
 

 

      Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 4. do 30. 6. 2018 
 

Lezení v horách a na skalách 

 Adam Ondra obdržel Cenu Jiřího Gutha - Jarkovského, kterou uděluje Český olympijský 
výbor za nejlepší sportovní výkon uplynulého roku. Adam získal toto ocenění, o kterém 
rozhodují sami sportovci, olympionici, za přelezení nejtěžší cesty světa (9c) "Silence" v norském 
Flatangeru. Adam přelezl tuto cestu, která je jeho autorským projektem, na začátku září 2017 
a dostal za ni ocenění Výstup roku ČHS s hvězdičkou.   

 

 Martin Stráník přelezl v červnu ve Sloupu v Krasu svůj nový boulder Tekuté štěstí za 8C, 
svoji pátou cestu této obtížnosti. Pár dní po něm tuto „super silovku“ zopakovat Adam Ondra. 
Adam navštívil rumunské lezecké terény, kde přelezl dvě místní nejtěžší cesty - Black 
Kobra 9a, Stone Butterfly 9a+. V Kanadě, kam se v červnu na pár týdnů přesunul, se mu zatím 
podařilo vylézt na OS Endless Summer 5.13d (8b) a Existence Mundane 5.14b (8c). Jakub 
Konečný vylezl své první 9a, a to cestu Proces ve Višňovém na Slovensku, a vzápětí "10 minut 
po vylezení originálu" dal Procesor 9a/a+. 

 

 Mára Holeček a Zdeněk "Háček" Hák vytvořili na konci května prvovýstup na nepálskou 
šestitisícovku Kyazo Ri (8168 m n.m.); start ze západní stěny a dolez východní vrcholovou 
hlavou, obtížnost M6, WI 4+, 3+UIAA, ED+, alpským stylem. Marek o prvovýstup na Kyazo Ri 
usiloval již před rokem, pokus však musel předčasně ukončit kvůli zdravotním problémům 
tehdejšího spolulezce Jána Smoleně.  

 

 Organizátoři prestižního horolezeckého ocenění Piolets d´Or zveřejnili návrhy na udělení 
cen za nejlepší horolezecké výstupy roku 2017. Mezi nominovanými jsou i dva české 
počiny: prvovýstup Satisfaction! na Gasherbrum I, jehož autory jsou Marek Holeček a Zdeněk 
Hák; prvovýstup Bloody Nose na Mt. Pižďuch v Antarktidě, jehož autorem je opět Mára Holeček, 
tentokráte s Mírou Dubem. Slavnostní vyhlášení Zlatých cepínů se uskuteční v září v Polsku, 
poprvé mimo tradiční Francii a Itálii. 

 

 Nanga Parbat bude letos v obležení českých horolezců. Pod „kopec“ se již vydali členové 
početné Nanga Parbat Czech Expedition 2018 s cílem uskutečnit výstup Diamirskou stěnou po 
dvou odlišných liniích -  Kinshoferovou cestou a prvovýstupem přes Mummeryho žebro. 
Následovat se je chystá Mára Holeček s Tomášem Petrečkem, jejichž cílem je Rupálská stěna.  

 

 O víkendu 20. – 22. dubna proběhl jubilejní patnáctý ročník Petrohradského padání, na 
kterém se sešly dvě stovky bouldristů a příznivců této akce.  

 

 Tým mladých alpinstů – Sokolíků ČHS – uskutečnil koncem května první plánovaný 
výjezd za čtyřdenním lezením do saských pískovců.  

 

  

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


 

 

Závody 

 Lezecká stěna Tendon Hlubina Ostrava hostila 21. dubna Český pohár v lezení na 
obtížnost dospělých i mládeže, který byl současně druhým nominačním závodem. 
V kategorii dospělých zvítězili Iva Vejmolová a Jakub Konečný, mezi juniory Lenka Slezáková 
a opět Jakub Konečný, v kat. A Eliška Novotná a Šimon Potůček, v nejmladší kat. B Markéta 
Janošová a Marek Jeliga. 

 

 Další závod ČP v lezení na obtížnost a poslední nominační závod se uskutečnil o dva 
týdny později v Lezeckém centru LezeTop v Písku. Závod v kategorii dospělých ovládli 
nejlepší čeští lezci Martin Stráník a Iva Vejmolová. V juniorských kategoriích zvítězili Sabina 
Večeřová a Jakub Konečný, v kat. A Eliška Novotná a Šimon Potůček, v kat. B Michaela 
Smetanová a Marek Jeliga. Na základě výsledků nominačních závodů byla sestavena 
reprezentační družstva v lezení na obtížnost - čtyřčlenné družstvo mužů a stejně početné 
družstvo žen, pětičlenné juniorské družstvo, sedmičlenný tým v kategorii A a osmičlenný tým 
v kategorii B.  

