
 

 

      Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 7. do 30. 9. 2016 
 

 

Lezení v horách a na skalách 

 Adam Ondra znovu zavítal do norského Flatangeru, kde přidal další prvovýstup - The Right of 
Passage za 9a, a přelezl cestu Valhalla také za 9a. Během prázdnin si připsal další těžké cesty: 
Ve Švýcarsku Hyper Finale za 9a+ PP a Super Finale za 9a PP, ve Frankenjuře Black Label za 
11 PP a v Kaitersbergu Barracudu 11-/11 na OS a další.   

 

 Hodnotné přelezy se podařily Ondrovi Ďoubalovi - Dikobraz  8c/8c+ ve slovenské Višňové, 
Jakub Konečný se přidal k těm, kdo přilezli historicky první 8c na světě - Wallstreet a své přelezy 
ve Frankenjuře obohatil ještě o Ballermann 8a+/8b na flash. Honzovi Vopatovi se dařilo v Gorges 
Du Tarn: Priez Pour Nous L1 8a+ na OS, Le Plaisir Qui Démonte L1+L2 8b na OS. 

 

 Martin Stráník si vychutnal v Moravském krasu boulder od Adama Ondry - Síla je kouzlo za 8B+ 
a další boulder stejné obtížnosti – Bügeleisen - přelezl v Maltatalu.  

 

 Mára Holeček s Ondrou Mandulou se na konci srpna pokoušeli, v případě Máry již po čtvrté, 
o prvovýstup na Gasherbrum I. Předpověď byla dobrá, realita jiná… Extrémně špatné počasí 
a tvrdé podmínky je nepustily k vrcholu ani tentokráte a stejně jako v loňském roce je úspěchem 
samotný návrat domů. Jak však napsal Mára na svém webu: „Mně vyhoření z pohledu na cíle 
zatím nehrozí, spíše naopak. Neúspěch, který je založen na reálném základu, že lze za jistých 
předpokladů cíle dosáhnout, mně stále, a o to silněji žene kupředu.” 

 

 Přelom července a srpna strávil výběr mladých alpinistů ČHS ve francouzském Chamonix, se 
stejným cílem jako vloni – získat potřebné znalosti a zkušenosti pro lezení v horách. Soustředění 
proběhlo pod vedením Honzy Zbranka, ke kterému se přidali Pavel Vrtík spolu s Honzou Strakou. 
Kluci vylezli pár hodnotných cest a pokusili se i o vyhlášenou Voie Petit za 8b na Grand Capucin 
(3838 m. n. m.). 

Závody 

 Tuzemská závodní scéna patřila během uplynulých tří měsíců boulderingu. Začátkem srpna 
V Pardubicích a koncem srpna v Teplicích nad Metují se konalo čtvrté a páté kolo Rock Point 
Českého poháru v boulderingu; v kategorii mužů vyhrál v obou případech Martin Stráník, 
v kategorii žen vybojovala vítězství Eliška Vlčková, resp. Petra Růžičková.  

 

 Letošní Rock Point Český pohár v boulderingu vyvrcholil poslední zářijový víkend finálovým 
závodem a Mistrovstvím ČR ve Slaném. Ve výborně připraveném závodě s vynikající diváckou 
kulisou se mistry ČR pro rok 2016 stali Martin Stráník a Veronika Šimková. Martin Stráník se stal 
rovněž vítězem Rock Point Českého poháru v kategorii mužů, vítězkou v kategorii žen se stala 
Eliška Vlčková. 

 

 Mistrovství ČR mládeže v boulderingu hostily na konci srpna Teplice nad Metují. Z bohužel 
nepříliš silně obsazeného závodu si zlaté medaile odvezli: Jakub Šlajs a Natálie Tužová (kat. B), 
Jakub Skočdopole a Michaela Matúšová (kat. A) a Michal Běhounek a Andrea Pokorná (kat. C). 

 



 

 

 Závěr sezóny bude patřit lezení na obtížnost včetně MČR dospělých i mládeže. Informace 
o těchto mistrovských závodech i další zajímavé informace o soutěžním lezení (rozhovory, 
fotografie) najdete na našem novém webu www.souteznilezeni.cz.  

 

 Letní kalendář mezinárodních závodů byl jako vždy hodně nabitý – šest závodů světového 
poháru a poté Mistrovství světa ve sportovním lezení 2016.  

