
 

 

      Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 7. do 30. 9. 2017 
 

Lezení v horách a na skalách 

 Adam Ondra - Silence, 9c. Tisková zpráva: „Praha/Norsko 4. září 2017 – v neděli 3. září 
odpoledne Adam Ondra opět o kus posunul hranice lezení i lidských možností. V norském 
Flatangeru vylezl nejtěžší sportovní cestu světa, a zavedl tak nový stupeň obtížnosti 9c. Cestu, 
která má zatím jen pracovní název Project Hard, Adam navrtal v roce 2013, ale jejímu přelezení 
se intenzivně věnoval v loňském roce a také po celou letošní sezónu. V Norsku byl celkem 
sedmkrát, dohromady tam strávil několik měsíců a k tomu se od začátku roku věnoval 
specifickému tréninku. To vše se sečetlo ve 20 minutách přelezu, na konci kterých byla nejtěžší 
cesta světa a nová hranice lidských i lezeckých možností.“ Nyní má cesta již jméno - Adam ji 
pojmenoval Silence a 9c. Nové jméno oznámil na Instagramu a zdůvodnil je svými pocity při 
zdolávání klíčových míst cesty. Adam Ondra o přelezu 9c: „Ráno jsem měl pocit, že je to prostě 
další den na Projektu. Nebyl ničím výjimečný. Bylo horko, ale vzduch byl svěží a suchý. Ale 
necítil jsem žádný tlak, psychicky jsem byl naprosto v pohodě a to bylo pro přelez klíčové. Na 
konci cesty, když jsem věděl, že jsem to dokázal, jsem pociťoval velmi zvláštní emoce. Ani jsem 
nedokázal zakřičet radostí, jen jsem tam visel v laně a v očích cítil slzy. Tolik radosti, úlevy, 
vzrušení najednou... Mnoho měsíců života sečteno ve 20 minutách lezení. Každá minuta 
tréninku, každá minuta strávená v Norsku za to stála. Ta cesta mě nikdy nepřestala bavit, i přes 
veškerý čas, který jsem s ní strávil. Bavila mě, když jsem ji nacvičoval, hledal ty správné kroky 
a pohyby a bavilo mě o to víc ji úspěšně dokončit.“ (www.lezec.cz) 

 

 Doposud nejtěžší cesty měly obtížnost 9b+ a na celém světě jsou zatím jen tři: Change, La Dura 
Dura a Vasil Vasil. Všechny přelezl jen Adam, pouze La Dura Dura zopakoval Chris Sharma. 
Change je cesta v jeskyni Hanshellern v norském Flatangeru. Adam je autorem projektu 
i prvovýstupu. Cestu přelezl 4. 10. 2012 po zhruba pěti týdnech nacvičování a uskutečnil tak 
první výstup této obtížnosti na světě; cesta má zhruba 55 metrů. La Dura Dura se nachází ve 
španělské oblasti Oliana a autorem projektu je Chris Sharma. Adamovi se cestu podařilo přelézt 
23. 3. 2013 po devíti týdnech nacvičování. Vasil Vasil je cesta ve Sloupu v Moravském krasu. 
Jedná se o Adamův vlastní projekt, cestu se mu podařilo přelézt 4. 12. 2013. Je to nejtěžší cesta 
v České republice, tvrdě boulderového charakteru s extrémně malými chyty a dlouhými kroky 
mezi nimi.  

 

 Marek Holeček a Zdeněk Hák – Satisfaction! Marku Holečkovi a jeho spolulezci Zdeňku 
Hákovi se na přelomu července a srpna (25. 7. – 1. 8. 2017) podařilo uskutečnit prvovýstup 
jihozápadní stěnou pakistánské osmitisícovky Gasherbrum I (8068 m n.m.). Cestu nazvali 
Satisfaction!, na památku Zdeňka Hrubého, který zde při pokusu o prvovýstup v roce 2013 
zahynul. Obtížnost cesty, která je dlouhá 3000 m a max. sklon má 70°, stanovili na ED+ 
(M7,WI5+). Výstup trval 8 dnů včetně sestupu a Mára se Zdeňkem „Háčkem“ uskutečnili výstup 
alpským stylem. Pro Máru Holečka je tento prvovýstup završením několikaletého úsilí, které 
započalo v roce 2009, kdy se o vytvoření nové cesty na Gasherbrum I pokusil poprvé, se 
Zdeňkem Hrubým. Při prvním pokusu se museli z výšky 7 500 m n.m. vrátit kvůli Zdeňkovým 
vážným zdravotním problémům. Druhý pokus v roce 2013 skončil tragicky – Zdeňkovým 
smrtelným pádem. Při dalším pokusu v roce 2015 byl Márovým spolulezcem Tomáš Petreček; 
podařilo se jim dosáhnout výšky 7 400 m n.m. a poté se již jen snažili zachránit se kvůli extrémně 
špatnému počasí; ve stěně strávili nedobrovolně dlouhých 12 dnů. Podobně dopadl další pokus 
v roce 2016, kdy se Marek se spolulezcem Ondrou Mandulou museli vrátit z 7700 m n.m. opět 