 

 Nejvýznamnějším tuzemských závodem tohoto období bylo Mistrovství ČR mládeže pro 
kategorie do 14 let a kategorii B, které proběhlo v sobotu 23. června v Brně na lezecké stěně 
Rajče. Mistry ČR v nejstarší kat. B se stali Marek Jeliga a Michaela Smetanová, v dalších 
kategoriích popořadě vybojovali mistrovské tituly Šimon Cibulka a Hana Šikulová, Lukáš 
Mokroluský a Natálie Paarová, Lukáš Uherec a Adéla Bodanská.  

 

 Pro nejmladší závodníky se uskutečnily další dva závody ČP v lezení na obtížnost do 14 
let. První se konal v polovině dubna ve zlínském Vertikonu, kde v jednotlivých kategoriích od 
nejstarších po nejmladší zvítězili Karolína Gendová a Adam Adamovský, Mariana Janošová 
a Jaroslav Šikula, Adéla Bodanská a Lukáš Uherec. Další závod se konal 26. května v Orlové. 
Vítězi závodu se stali ve všech kategoriích stejní závodníci jako v předchozím kole, s výjimkou 
U14, kde tentokráte zvítězila Barbora Bernardová.  

 

 Plánované MČR v boulderingu bylo zrušeno, neboť se nepodařilo dosáhnout dohody 
s Českým sportovním lezením, původním pořadatelem tohoto závodu, kterému byla 
vypovězena smlouva z důvodu nedostatečného plnění povinností z ní plynoucích.  

 

 Sezóna mezinárodních závodů pod hlavičkou IFSC odstartovala o víkendu 7. – 8. dubna 
Evropským pohárem mládeže v lezení na obtížnost a rychlost ve francouzském Voironu. 
Naši závodníci vybojovali v lezení na obtížnost čtyři postupy do finále, dva skončili na prvním 
nepostupovém místě a další zde dosáhli svých nejlepších výsledků. V kategorii B se povedlo 
Markovi Jeligovi 9. místo a Markéta Janošová skvěle debutovala na 6. místě. Šestou příčku 
obsadila v kat. A Eliška Adamovská a 7. příčku v juniorech Jakub Konečný.   

 

 Do prázdnin, přesněji do 1. července, se konalo ještě šest Evropských pohárů mládeže s účastí 
našich reprezentantů a také evropský šampionát v lezení na obtížnost a na rychlost, takže 
program byl více než nabitý. Boulderingovou závodní sezonu zahájila mládežnická 
reprezentace poslední dubnový víkend v  Grazu, pro Českou republiku šlo 
o nejúspěšnější závod v dějinách této mládežnické soutěže. Eliška Bulenová vybojovala 
první české finále v historii EPM v boulderingu a přivezla výborné 8. místo v kat. B. Dařilo se 
i Elišce Adamovské, která obsadila 11. příčku v kat. A. Česká reprezentace se v Grazu prosadila 
na bodované příčky ve všech kategoriích s výjimkou juniorů.   



 

 

 

 Druhé kolo Evropského poháru mládeže v lezení na rychlost se konalo 12. května italském 
městě Bologna. Nejvíc se dařilo Tereze Cibulkové, která obsadila 6. místo v kat. B.  

 

 Nejvýznamnějším, a pro naši mládežnickou reprezentaci opět velmi úspěšným závodem, 
bylo Mistrovství Evropy v lezení na obtížnost a na rychlost, které se uskutečnilo 25. – 26. 
května v Imstu. Česká reprezentace zde obsadila 4. místo z 26 zúčastněných zemí v lezení 
na obtížnost a 9. místo v lezení na rychlost. Nevětší gratulace patří Jakubovi Konečnému, 
který získal zlatou medaili v juniorské kategorii v lezení na obtížnost. Výborná čtvrtá místa 
vybojovali v kat. B Michaela Smetanová a Ondřej Slezák. Dařilo se i Marku Jeligovi a Markétě 
Janošové, kteří obsadili 6. resp. 7. místo v kat. B. V lezení na rychlost byla se svým 9. místem 
v kat. B nejúspěšnější Tereza Cibulková.  

