
 

 

      Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 10. do 31. 12. 2017 
 

Lezení v horách a na skalách 

 Ve čtvrtek 21. 12. 2017 byly slavnostně vyhlášeny výsledky novinářské ankety Sportovec roku. 
Mezi deseti nejlepšími sportovci roku 2017 je i Adam Ondra, který obsadil vynikající 7. místo. 
Novináři ocenili především úspěšný přelez nejtěžší cesty na světě - Silence, 9c. Gratulujeme! 

 

 Adam Ondra doplnil během podzimu své letošní lezecké portfolio o řadu pěkných cest. 
Jmenujme alespoň La Teoria Del Gesto za 9a ve Sperlonze nebo první izraelské 9a 
pojmenované Climb Free.  

 

 Ivě Vejmolové se podařilo přelézt její třetí 8c resp. 11-; jedná se o cestu Glutaman v Moravském 
krasu.  

 

 Den před Štědrým dnem se Ivaně Řezníkové podařilo vylézt v Labáku boulder The Itchy and 
Scratchy show za 8A+. Je to velký úspěch - první český, „dámský“ boulder této obtížnosti. 

 

 Martin Stráník vylezl nový boulder Dreamcatcher na Petrohradě, s návrhem hodnocení 8B+/8C. 
K tomu přidal těžký boulder Sedni si na kost za 8B+ na Holštejně v Moravském krasu. 

 

 Mára Holeček zahájil ještě před koncem roku Expedici Antarktida 2018, necháme se překvapit, 
s jakými výsledky se koncem ledna vrátí.  

 

 V polovině prosince zveřejnil ČHS výzvu k podávání nominací na ocenění v soutěži Výstupy 
roku 2017, ve které jsou vyhodnocovány nejlepší horolezecké, lezecké výstupy i skialpinistické 
sjezdy členů ČHS za uplynulý rok. Slavností vyhlášení výsledků se uskuteční v rámci Jizerské 
padesátky.  

 

 Během druhého prosincového víkendu se na Brádlerových boudách v Krkonoších sešli tradiční 
skialpinisté. Na setkání, které připravila jako každý rok Komise tradičního skialpinismu, přijela 
více než stovka fanoušků této alpinistické disciplíny.  

 

Závody 

 V první polovině listopadu se ve slovinské Kranji konal letošní poslední Světový pohár v lezení 

na obtížnost. Našich pět reprezentantů se zúčastnilo kvalifikace, další pokračování SP ale 

proběhlo bez naší účasti. Součástí závodu bylo vyhlášení celkových výsledků letošního SP 

v lezení na obtížnost, ve kterém se z našich reprezentantů nejvýše umístil Adam Ondra; jeho 

dělené 27. místo je výsledkem účasti na jediném závodě světového poháru, odkud přivezl 

stříbrnou medaili.  

 

 Závěrečný závod SP v lezení na rychlost se konal v polovině října v Číně, bez české účasti. 

Z našich závodníků se v celkovém pořadí SP v této disciplíně umístil nejlépe Libor Hroza, na 

děleném 14. místě (nutno doplnit, že kvůli zranění musel předčasně ukončit závodní sezonu).  



 

 

 

 Pro mládežnickou reprezentaci bylo nejvýznamnějším závodem MEJ v lezení na obtížnost a na 

rychlost, které hostil na přelomu září a října ruský Perm. Všem členům šestičlenného družstva 

se podařilo postoupit do semifinále, nejlepším výsledkem v dalších kolech bylo patnácté místo 

Šimona Potůčka.   

 

 Seriál závodů IFSC byl zakončen ve francouzském Saint Etienne, kde se závodilo v olympijské 
kombinaci, ovšem bez účasti reprezentace ČR.  

 

 Na tuzemské závodní scéně pokračovaly seriály závodů v lezení na obtížnost. Nejvýznamnější 
bylo MČR v lezení na obtížnost, které se konalo 28. – 29. 10. v Praze v OC Zličín, a závodili na 
něm vedle dospělých i junioři a mládežnická kategorie A. Mistrem ČR pro rok 2017 se stal bez 
nejmenších pochybností Adam Ondra, v kategorii žen zvítězila Iva Vejmolová. Na dalších 
medailových pozicích stanuli tito závodníci: Jakub Konečný a Martin Jech, v kategorii žen Eliška 
Adamovská a Eliška Novotná. Mistrem republiky v kategorii A chlapců se stal Šimon Potůček 
před svým bratrem Štěpánem, třetí příčku obsadil Ondřej Hašek. Juniorské zlato vybojoval Jakub 
Konečný, na dalších místech stanuli Jan Kendík a Petr Kliger. V kategorii A dívky zvítězila Eliška 
Adamovská následovaná Sabinou Večeřovou a Lenkou Slezákovou. Mezi juniorkami zvítězila 
Anna Šebestíková před Michaelou Matúšovou a Alexandrou Fraňkovou.  