 

 

kvůli katastrofálnímu počasí a za čtrnáctidenní přežívání ve stěně zaplatili nejen totálním 
vyčerpáním, ale i omrzlinami. A Márovo vyjádření k letošnímu úspěšnému výstupu: „Letošek byl 
zlomový a problematické skalní pasáže od 7700 m n.m., až na vrchol jsme s krajními problémy 
se Zdeňkem „Háčkem“ Hákem nakonec prolezli. Jednalo se o kombinaci nedržícího sněhu 
pokrývající jen tence skálu a zvětralou rozpadající se žulu… Místy lezení bylo tak nepříjemné, 
že nezbývalo než sundat rukavice a pomalounku přebírat upadávající chyt za chytem, abychom 
se prohrabali vzhůru. Takže na průstup vrcholové hlavy, jsme potřebovali nakonec celé tři dny. 
V celkovém součtu to znamenalo od nástupu do stěny 6 bivaků a pohyb čtyři dny v krizové 
výšce mezi 7400 metrů a osmi tisíci. Přičemž poslední bivak byl, až na hranici osmi tisíc těsně 
pod vrcholem. Dokonce samotné hledání vrcholu při jihozápadním uragánu, nám mezi skalními 
věžičkami, dal pořádně pokouřit. Každý z nás již lezl sólo a hledal průstup. Nakonec úspěšnější 
byl Háček. Takže kolem jedné, asi s dvouminutovým rozestupem, jsme se seřadili na vršku… 
Jen pro zajímavost, letos jsme byli jediní, díky nepříznivým sněhovým podmínkám, kdo stál 
na vrcholu G1….“ (blog//hudy.cz).  Pro doplnění: Zdeněk Hák alias Háček v roce 2016 sjel jako 
první Čech na lyžích afgánský Noshaq (7492 m n.m.).  

 

 Letem světem s lanem: Iva Vejmolová přelezla o prázdninách své první 8c - Nordic Flower, 
a v září přidala druhou cestu této obtížnosti – Nordic Plumber; obé v norském Flatangeru. 
Přelezy patří k nejlepším ženským výkonů za posledních několik let. Adam Ondra přidal řadu 
dalších těžkých přelezů - Move Hard 9b, Little Badder 9a, Right of Spring 8c+/9a, Mata Halibut 
8c+ FA, Flatanger, In the Middle of Nowhere 8b+ OS, Don Oelze 8a+ OS, Ich Will Im Beifall 
Untergehen 8b+, The Angry Inch 8b+, Zentrifuge 8b+, A Chorus line 8a+ OS, Twilight 8a Flash, 
FrankenjuraHari 8a+ OS, Desaster 8b+, Grandslam 8b+ OS, Drive by Shooting 8b+, 
Frankenjura… 

 

 Stručně o boulderingu: Adam Ondra - Kráter 8C, Holštejn, Martin Stráník – Silák Panoramix 
8B+, Sloup, Zerberus 8B, Frankenjura, Martin Jungling v africkém Rocklands - 17 x 8A, 1 x 
8A/A+, 7 x 8A+ a 3 x 8B. 

 

 A mladí: V soutěži Výstupy roku ČHS oceněná Markéta Janošová si připsala další polské 8a, 
cestu Prostowanie odlotu. Marek Jeliga přelezl své první 8b stylem OS, Fuego v Arcu. Eliška 
Adamovská navštívila francouzský Rodelar, kde se jí podařilo přelézt Ixeia 8b+, Jakub 
Konečný zvládl ve francouzské oblasti Céüse cestu Pures Limites za 8c.  