 

 Ve druhém závodě Evropského poháru mládeže v boulderingu, který se konal 2. - 3. 
června v nizozemském Delftu, se nejvíce dařilo Jáchymu Cinkovi, který se v kat. B 
probojoval do finále, kde obsadil 9. místo. Kvalitní výkony podali i další čeští reprezentanti, 
hlavně Eliška Adamovská, která obsadila v kat. A 11. místo.  

 

 Třetí letošní závod Evropského poháru mládeže v lezení na obtížnost, který se konal 16. 
– 17. června v  Brunecku, skončil opět velkým úspěchem české reprezentace. Ondřej 
Slezák zvítězil v nejmladší kategorii B, další tři čeští lezci postoupili do finále – Markéta Janošová 
byla v kat. B osmá, Eliška Adamovská v kat. A sedmá a Jakub Konečný v juniorech osmý.  

 

 Závod Evropského poháru mládeže v lezení na rychlost, který se konal 23. června 
v italském Mezzolombardu, přinesl 4. místo v kat. B Tereze Cibulkové a zlepšení osobních 
rekordů dalších mládežnických reprezentantů. 

 

 Evropský pohár mládeže v lezení na obtížnost ve švýcarském Usteru se odehrál na 
přelomu června a července. Česká reprezentace zde dosáhla historického úspěchu, když 
vybojovala dvě medaile a rekordních šest postupů do finále. Jakub Konečný získal  
stříbrnou medaili v juniorské kategorii a Markéta Janošová bronzovou medaili v kat. B. 
V kategorii juniorek se dařilo i Lence Slezákové, která získala 7. místo. V kategorii B stojí za 
pochvalu 4. místo Marka Jeligy, 5. místo Michaely Smetanové a 6. místo Terezy Širůčkové.  

 

 Dospělí reprezentanti neměli závodní kalendář zdaleka tak plný. V pátek 13. dubna odstartoval 
ve švýcarském Meiringenu letošní první Světový pohár v boulderingu. Českou republiku 
zde reprezentovali pouze muži včetně Martina Stráníka, nikomu z nich se však start příliš 
nevydařil.  

 

 Druhý závod Světového poháru v bouderingu a první závod SP v lezení na rychlost hostila 
ve dnech 21. - 22. 4. 2018 Moskva; Jan Kříž zde vybojoval 5. místo v rychlosti, Martin Stráník 
se v boulderingu dostal do semifinále. Další závod SP v boulderingu se uskutečnil 8. – 9. 
června v americkém Vailu, zúčasnili se jej bratři Stráníkové. 

 

 V Bratislavě se ve dnech 19. – 23. června konalo Akademické mistrovství světa 
v soutěžním lezení. Česká osmičlenná výprava navázala na letošní vítězné tažení české 
mládežnické reprezentace - Jan Kříž vybojoval titul akademického mistra světa v rychlosti, 
Jan Jeliga postoupil v boulderingu do finále a obsadil výborné 5. místo, Iva Vejmolová skončila 
v téže disciplíně na pěkném devátém, byť prvním nepostupovém místě.  



 

 

 

 V druhé polovině května IFSC „odtajnila“ místo a termín konání letošního Mistrovství 
světa juniorů. Uskuteční se v Moskvě od 8. do 16. srpna; v návaznosti na to upravila Komise 
soutěžního lezení nominační pravidla.  

 
 

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody… 

 V květnu byl ukončen jarní kurz Instruktor lezení na umělé stěně, jehož součástí je 
i získání trenérské licence C. Kurz, na jehož organizaci se podílí Komise soutěžního lezení 
a lektoři Metodické komise, úspěšně ukončilo 10 frekventantů.  

 

 V dubnu se uskutečnilo na Vysočině doškolení instruktorů zaměřené na 1. pomoc a záchranu. 
Další doškolení, tentokráte zaměřené na skalní záchranu, se konalo v květnu na Rabštejně. 
V prvním květnovém týdnu byly zahájeny instruktorské kurzy Instruktor skalního lezení 
(RCI) a Instruktor horolezectví (HAL), na které se přihlásilo téměř 20 zájemců. V červnu bylo 
vyškoleno 6 nových instruktorů sportovního lezení (SCI). Všechny kurzy organizovala 
Metodická komise ČHS a její lektoři.  

 

 Poslední víkend v dubnu se uskutečnil na Škrovádě další Metodický den ČHS zaměřený 
na výuku bezpečného lezení a jištění, který zorganizovali instruktoři z oddílu VHS Brno.  

 

 Certifikát „Garantovaná horoškola ČHS“ byl udělen dalšímu uchazeči, HO Lokomotiva 
Brno, která organizuje kvalitní výcvik a vzdělávání nováčků již řadu let.  