 

 Na závodě byly vyhlášeny také celkové výsledky Českého poháru v lezení na obtížnost 2017. 
Vítězi letošního seriálu v kategorii dospělých jsou Jakub Konečný a Eliška Adamovská. Na druhé 
příčce se mezi muži umístil Štěpán Volf a mezi ženami Iva Vejmolová; Adam Ondra a Lenka 
Slezáková obsadili třetí místa.  

 

 První listopadovou sobotu se v Chocni konal závěrečný závod mládežnické série – TENDON 
Český pohár mládeže v lezení na obtížnost. Vítězství z posledního kola ČPM si odvezli tito 
závodníci: kat. B - Michaela Smetanová, Marek Jeliga; kat. A - Eliška Novotná, Šimon Potůček; 
junioři - Michaela Matúšová, Jakub Konečný. Celkové vítězství v letošním ČPM patří těmto 
závodníkům: kat. B - Michaela Smetanová, Ondřej Slezák; kategorie A - Eliška Adamovská, 
Šimon Potůček; junioři - Michaela Matúšová, Jakub Konečný. 

 

 Ve druhé polovině října se v Lanškrouně konalo další kolo ČP U14 v lezení na obtížnost. Necelý 
měsíc poté následoval závod v Trutnově, a závěrečný závod - TENDON finále U14, se uskutečnil 
ve 2. polovině listopadu v Ostravě na lezecké stěně TENDON Hlubina. Vítězi finále se 
v jednotlivých kategoriích stali tito mladí závodníci: E – Jan Štípek, Anna Cibulková, D – Jaroslav 
Šikula, Mariana Janošová, C – Adam Adamovský, Markéta Janošová.  

 

 Tuzemskou závodní lezeckou sezónu zakončilo v polovině prosince Mistrovství ČR v lezení na 
rychlost, které se konalo v Brně na stěně Duro – Singing Rock (náhradou za pražský závod, 
který byl zrušen z důvodu nedodržení podmínek na straně pořadatele). Mistry ČR v lezení na 
rychlost se v kategorii dospělých stali Jan Kříž a Sára Urbanová. V mládežnických kategoriích 
získali mistrovské tituly tito mladí závodníci: kat. U10 – Jan Štípek a Anna Cibulková, U12 – 
Jaroslav Šikula a Markéta Janošová, U14 – Šimon Cibulka a Markéta Janošová, B – Čeněk 
Babača a Tereza Cibulková, A – Aneta Loužecká, J – Pavel Krůtil, Sára Urbanová. Některé 
kategorie byly bohužel velmi slabě obsazeny.  

 



 

 

 V listopadu začala příprava další závodní sezóny v soutěžním lezení. Její součástí je i záměr 
více podpořit výborné závodníky, např. prostřednictvím jejich zařazení do Sportovního centra 
Ministerstva vnitra OLYMP. Díky jednáním předsedy komise soutěžního lezení Tomáše Bintera 
to vypadá, že členy centra se budou moci stát, vedle Adama Ondry a Martina Stráníka, ještě 
čtyři další talentovaní lezci.   

 

 Pokud jde o Adama Ondru, Český olympijský výbor jej zařadil do úzkého výběru špičkových 
sportovců, kteří dostávají nadstandardní podporu na olympijskou přípravu v rámci projektu TOP 
TEAM.  

 

 Prosinec byl přirozeně spojen se začátkem skialpinistické sezóny. Seriál mezinárodních 
skialpinistických závodů otevřel první závod Světového poháru ISMF - Skialprace Ahrental, 
plánovaně bez české účasti. České reprezentační družstvo, do kterého byli na základě výsledků 
v sezóně 2017 jmenováni závodníci Tomáš Lichý (muži), Johana Macková (ženy), David Novák 
a Matyáš Urban (junioři) a Stanislav Heczko (kadeti), plánuje účast na ME v Itálii; někteří z nich 
však ještě musí potvrdit svou výkonnost na tuzemských závodech. K tomu budou mít příležitost 
27. 1., kdy se na Dolní Moravě uskuteční první závod Českého poháru ve skialpinismu 2018.  