 
 

Závody 

 Letní kalendář mezinárodních závodů pod taktovkou IFSC byl jako každý rok hodně 
nabitý. O Mistrovství Evropy v lezení na obtížnost a na rychlost, které se konalo na přelomu 
června a července v Campitello di Fassa, a odkud Adam Ondra přivezl stříbrnou medaili, jsme 
vás již informovali.  

 

 Týden poté se uskutečnil ve Villars SP v lezení na obtížnost a na rychlost. Do semifinále 
závodu v lezení na obtížnost se podařilo postoupit Jakubovi Konečnému, který se umístil 
na výborném 13. místě. „Rychlostník“ Libor Hroza obsadil 14. místo. 

 

 Čeští reprezentanti, dospělí i mládežníci, se v průběhu léta zúčastnili řady dalších závodů 
Světového poháru i Evropského poháru mládeže IFSC. Mladým se dařilo na EP v lezení na 



 

 

obtížnost v Mittendorfu, kde Michaela Smetanová obsadila 9. místo a Eliška Bulenová 12. 
místo, obě v kategorii B.  

 

 Vrcholem mládežnické lezecké sezony bylo Mistrovství světa, které se konalo ve dnech 
30. 8. – 10. 9. 2017 v Innsbrucku. Na programu byly všechny lezecké disciplíny, kombinace ve 
formátu připraveném pro olympijské hry v Tokiu v roce 2020; současně se jednalo o kvalifikační 
závod pro mládež A na olympiádu mládeže v Buenos Aires, takže účast byla opravdu bohatá. 
V kategorii B zabojoval Ondřej Slezák, který skončil v lezení na obtížnost devátý, pěkné 
je také čtrnácté místo Terezy Cibulkové v lezení na rychlost. V kategorii A se nejlépe vedlo 

Elišce Adamovské a Lence Slezákové, na postup do boje o nominaci v kombinaci to ale 

nestačilo.  
 

 Z pohledu České republiky bylo významné Mistrovství Evropy juniorů v boulderingu, 
které se konalo v polovině září ve Slaném. MEJ pořádal Český horolezecký svaz ve 
spolupráci s Lezením do škol a účast na něm byla, navzdory náročnému závodnímu týdnu 
v Innsbrucku, více než slušná, závodu se zúčastnilo téměř 250 závodníků z 24 zemí. 
V mezinárodní konkurenci se prosadilo několik našich závodnic - Michaela Smetanová 
obsadila v kategorii B desáté místo, Eliška Bulenová byla třináctá a Veronika Šimková 
v kategorii juniorek osmá. 

 

 Dospělí reprezentanti „bodovali“ na SP a zároveň ME v boulderingu v Mnichově, kde 
Martin Stráník obsadil pěkné 15. místo z 92 závodníků; dařilo se i na SP v Arcu, kde Adam 
Ondra obsadil 2. místo v lezení na obtížnost a Libor Hroza skončil na 8. místě v lezení na 
rychlost, a na konci září na SP v Edinburghu, kde Jan Kříž vybojoval 9. místo v závodě na 
rychlost.  

 
 V červenci se v polské Wroclavi uskutečnily další Světové hry, které jsou věnovány 

neolympijským sportům. Sportovní lezení zde reprezentoval Libor Hroza, který skončil na 

celkovém osmém místě.  

 

 Tuzemské závody, na rozdíl od mezinárodních, měly během prázdnin až na výjimky 

volno. Těmi výjimkami byly boulderingové závody. Čtvrté kolo Rock Point Českého poháru 

v boulderingu se konalo na konci července v Jablonci nad Nisou a páté kolo, tradičně, v rámci 

horolezeckého festivalu v Teplicích nad Metují. V obou závodech zvítězila Petra Růžičková 

a Martin Stráník, kterým patří i celkové vítězství v letošním boulderingovém poháru. 

 

 Na konci září bylo rozhodnuto, že ČHS nebude v roce 2018 pořádat plánovaný závod 

Světového poháru v boulderingu, neboť pořadatelské týmy, Lezení do škol z. s. a Sportovní 

lezení z. s., nepředložily ve stanoveném termínu garance pro získání potřebných finančních 

prostředků. ČHS proto informoval IFSC o zrušení závodu SP v ČR pro rok 2018 s tím, že se 

pokusí zajistit podmínky pro pořádání SP v roce 2019. 