 

 Ve druhé polovině května proběhl 1. blok kurzu Trenér sportovního lezení licence B, který 
pořádá ČHS ve spolupráci s FTVS UK; zúčastnilo se 13 zájemců.  

 

 Za první pololetí roku 2018 nahlásily oddíly ČHS zapojené do projektu mládeže celkem 
4 054 dětí. Na téměř 4 tisíce z nich bude klubům poskytnuta během července finanční podpora 
vázaná na vykázanou sportovní aktivitu dětí (včetně oddílových soutěží) ve výši 100 Kč na jedno 
dítě. Počet sportujících dětí se oproti 2. pololetí loňského roku zvýšil o cca čtyři stovky.  

 

 První oddíly již uskutečnily oddílové kolo nové soutěže „Mladí horalové“, která je 
zaměřena na dovednosti spojené s pohybem a pobytem v přírodě (6 disciplín – lezení, 
prusíkování a uzly, překonávání překážek, orientace, první pomoc, stavění stanu). Do soutěže 
se přihlásilo 15 oddílů zařazených do Projektu mládeže, které sestavily 11 družstev v kategorii 
mladších a 12 družstev v kategorii starších dětí. Finále soutěže se uskuteční v polovině září na 
Malé Skále u Turnova.  

 

 V neděli 1. dubna se otevřely skály Českého ráje a Moravské Chřiby, od 1. května pak 
některé sektory Adršpašsko – teplických skal, kde v zimě a na jaře platí zákaz lezení. 

 

 Oblastní vrcholové komise, správci skal a oddíly zorganizovaly během jara brigády 
zaměřené na údržbu skal – opravu přístupových cest, budování protierozních opatření, úklid 
apod. Brigády s podporou grantů ČHS se uskutečnily např. na Pantheonu, na Suchých skalách, 
v Příhrazech a Drábských světničkách v Českém ráji, na moravském Rabštejně, na Pernštejně 



 

 

v severozápadních Čechách, V Tiských stěnách v Labských pískovcích a v několika lokalitách 
v Orlických horách. Díky všem, kdo se zapojili.  

 

 V sobotu 12. května byly slavnostně otevřeny Tetínské skály v Českém krasu. Desítky 
lezeckých cest, kultivace oblasti včetně přístupových cest a jednání s obcí Tetín, na jejíchž 
pozemcích se skály nachází, jsou dílem především Honzy Kareše a Honzy Hrnčíře, kterým patří 
poděkování.  

 

 První červnovou sobotu se konalo v Písku další školení zaměřené na osazování fixního 
jištění, určené jako vždy nejen správcům skal, ale i prvovýstupcům. Školení zorganizovala 
Oblastní vrcholová komise Jižní Čechy, o praktické ukázky osazování a testování jištění se jako 
vždy postaral Vladimír Těšitel.  

 

 V květnu nabylo právní moci opatření obecné povahy, kterým byl vydán souhlas 
s provozováním horolezectví na území Národní přírodní rezervace Broumovské stěny 
a Národní přírodní rezervace Polické stěny, který je platný na dalších 10 let.  

 

 V průběhu června či k 30. červnu skončily téměř všechny lokální uzavírky kvůli hnízdění. 
Uzavřena zůstává část skal na pravém břehu Labe (sektor Růžové stěny a část sektoru Růžová 
vyhlídka) kvůli hnízdění chráněného čápa černého. 

 

 Správa NP České Švýcarsko povolila uskutečnit 17 prvovýstupů na území národního 
parku, o které na základě podkladů od prvovýstupů požádal ČHS.  

 

 V červnu byla podepsána dohoda o spolupráci mezi ČHS a Správou NP České Švýcarsko, 
jejímž cílem je řešit společně záležitosti týkající se horolezectví na území národního parku 
a CHKO Labské pískovce, které také patří pod správu NP. Obdobná dohoda je připravována 
i s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. V návaznosti na tyto dohody připravujeme seminář 
věnovaný vztahu horolezectví a ochrany přírody, který se uskuteční ve druhé polovině září 
v rámci horolezeckého setkání POVL v Českém ráji.  

 

 V dubnu bylo zjištěno na území NPR Kaňon Labe pod masivem Titanic nepovolené 
vykácení stromů, od kterého se ČHS distancoval a odsoudil je. ČHS upozorňuje, že 
nepovolené kácení může mít za následek nejen sankcionování jedinců, kteří se ho dopouštějí, 
ale může mít negativní dopad na možnosti a podmínky lezení na území NPR Kaňon Labe či 
v jiných oblastech, kde by se obdobné incidenty odehrály.  
 