 

 Česká reprezentace byla zastoupena ve všech pěti závodech SP v lezení na obtížnost, nejlepší 
umístění, pátou příčku, vybojoval Adam Ondra na svém letošním prvním závodě, na konci srpna 
v Arcu. V Arcu vyhrál Adam Ondra také závody konané v rámci festivalu Rock Master – K.O. 
boulderový závod a duel. Cena La sportiva Competititon Award, která je v rámci festivalu 
udělována a na kterou byl Adam opět nominován, tentokráte putovala ke slovinské závodnici 
Mině Markovic. 

 

 V posledním SP v boulderingu, který se konal na konci července v Mnichově, obsadil Martin 
Stráník 17. místo a celkové sedmé místo v letošní světové sérii.  

 

 V závodech SP v lezení na rychlost se nejlépe dařilo Liborovi Hrozovi, který přivezl stříbro ze 
závodu v Chamonix, 5. místo z Arca a 11. místo z Villarsu.  

 

 Vrcholný závod letošní sezóny – mistrovství světa – se konal v polovině září v Paříži. Famózního 
úspěchu dosáhl Adam Ondra, který se stal mistrem světa v lezení na obtížnost, čímž obhájil svůj 
titul z roku 2014, a současně vicemistrem světa v boulderingu.  

 

 Velké očekávání bylo vkládáno i do bouldristy Martina Stráníka. Ten si v kvalifikaci sice zapsal 
potřebný počet topů, ale velké množství pokusů ho do semifinálové dvacítky nepustilo, takže se 
musel spokojit s děleným 21. místem. 

 

 Na MS se dařilo Jakubovi Konečnému, čerstvému mládežnickému mistru Evropy v lezení na 
obtížnost, který se ve velmi obsazeném závodě v lezení na obtížnost probojoval do semifinále, 
ve kterém si dolezl pro 23. místo, což je pro tohoto mladého závodníka obrovský úspěch. 

 

 Solidně obstála v silné konkurenci závodu v boulderingu Petra Růžičková, kterou od postupu do 
semifinále dělilo udržení jednoho topu. Takto jí patřilo skvělé dělené 27. místo. 

 

 V lezení na rychlost se na sedmém místě umístil Libor Hroza, pro kterého je toto umístění spíše 
zklamáním. Do vyřazovacích bojů v lezení na rychlost postoupil i Jan Kříž, který bohužel vypadl 
v osmifinále a patří mu tak šestnáctá příčka. 

 

 Do konce roku zbývají tři závody světového poháru s naší účastí – jeden závod v lezení na 
obtížnost a dva závody v lezení na rychlost, po kterých budeme znát vítěze letošních sérií 
i celkové umístění našich reprezentantů.  

 

 Během léta se konaly dva Evropské poháry mládeže a dva závody Mistrovství Evropy. Na 
Mistrovství Evropy mládeže v boulderingu, které se konalo začátkem srpna v rakouském 
Langenfeldu, se z našich reprezentantů nejlépe umístila Veronika Šimková, která vybojovala 18. 
pozici v kategorii juniorek. 

 

http://www.souteznilezeni.cz/


 

 

 Velmi úspěšná byla naše reprezentace na Mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost a 
rychlost, které se konalo na začátku září v Mitterdorfu. Do semifinále v lezení na obtížnost 
postoupilo šest českých lezců (Jakub Konečný, Vojtěch Trojan, Lenka Slezáková, Eliška 
Adamovská, Veronika Scheuerová, Tereza Kubátová, a do finále se probojoval Jakub Konečný, 
který si díky skvělému výkonu zajistil jak titul mistra Evropy v kategorii A (16 – 17 let), tak vítězství 
v celkového Evropského poháru mládeže. 

 

 Medaili, tentokráte bronzovou, přivezl také Matěj Burian, a to z EP mládeže v lezení na rychlost, 
který se uskutečnil na začátku září v Imstu.  

 

 Významným dnem pro soutěžní lezení byl 4. srpen, kdy bylo rozhodnuto, že sportovní lezení 
bude zařazeno na Letní olympijské hry v Tokiu v roce 2020.  