 

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody… 

 Během prázdninových měsíců proběhly další části letošních instruktorských kurzů – 
ledovcový výcvik zájemců o kvalifikaci Instruktor horolezectví (HAL) ve Vysokých Taurách 



 

 

a vícedélkové skalní lezení pro zájemce o kvalifikaci Instruktor skalního lezení (RCI) v oblasti 
Berchtesgadenu. Kvalifikaci RCI získala téměř dvacítka členů ČHS.  

 

 Na webu ČHS byla zveřejněna informace o přípravě dalšího běhu akreditovaného kurzu 
Instruktor lezení na umělé stěně a trenér C, který pořádá ČHS; kurz se uskuteční v průběhu 
podzimu a je již plně obsazen.  

 

 Součástí Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují byly již 
tradičně metodické dny ČHS pod vedením lektorů metodické komise - Marka Beláně a 
Lukáše Tkáče. Návštěvníci festivalu se mohli seznámit s různými druhy jištění, dělání štandů, 
slaňování apod. O metodické akce i kurzy ČHS je velký zájem, který nelze uspokojit 
prostřednictvím stávajícího lektorského sboru. Z tohoto důvodu metodická komise oslovila 
instruktory ČHS s nabídkou spolupráce, na kterou již zareagovalo téměř dvacet instruktorů.  

 

 V rámci teplického festivalu se uskutečnilo také školení správců skal a prvovýstupců - 
pod vedením předsedy CVK Karla Berndta a jako vždy s praktickými ukázkami osazování a 
měření pevnosti fixního jištění v podání Vladimíra Těšitele. 

 

 Poznatky z oblasti horolezecké metodiky včetně nácviku chytání pádů nabídl ČHS 
prostřednictvím svých lektorů a instruktorů, Martina Honzíka a Josky Uherky, také 
návštěvníkům Horolezeckého festivalu Český ráj, který se konal na konci září na Hrubé 
skále.  

 

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO České středohoří, vydala v srpnu na 
základě žádosti ČHS výjimku, na základě níž lze v následujících pěti letech lézt na Zlatníku, 
který byl na jaře letošního roku vyhlášen národní přírodní památkou.  

 

 Na konci srpna nabylo právní moci povolení provozování boulderingu v lokalitě Bor, která 
se nachází na území CHKO Broumovsko. Povolení platí, stejně jako v předchozím případě, na 
dalších pět let, do konce roku 2022.  

 

 V srpnu a v září podal ČHS žádosti o nová povolení lezení v Adršpašsko – teplických 
skalách, v Broumovských stěnách, na Křižáku, na pravém břehu Labe a v lokalitě Pět 
kostelů v Beskydech. V nejbližších dnech bude podána žádost o prodloužení povolení lezení 
v Tiských stěnách.  

 

 Proběhla další údržba skal podporovaná granty ČHS: Na Čertových skalách u Lidečka a na 
Valově skále byly instalovány informační tabule s podmínkami lezení, kompletní čištění skály 
a okolí včetně údržby jištění bylo provedeno na Severce u Jihlavy a na vltavské Mařence.  

 

 Databáze skal a cest, kterou ČHS provozuje, zaujala největšího českého hráče na poli 
digitálních map, portál mapy.cz a stala se dodavatelem dat o skalách pro tento portál. Na 
portálu mapy.cz bude nyní možné vyhledávat lezecké objekty podle názvu a kromě údajů 
o povolení lezení, které budou mapy.cz uvádět na svých mapách, bude u každé skály odkaz na 
její stránku v naší databázi. Údaje na mapy.cz budou denně aktualizovány. Ve stadiu testování 
jsou různá vylepšení databáze, zejména mapových služeb a fotogalerie skal – do provozu budou 
uvedeny během podzimu. V současné době obsahuje databáze 83 251 cest a je tak 
nejobsáhlejší databází cest v ČR.  

 



 

 

 Řada oddílů využila během léta horosvazové granty zaměřené na podporu mládeže. 
Tábory a soustředění se konaly v oblíbených Tiských stěnách, v okolí Ještědu, na Kozelce 
i v sousedním Polsku.  