 

 Závodní sezóna ledolezení byla zahájena 9. 12. v Bratislavě na stěně K2, kde se uskutečnil 
závod, který byl mezinárodním Mistrovstvím Slovenska, Evropským pohárem v drytoolingu 
a současně nominačním závodem pro sestavení reprezentačního družstva ČR v ledolezení na 
obtížnost pro sezónu 2018. Místo v reprezentaci na základě výsledků v tomto závodě získali 
Tomáš Indra a Martina Kratochvílová (dospělí) a Pavel Krůtil a Aneta Loužecká (mládež). Členy 
reprezentačního družstva v rychlostním ledolezení / drytoolingu jsou, na základě MČR, které se 
uskutečnilo v únoru 2017 v Liberci, Milan Dvořáček a Karolína Matušková.  
 

 Poslední den roku 2017 zemřel Miroslav Doseděl – lezec a hlavně obětavý organizátor 
a funkcionář, který se významně podílel na rozvoji a úspěších českého závodního lezení. Bude 
chybět.   

 

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody… 

 V polovině října se konalo v Křižánkách u Svratky dvoudenní setkání zástupců mládežnických 
klubů, které jsou zapojeny do projektu ČHS na podporu mládeže. Účastníci získali aktuální 
informace o projektu, díky lektorům z metodické komise (Jiří Vogel a Karel Kříž) si osvojili 
správné metodické postupy, a vyměnili si zkušenosti z práce s mládeží. Velká část programu 
byla věnována sportovnímu tréninku mládeže (Tomáš Binter) a fyziologii lezeckého pohybu 
(Patrik Chovan). 

 

 Klubům mládeže začleněným do projektu bylo nabídnuto v rámci Sítě regionálních trenérů 
využití služeb nejen trenérů třídy B, ale i fyzioterapeutů. Dále jim byla, za 2. pololetí roku 2017, 
vyplacena finanční podpora ve výši přes 500 tisíc Kč; peníze byly rozděleny mezi 38 aktivních 
oddílů.  

 

 V prosinci byl ukončen již čtvrtý běh akreditovaného kurzu Instruktor lezení na umělé stěně, 
jehož součástí je i získání licence Trenér sportovního lezení – C. Z dvanácti úspěšných 
absolventů byla naprostá většina z oddílů zapojených do projektu mládeže. Pro velký zájem 
o trenérský kurz C je plánováno jeho samostatném otevření v únoru 2018. 



 

 

 

 V sobotu 21. října 2017 se uskutečnil další Metodický den ČHS v lomu Alkazar v Srbsku 
u Berouna. Akce zaměřené na základy bezpečného lezení a jištění se zúčastnilo celkem 35 
zájemců o horolezectví.  

 

 Během posledního říjnového víkendu se konal v Terchové na Malé Fatře již 28. ročník 
Pelikánova semináře, který tentokráte připravila Medicínska komisia SHS James. Přednášky 
a prezentace byly věnovány např. lavinové problematice, vlivu pozornosti na bezpečný pohyb 
na horách, odpovědnosti lékaře na horských výpravách apod.  

 

 V říjnu se konalo další doškolení instruktorů zaměřené na první pomoc a záchranu, kterým byla 
uzavřena metodická činnost v roce 2017. Již v prosinci byly zveřejněny termíny kurzů 
a doškolení instruktorů SCI, RCI a HAL na rok 2018 a pozvánka na velmi žádané metodické dny 
zaměřené na ledolezení.  

 

 Poslední říjnovou sobotu se v Jirkově u Chomutova uskutečnilo další školení správců skal 
zaměřené na správnou instalaci jištění a pevnostní zkoušky. Školení vedl předseda CVK 
Karel Berndt, praktické ukázky měl jako vždy na starosti Vladimír Těšitel.  

 

 V polovině listopadu se v Praze konalo jednání Centrální vrcholové komise. Na programu byly 
mj. informace o rozvoji databáze Skály ČR včetně zveřejňování údajů z databáze na Mapy.cz. 
Předseda CVK Karel Berndt informoval o ustavení nové OVK Východní Čechy, která nahradila 
dosavadní OVK Orlické hory; předsedou nové OVK byl jmenován Míra Vaníček. K personální 
výměně došlo i v OVK Praha a střední Čechy - novým předsedou se stal Martin Tučka.  

