednání 
vedení EUMA.  ČHS se dohodl s SHS JAMES na spolupráci v oblasti soutěžního lezení – 
jedná se zejména o pomoc při výchově trenérů, stavěčů a rozhodčích a výhledově i možnou 
spolupráci při organizaci pohárových závodů.  

 

 V sekretariátu ČHS došlo k několika personálním změnám. Od července pracuje pro ČHS 
ekonomka Jana Schlöglová, v září se na sekretariát vrátila, byť jen na částečný úvazek, Radana 
Plevková, která má nově na starosti marketing. Oblast mládeže a vzdělávání má od poloviny 
září na starosti Kristýna Šmídová.  

 

 Z poslední kontroly hospodaření ČHS vyplynulo, že lze očekávat 100% 
splnění plánovaných příjmů s mírným překročením plánu v příjmech z členských příspěvků 
a z dotací MŠMT. V oblasti plánovaných výdajů očekáváme nedočerpání v některých komisích, 
úsporu předpokládáme i v administrativě. 

 

 Od září probíhá příprava agendy na další rok, zejména příprava rozpočtu ČHS, který je 
projednáván s jednotlivými komisemi. Připravuje se vylepšená verze členské databáze a e -
shopu včetně nového modulu pro oddíly. Cílem těchto změn, včetně přesunu tisku průkazů 
Slovinského horolezeckého svazu (PZS) na sekretariát ČHS, je usnadnit získání členských 
průkazů, cestovního pojištění i ČHS Trio, které zahrnuje členství v ČHS, v PZS a cestovní 
pojištění UNIQA. Začátek prodeje a distribuce průkazů je plánován na začátek prosince, budeme 
vás včas informovat.  

 

 Pokud vám chybí nějaké lezecké vybavení, můžete při jeho pořízení využít novou 
desetiprocentní slevu HUDY sport určenou členům ČHS, kteří mají platný průkaz ČHS 
a kartu HUDY partner; sleva platí od července a vztahuje se na nákupy v kamenných obchodech 
sítě HUDY sport.  

 

 A to nejdůležitější na závěr: V polovině září končí provoz sekretariátu v Donské ulici 
v Praze 10. Od 15. října nás najdete na Smíchově poblíž stanice metra Anděl. Nová adresa 
- Nádražní 29/21, Praha 5 – bude současně i novým sídlem ČHS.  

 
  



 

 

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.   
 

 

 

Hlavní mediální partner ČHS  

Časopis lidé&HORY je celobarevný dvouměsíčník o rozsahu 102 stran, který osloví všechny sportovce, jejichž 
hřištěm je svět hor. Hlavním cílem časopisu je čtenáře pobavit a zároveň mu předat cenné informace, které 
využije v praxi. Aktuální dění ve světě horolezectví sleduje na www.lideahory.cz. Časopis lidé&HORY pořádá 
řadu campů v Alpách a Dolomitech. Časopis je rovněž spolupořadatelem Mezinárodního festivalu alpinismu 
Praha: www.festivalalpinismu.cz.  
Roční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ (sekce Innsbruck 608) je 290 Kč. Více na 
http://www.alpenverein.cz. 

                                                      
 

 

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

http://www.lezec.cz/
http://www.lideahory.cz/
http://www.festivalalpinismu.cz/
http://www.alpenverein.cz/
http://www.horyinfo.cz/


 

 

  

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. 
 

  

Časopis Everest - čtvrtletník pro všechny milovníky hor se slušnou porcí původních článků ze světa 
zasněžených vrcholů, skalních vertikál i exotických treků. Poutavé texty, působivé fotografie a praktické tipy – 
pokud hledáte inspiraci na vaši další výpravu, stačí zalistovat. S pohodlným předplatným za pouhých 198 Kč 
doručíme 4x do roka až do vaší schránky. V kombinaci s členstvím v Alpenverein (sekce Edelweiss) za 
výhodných 1750 Kč (úspora 130 Kč). Více informací a předplatné na pár kliknutí na http://www.ieverest.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.pohora.cz/
http://www.ieverest.cz/
http://www.svetoutdooru.cz/