 

 Poslední týden v září patřil již třetímu mezinárodnímu setkání Climbing for Everybody, 
jehož hostitelem byl tentokráte Horolezecký svaz Chorvatska, a místem setkání byla, jak jinak 
než oblíbená Paklenice. Vedle lezení zde pokračovala činnost pracovních skupin, které byly 
ustanoveny při prvním setkání v ČR. Potěšující je, že pracovní skupina zaměřená na údržbu skal 
a ochranu přírody ocenila náš systém oblastních vrcholových komisí a správců, označila jej za 
následováníhodný a využije jej jako základ připravovaných doporučení pro ostatní horolezecké 
svazy.  

 

Horolezecký úřad 

 V minulém čtvrtletí se konalo jedno zasedání výkonného výboru ČHS, již tradičně 
v termínu Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, takže na programu bylo kromě 
úřadování i lezení.  

 

 Problémy se státními dotacemi na sport, o kterých jsme informovali v předchozím čísle 
Zpravodaje, se Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nepodařilo vyřešit ani během 
léta. Dotační program IV, který je určen na provoz a údržbu sportovních zařízení, byl na konci 
září zrušen, s tím, že jej MŠMT možná ještě letos vyhlásí znovu. O dotačním programu X, který 
měly využít především naše oddíly, nebylo do konce září rozhodnuto. Dotčené oddíly jsme 
informovali, že pokud bude program definitivně zrušen, podpoří ČHS plánované oddílové akce 
ze svého rozpočtu, byť v omezené míře.  

 

 MŠMT konečně rozdělilo peníze v klíčovém programu V, který je určen na provoz 
a podporu činnosti sportovních svazů. Finanční prostředky, které ČHS z tohoto programu 
získal navíc oproti původnímu očekáváním, budou využity hlavně na dofinancování provozu 
vrcholového sportovního centra mládeže a na údržbu skal.  

 

 ČHS uzavřel smlouvy o spolupráci se zástupci Österreichischer Alpenverein při prodeji 
členství v Českém horolezeckém svazu. Znamená to, že i nadále si budou členové ČHS moci 
zaplatit členské příspěvky prostřednictvím prodejců ÖAV. Zájemce upozorňujeme, že ceny 
balíčku členství ČHS + ÖAV stanovují zástupci ÖAV, ČHS na ně nemá žádný vliv.  

 

 Upozorňujeme všechny oddíly, které jsou samostatnými spolky, že spolkové rejstříky začaly 
v průběhu roku kontrolovat zápisy jednotlivých spolků a jejich soulad s občanským 
zákoníkem. Doporučujeme, abyste této věci věnovali pozornost a zápis v rejstříku včas 
aktualizovali; v krajním případě, nedojde-li k nápravě ani po zaslání výzvy, může být spolek 
zrušen.  

 
  



 

 

Partneři ČHS v roce 2017  
 

  

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. Už přes deset let TENDON 
podporuje závodní činnost mládeže ve formě sponzoringu seriálu závodů v lezení na obtížnost a v posledních 
letech i výjezdy mladých alpinistů. Začátkem roku 2016 si značku TENDON vybral i Adam Ondra jako svého 
nového sponzora pro posouvaní lidských hranic ve sportovním lezení. 
 

 

Partner ČHS, 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.  
 

  
 

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 

  

http://www.rockpoint.cz/
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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. 
 

 
 

PIVOVAR ROHOZEC se nachází v Malém Rohozci, nedaleko Turnova, necelých sto kilometrů 
severovýchodně od Prahy. Zdejší romantický kraj, ležící na středním toku řeky Jizery, se již od 19. století 
nazývá Český ráj. Je to kraj přírodních krás, hradů, zámků, muzeí a tradiční řemeslné výroby. A taky dobrých 
lidí, a právě tito lidé pro Vás tradičním způsobem vyrábějí dobré pivo. PIVO Z ČESKÉHO RÁJE … Nejenom 
místní obyvatelé, ale i návštěvníci Českého ráje, turisté, horolezci a ostatní milovníci přírody si dají do 
souvislosti pivo SKALÁK a pískovcové skalní město v Hruboskalsku. Krásná, malebná příroda a příjemná, 
svěží chuť SKALÁKA a PODSKALÁKA k sobě prostě patří. http://www.pivorohozec.cz. 
 

 
 
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. 
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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 
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! 

 

  
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 pouhých 245 Kč. Více na 
http://www.alpenverein.cz. 
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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/