 

 Databáze Skály ČR doznala dalších vylepšení, která se týkají hlavně map. Jedná se nejen o již 
zmíněnou spolupráci se serverem Mapy.cz, ale i o to, že na titulní straně databáze je nová mapa 
generovaná dynamicky, což znamená, že se v ní projeví každá změna v databázi; nově je 
u každého sektoru mapa skal, které se v sektoru nachází apod. Podrobnosti jsou v tomto článku 
https://www.horosvaz.cz/udrzba-skalnich-oblasti/mapova-revoluce-na-skalach-cr/.  

 

 Dosavadní vývoj v oblasti boulderingu vyvolal diskuse o potřebě stanovení či spíše připomenutí 
základních zásad chování boulderistů - ve vztahu k přírodě, k bouldrům i ke stylu lezení. 
Výsledkem je Boulder kodex - souhrn zásad, které by měli boulderisté respektovat a umožnit 
tak další rozvoj boulderingu v ČR. Boulder kodex má podporu Českého horolezeckého svazu 
i řady významných lezců včetně Adama Ondry a Martina Stráníka.   

 

 V sobotu 25. 11. se uskutečnila brigáda na Panťáku (lezecká oblast Pantheon v Českém ráji), 
jejímž hlavním cílem bylo vybudovat kamennou zídku, která zabrání další erozi pozemků na 
nástupu lezeckých cest. Třicítce dobrovolníků a předsedovi OVK Jizerské a Lužické hory 
R. Živnému patří velké poděkování.  

  

 Rozhodnutí, kterým byl povolen bouldering na Boru na Broumovsku, bylo kvůli administrativnímu 
pochybení správy CHKO zrušeno. Bouldering v lokalitě Bor by tím neměl být ohrožen - správa 
CHKO počítá s nápravou, s tím, že souhlas bude vydán formou opatření obecné povahy.  

 

 Vyřízení žádostí ČHS o nová povolení lezení na Broumovsku (Adršpašsko – teplické skály 
apod.) dosud nepokročilo – příslušný orgán ochrany přírody nezahájil do konce roku správní 

https://www.horosvaz.cz/udrzba-skalnich-oblasti/mapova-revoluce-na-skalach-cr/
https://www.horosvaz.cz/res/archive/183/026271.pdf?seek=1513676761


 

 

řízení. Další povolení, o která jsme žádali, nabydou právní moci až v roce 2018 (pravý břeh Labe, 
Tiské stěny, Pět kostelů).  
 

 

Horolezecký úřad 

 Během podzimu se uskutečnily tři akce připomínající významné výročí českého horolezectví – 
120 let od založení první české horolezecké organizace na našem území, jejímž je ČHS 
pokračovatelem. Tou organizací byl Český odbor Slovinského alpského spolku založený 24. 6. 
1897. První akcí bylo setkání českých a slovinských horolezeckých legend ve Slovinsku – 
nejprve na Aljaževu domu pod Triglavem a pak v lezecké oblasti Vipava. Druhým připomenutím 
výročí bylo setkání na Zámku Hrubá skála, kde se 4. listopadu sešla řada významných 
horolezeckých osobností a také zástupci Slovinského horolezeckého svazu. Na programu byly 
přednášky věnované historii vzájemných vztahů českého a slovinského horolezectví (Martin 
Mašát), milníkům českého alpského a himálajského horolezectví (Jiří Novák); čas byl i na 
komentovanou procházku po Skaláku a hlavně na ocenění osobností, které významně přispěly 
k rozvoji našeho horolezectví. Třetí setkání, za účasti čtyř stovek hostů, se uskutečnilo ve 
slovinské Kranji, kde proběhla prezentace českých pískovcových oblastí a vývoje našeho 
pískovcového lezení (Jan Bloudek), následovaná přednáškou Adama Ondry.   

 

 V poslední čtvrtletí roku 2017 se konala tři jednání výkonného výboru, všechna v Praze. Na 
programu jednání byla řada bodů, které se týkaly např. členské databáze, výběrového řízení na 
pořadatele závodů Českého poháru v soutěžním lezení, přípravy rozpočtu na rok 2018 atd. 
Výkonný výbor stanovil termín Valné hromady ČHS, která se uskuteční 24. března 2018 v Praze 
na Strahově. Na začátku října se po delší době podařilo obsadit místo předsedy komise mládeže 
– výkonný výbor jmenoval novou předsedkyní Magdu Jančíkovou z HK Atlas Opava.  