 
 

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody…  

 Během léta pokračovala jednání s orgány ochrany přírody o povolení lezení v chráněných 
územích. Na začátku září Ministerstvo životního prostředí zahájilo, po opakovaném doplňování 
žádosti, správní řízení o vyznačení horolezeckých terénů v nové CHKO Brdy. Délku trvání řízení 
ani jeho výsledek nelze odhadnout, neboť se jedná o území spravované Armádou ČR.  

 

 V procesu je již naše žádost o nové povolení lezení na území CHKO Český ráj. Jednání, které 
se konalo koncem srpna a zúčastnili se ho i předsedové většiny příslušných vrcholových komisí, 
bylo velmi vstřícné, takže doufáme, že správa CHKO přistoupí na některé návrhy rozšiřující 
možnosti lezení. Projednávána je již také žádost o vydání nového souhlasu s provozováním 
horolezectví na Ostaši. Na ústním jednání, které se konalo v září, byly diskutovány i možnosti 
údržby této přírodní rezervace (výměna žebříků, protierozní opatření apod.).  

 

 Podali jsme žádosti o nová povolení lezení ve třech přírodních rezervacích na území Kraje 
Vysočina - Mrhatina, Štamberk a kamenné moře a Míchova skála (zde se v posledních letech 
nesmělo lézt) a jednáme o upřesnění podmínek lezení a údržby skal v jednotlivých chráněných 
územích Žďárských vrchů. Bohužel nebylo dosud vydáno opatření obecné povahy, které by mělo 
opět umožnit lezení na území NPR Karlštejn, tj. v Srbsku a ve Sv. Janu, nicméně byli jsme 
správou CHKO opakovaně ubezpečeni, že lezení je zde i přes absenci právního dokumentu 
možné.  

 

 Snažíme se řešit problematiku boulderingu, který není řadou orgánů ochrany přírody vnímán 
příliš pozitivně. Proto vítáme, když jsou boulderisté ochotni spolupracovat s příslušnými 
oblastními vrcholovými komisem. Spolupráce se již od loňského roku daří v rámci OVK Tisá a 
nyní nově i v rámci OVK Broumovsko, kde se jedná o významnou boulderovou oblast Bor.  

 

 Úspěšnost všech jednání je podmíněna dodržováním stanovených podmínek a pravidel, 
prosíme tedy, abyste je respektovali. Nemusí se jednat jen o podmínky ochrany přírody, ale 
i o podmínky vlastníků pozemků, jejichž porušování může vyústit v omezení, která si nikdo z nás 
nepřeje. Upozornění, že není vše v pořádku, jsme dostali např. od zástupce majitelů pozemků 
na Prachově, nedovolené zásahy do chráněného území musíme řešit v pražském Prokopském 
údolí.  

 



 

 

 Koncem září uspořádala Centrální vrcholová komise na Prachově další školení osazování 
jištění, které bylo jako vždy určeno jak správcům skal, kteří musí být povinně proškoleni, tak 
i prvovýstupcům. Školení vedl předseda CVK Karel Berndt a Vladimír Těšitel.   

 

 Průběžně pokračují práce na databázi Skály ČR, ať už jde o doplňování nových cest, skal, nebo 
o vylepšení databáze samotné. Jedním ze zlepšení jsou např. mapové služby, o kterých jsme 
vás informovali prostřednictvím našeho webu.  

 

 Na konci srpna, v rámci Mezinárodního horolezeckého festivalu v Teplicích nad Metují, proběhly 
metodické dny ČHS zaměřené hlavně na bezpečné jištění. Další metodické dny jsou připraveny 
na říjen. Během prázdnin se konala závěrečná část kurzu RCI – Instruktor skalního lezení, který 
úspěšně zvládlo jedenáct absolventů. Ve snaze vyhovět velkému zájmu byla rozšířena nabídka 
doškolovacích seminářů, které se konají na podzim. Velký zájem je i o akreditovaný kurz lezení 
na umělé stěně doplněný trenérskou kvalifikací C, jehož druhý běh je již zcela zaplněn.   

 

 V posledním zářijovém týdnu se konalo v Adršpachu mezinárodní horolezecké setkání zástupců 
horolezeckých svazů Slovenska, Slovinska, Maďarska a Itálie, které jsou zapojeny do projektu 
Climbing for Everybody, jehož lídrem je ČHS. Cílem setkání nebylo jen lezení v Ádru, na Křižáku 
a dalších skalách Broumovska, ale především předávání informací a zkušeností týkajících se 
např. jednání s orgány ochrany přírody, práce s mládeží apod.  