 

Horolezecký úřad 

 Ve 2. čtvrtletí letošního roku se uskutečnila tři jednání Výkonného výboru ČHS, všechna 
v Praze. Na prvním, dubnovém jednání byly schváleny priority činnosti v roce v roce 2018: 
Dokončení úpravy členské databáze a e-shopu, opatření zajišťující soulad s evropským 
nařízením o ochraně osobních údajů, posílení ekonomické agendy zejména ve vztahu 
k dotacím, personální řešení oblasti marketingu a médií, oblast řízení zejména ve vztahu 
k soutěžnímu lezení a dalším významným a rozsáhlým agendám ČHS, návrh úpravy stanov ve 
věci řešení práv členů na VH hlavně pokud jde o osoby mladší 18 let.  

 



 

 

 Na témže jednání vzal výkonný výbor na vědomí informaci o odstoupení Radana Keila, člena 
výkonného výboru, z funkce. Na jeho místo byl v květnu kooptován, tak jak to umožňují 
stanovy, Pavel Aksamit z HO Lokomotiva Teplice. 

 

 Předseda Jan Bloudek a 1. místopředseda Martin Veselý se zúčastnili výročního zasedání 

Balkánské horolezecké unie (BMU), kde je ČHS přidruženým členem.  J. Bloudek se dále 

zúčastnil jednání boardu EUMA ve Španělsku, které bylo zaměřeno na strategii, využití 

evropských projektů a spolupráci mezi členy, jednání pracovní skupiny UIAA pro strategii ve 

Švýcarsku, a jednání projektových koordinátorů projektu Erasmus+ v Maďarsku.   

 

 Výkonný výbor v červnu schválil koncepci profesionálního trenérského zajištění 

reprezentace ČR a VSCM v soutěžním lezení, kterou předložil předseda Komise soutěžního 

lezení Tomáš Binter.  

 

 ČHS již obdržel všechny požadované dotace z rozpočtu MŠMT – 2 039 tisíc Kč na podporu 
reprezentace, 1 925 tisíc Kč na podporu Vrcholového sportovního centra mládeže ve sportovním 
lezení a 8 123 tisíc Kč na organizaci a provoz ČHS. V červnu měl ČHS k dispozici již 98,3% 
plánovaných příjmů, vyčerpáno bylo zatím méně než 30% z nich.   

 

 V návaznosti na očekávaný rozvoj činnosti a vývoj hospodaření ČHS začal výkonný výbor 
diskutovat možnost založení společnosti s ručením omezeným, za podmínek, které 
stanovila valná hromada ČHS v roce 2015.  

 

 V květnu vstoupilo v platnost evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Informace 
o nakládání s osobními údaji členů a dalších osob najdete na našem webu. Ochrana osobních 
údajů se týká i oddílům, kterým ČHS poskytl potřebné informace.   

 

 Na začátku června bylo zahájeno programování nové verze webového modulu pro 
evidenci členů včetně e-shopu a rozhraní pro oddíly.  

 

 ČHS byl na konci června přijat za člena Pražské tělovýchovné unie, díky čemuž bude moci 
využívat poradenské služby této servisní organizace České unie sportu.  

 

 Po celé období probíhala jednání s Českým spolkem sportovního lezení týkající se 
pořádání závodů Českého poháru v boulderingu dospělých i mládeže v letošním roce. 
Nabídku, kterou ČHS předložil, ČSL do konce června nepřijal a požadoval splnění některých 
podmínek, hlavně uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci i pro další roky. ČHS nepovažuje 
za únosné zavazovat ČHS k dlouhodobé spolupráci dříve, než se v praxi osvědčí obnovená 
spolupráce, a proto bylo rozhodnuto, pro případ, že si ČSL bude nadále klást neakceptovatelné 
podmínky, zahájit přípravy uspořádání MČR a MČRM v boulderingu ve vlastní režii. 

 

 Do konce června si zakoupilo průkaz ČHS více než 14 tisíc členů, cestovní pojištění 

UNIQA přes 3,5 tisíce členů a kombinaci ČHS Trio cca 1,2 tisíce členů.  

 

 

ČHS přeje svým členům a příznivcům pěkné lezecké léto bez nehod! 

 



 

 

 
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 
 

  

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 

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


 

 

část tvoří 38 maloobchodních prodejen na území obou republik. Pro vznik společnosti HUDYsport je klíčová 

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 se 
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. 

                                                      
 

 

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


 

 

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. 
 

  

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