 

 V průběhu listopadu jsme finišovali s testováním členské databáze a e-shopu, tak, aby bylo vše 
připraveno na rok 2018. Prodej členských průkazů, cestovního pojištění pojišťovny UNIQA 
a ČHS Trio (zahrnující průkaz ČHS, průkaz Slovinského horolezeckého svazu a cestovní 
pojištění) byl zahájen v polovině prosince. Díky úpravám databáze a e-shopu zatím vše probíhá 
hladce, a doufáme, že nové plastové průkazy ČHS nebo možnost vytisknout si provizorní průkaz 
ČHS jsou pro členy přínosem.   

 

 V sobotu 25. listopadu byla v Mnichově založena EUMA – European Union of Mountaineering 
Associations, která by měla řešit především spolupráci s orgány Evropské unie v záležitostech 
týkajících se rozvoje horských a skalních oblastí – kde doposud hlas horolezců citelně chyběl. 
Pro lepší integraci horolezeckých aktivit na mezinárodní úrovni by se EUMA mohla stát 
kontinentálním členem UIAA a postupně integrovat i regionální horolezecké organizace  BMU 
a CAA. Předseda ČHS Jan Bloudek, který se účastnil více než rok trvajících přípravných jednání, 
byl zvolen zastupujícím předsedou; předsedou pětičlenného presidia se stal Roland Stierle, 
místopředseda německého DAV, dalšími členy prezídia jsou I. Hayek - 
místopředsedkyně rakouského OEAV, B. Rotovnik předseda slovinského PZS a J. Martin ze 
španělského FEDME. EUMA má 23 zakládajících členů, oficiální sídlo s registrací v Bruselu 
a bude využívat kancelář DAV v Mnichově. 

 

 Oproti snahám o spolupráci na mezinárodní úrovni se v ČHS objevily odstředivé tendence 
týkající se sportovního lezení, za kterými stojí organizátoři ČP v boulderingu. V diskusi, která se 
k tomuto tématu koncem roku otevřela, ČHS jasně deklaroval, že oddělení soutěžního lezení od 



 

 

ČHS by vedlo ke ztrátě finančních prostředků a oslabení jak na domácím poli vůči ČOV, ČUS 
i MŠMT tak na mezinárodní úrovni vůči IFSC a UIAA. Dlouhodobá vize ČHS je založena na 
využívání synergií mezi soutěžním sportem a ostatními horolezeckými aktivitami. V roce 2017 
se dostavily výsledky v podobě téměř dvojnásobných příjmů, které nám umožní do budoucna 
mnohem lepší podporu závodnímu sportu i postupné zkvalitňování servisu ČHS vůči členům. 
Očekávali jsme, že vyšší finanční podpora získaná pro náš sport bude zároveň i lákadlem pro 
zájmové skupiny, které se ji pokusí přesměrovat mimo dosah ČHS, což se letos i potvrdilo. Jsme 
zároveň na základě dlouholetých zkušeností s přidělováním dotací od MŠMT přesvědčení, že 
dva samostatné spolky by v součtu získaly nižší podporu, než jeden silný. K oddělení 
mezinárodního zastoupení a finanční podpory od ČHS nemůže dojít bez souhlasu naší valné 
hromady – zde předpokládáme rozumné posouzení situace našimi členskými oddíly a spolky. 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo začátkem prosince, s více než 
dvouměsíčním zpožděním oproti předchozím letům, dva dotační programy na podporu sportu. 
Projekty s žádostmi o dotace na podporu talentované mládeže a na podporu reprezentace jsme 
podali ve stanoveném termínu, 29. 12. 2017. 

  

 Na začátku prosince vyhlásil ČHS již tradiční soutěž o nejlepší fotografii pro PF ČHS. Autorem 
vítězné fotografie, kterou můžete vidět na našem PF, je Ondřej Vacek – děkujeme a gratulujeme.  

 

 



 

 

  



 

 

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 posouvání 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/
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. 
 

 
 

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. 
  

http://www.singingrock.cz/
http://www.pivorohozec.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 
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. 
 
  

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/