 

Horolezecký úřad 

 Výkonný výbor se v tomto období sešel jednou, jednání se konalo na konci srpna na Ostaši.  Na 
sekretariátu ČHS došlo k  personálním změnám – závodní sport bude mít od 1. 10. na starosti 
Klára Černá.  

 

 Během léta jsme začali připravovat nový systém evidence členství, který by měl zjednodušit 
a zpřehlednit nejen samotnou evidenci členů, oddílů a členských spolků, ale také zjednodušit 
a zrychlit objednávání členských průkazů a cestovního pojištění. Doufáme, že se vše podaří včas 
připravit, neboť s dosavadním systémem již nebylo narůstající počet členů zvládnout. 

 

 Prodej členských průkazů začne jako vždy na začátku prosince. Ti, kdo budou mít zájem i o 
členství v ÖAV, budou opět moci platit oboje členské příspěvky u prodejců ÖAV.  

 

 Koncem roku bude možno začít objednávat i cestovní pojištění UNIQA na další rok. Nabídka 
pojištění (léčebné výlohy a asistenční služby, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti; Evropa 
/ svět; délka pobytu v zahraničí) bude stejná jako letos, tj. např. pojištění léčebných výloh a 
asistenčních služeb včetně záchranných prací (horská služba, vrtulník) pro Evropu na 
třicetidenní pobyt za 590 Kč. Pojištění funguje dobře, všechny dosavadní pojistné události byly 
bez problémů vyřešeny.  

 

 Na konci srpna jsme spustili novou grafickou úpravu webu ČHS s cílem dát mu modernější 
vzhled více akcentující jeho obrazovou stránku. Spolu s grafickou úpravou byla současně 
spuštěna verze webu pro mobilní zařízení.  

 

Přejeme pěkný závěr lezecké sezony! 



 

 

________________________________________________________________ 

Partneři ČHS v roce 2016  
 

  

TENDON je celosvětově úspěšná česká značka statických a dynamických lan. Možná si ještě pamatujete 

doby, kdy vystupovala pod názvem LANEX. 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… Už přes deset let TENDON 

podporuje závodní činnost mládeže ve formě sponzoringu seriálu závodů v lezení na obtížnost. Jsme hrdí na 

to, že všechny naše produkty jsou vyvíjeny a  vyráběny v ČR. Ať už lezete po horách, střechách nebo po 

stromech, na TENDON se můžete spolehnout. 

 

 

 

 

 

 

 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. 

http://www.rockpoint.cz/


 

 

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 
 

 

  
 
SINGING ROCK je lezení - a my podle toho skutečně žijeme a vyrábíme. Během dvaceti čtyř 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, skialpinisté nebo kanoisté. 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 

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


 

 

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. 

 

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

 Hlavní mediální partner ČHS 

 
UDEŘ KARABINOU O KARABINU, kladivem o skobu, cepínem o tvrdý led… SLYŠÍŠ? Tak takhle udáváme 

tón. Kopírování je největší pochvalou. A tak to i bereme. Pro jiné obdobné časopisy určujeme termíny 

uzávěrek, ceníky inzerce, formu distribuce i prodeje, vymýšlíme čtenářské rubriky, jak pracovat s webem atd. 

Věříme, že svoboda je hlavně možnost dělat věci po svém. Neradi se chválíme, radši bojujeme s gravitací. 

Máme-li se popsat jednou větou, potom: V češtině nejdéle vycházející časopis pro všechny, kteří poznají skobu 

od karabiny.                                                         

 
 
 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: 

www.festivalalpinismu.cz. Roční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ (sekce Innsbruck 608) je pouhých 

280 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. 

 

 

 
Časopis Svět outdooru je svým nákladem největší outdoorový časopis u nás. Čtyřikrát do roka přináší rady 

pro nejrůznější outdoorové aktivity, tipy na cesty, zprávy o expedicích, rozhovory s předními osobnostmi 

českého i zahraničního outdooru a nejčerstvější informace o vybavení. V každém čísle navíc najdete kolem 

dvacítky nezávislých recenzí outdoorového vybavení od zkušených testerů. PDF verzi časopisu a další 

recenze a testy vybavení najdete na www.svetoutdooru.cz. 

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

