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Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se událo v poslední 

čtvrtletí roku 2014 v horách, na skalách, na závodech i v ČHS 

_____________________________________________________________________ 

Lezení v horách a na skalách... 

V neděli 7. prosince 2014 byly na Mezinárodním festivalu alpinismu v Praze na Smíchově vyhlášeny výsledky ankety 
Horolezec roku 2014, kterou organizuje Český horolezecký svaz a společnost ALPY.  Oceňováni jsou nejlepší horolezci, 
lezci i skialpinisté, napříč disciplínami. Do ankety jsou za ČHS nominováni ti, kdo získali ocenění Výstup roku 2014, ti, 
kterým obdobné ocenění udělila spol. ALPY, a k tomu držitelé zlatých medailí se soutěžního lezení. Nominované 
horolezce a jejich výkony hodnotí ČHS, spol. ALPY a hlavně odborná média – časopisy lidé &HORY, Everest, Lezec.cz 
a horyinfo.cz. Titul Horolezec roku 2014 získal Adam Ondra za prvovýstup Vasil, Vasil, obtížnost 12 (9b+) ve Sloupu 
v Moravském krasu, který se mu podařil v prosinci 2013 (nejtěžší cesta v ČR a jedna ze tří nejtěžších na světě). Vítězství 
mu přinesly i body za zlaté medaile z Mistrovství světa v lezení na obtížnost 2014 a z Mistrovství světa v boulderingu 
2014. Druhý nejvyšší počet bodů získali Ondřej Mandula a Jiří Pliska, a to za prvovýstup Ve správný čas na správném 
místě v SZ stěně Uzum Brakk v Karákoramu (6.422 m n.m, obtížnost 6b, M5, A1, 70°, délka výstupu 1600 m, 35 délek), 
který se jim podařil v srpnu 2013. Třetím nejoceňovanějším horolezcem se stal Radek Jaroš, čerstvý držitel Koruny 
Himálaje, který získal body za svoji čtrnáctou osmitisícovku K2, na kterou vystoupil 26. 7. 2014 Abbruzziho pilířem. 
Všichni ocenění si kromě diplomů odnesli také ceny od hlavního partnera ČHS, kterým je značka adidas. Adam Ondra 
navíc kámen s portrétem od ČHS, jako poděkování za letošní skvělou reprezentaci.  
 
Na horách se nic zaznamenání hodného v posledních měsících roku neudálo, zato na skalách se v prosinci podařilo 
Adamu Ondrovi dovršit přelezení stovky cest 9a a těžších (trvalo mu to 8 let) – tou stou se stala cesta Made in Poland 
v Podzamce. Týden poté pak přelezl flash Chromosome Y 9a v Charmey.  
 
V boulderingu padlo v Magic Woodu, na státní svátek 28. 10., díky Martinu Stráníkovi 8C – Practise of the Wild, a to po 
třech dnech pokusů. Štěpán Stráník přelezl na konci října 8B Deep Throat a Monice Kuhn-Gaberové se podařilo přelézt 
v listopadu na Sněžníku Wrong Country za 8A.  
 
Na začátku prosince se v Beskydech konalo setkání našich tradičních skialpinistů, mezi kterými je několik špičkových 
extrémních lyžařů, bratři Švihálkové z Kejda Ski Teamu a Karel Svoboda a Martin Štourač z Beton Ski Teamu, díky 
jejichž výkonům zvažuje komise tradičního skialpinismu opětovné ustavení reprezentačního družstva. Letošní vrcholné 
podniky obou týmů (Jirka Švihálek – sjezd Dhaulaghiri, Karel Svoboda a Martin Štourač – sjezd Piku Komunisma a Piku 
Koržeňevskoj na Pamiru) překazilo extrémní počasí a hlavně laviny, nicméně všichni s velkým štěstím přežili. 
Z expedice, jejímž členem byl Jirka Švihálek, zahynulo v lavině, která smetla base camp pod Dhaulaghiri, pět členů.  
 
O týden později uspořádala komise horolezectví setkání alpinistů – těch, kteří patří k současné špičce (Mára Holeček, 
Pavel Bača Vrtík, Dušan Janák Stoupa a další), i těch, kteří psali dějiny našeho alpinismu v minulosti (Alena Čepelková, 
Jirka Novák a další). Doufejme, spolu s organizátory setkání, že se podaří opět probudit zájem o tuto horolezeckou 
disciplínu a nalákat na výstupy v horách mladé lezce, aby měl Mára a spol. pokračovatele.  
 

Závody 

Poslední zářijový víkend, 27. – 28. 9., proběhlo Mistrovství ČR v lezení na obtížnost 2014 na stěně HUDY v Ústí nad 
Labem. Zúčastnila se ho (snad s jedinou výjimkou, a tou byl Adam Ondra) celá lezecká špička ČR. Zlato získali Edita 
Vopatová a Martin Stráník a obhájili tak své tituly z loňského roku. 
 
Mistrovstvím ČR se uzavřel Český pohár v lezení na obtížnost 2014. Jednotlivé závody se konaly v pražském lezeckém 
centru na Smíchově, v Lomnici nad Popelkou, ve Svitavách a v Ústí nad Labem (MČR), první tři z nich zároveň určily 
nominaci do reprezentace ČR. Seriál v tomto roce přinesl jednu novinku – společný závod pro mládež i dospělé ve 
Svitavách, který umožnil srovnání všech závodníků, kteří již mohou soutěžit v dospělých kategoriích. V kategorii mužů 
mezi 48 lezci zvítězil v Českém poháru v lezení na obtížnost 2014 Jan Jeliga před Tomášem Binterem ml. a juniorem 
Martinem Jechem. V kategorii žen mezi 17 závodícími ženami zvítězila Jana Vincourková (věkově kategorie A) před 
Editou Vopatovou a juniorkou Ivou Vejmolovou. Všichni vítězové jsou členy reprezentačních týmů ČR. 
 



První říjnovou sobotu (4. 10.) se na Big Wallu v Praze uskutečnilo Mistrovství ČR mládeže v lezení na obtížnost 2014 
a TENDON Český pohár mládeže. Závodilo 163 závodníků všech věkových kategorií, které letos jinak závodily odděleně 
ve dvou pohárových soutěžích. Mistry ČR mládeže 2014 se stali Iva Vejmolová a Štěpán Volf (junioři), Eliška Vlčková a 
Petr Kliger (A), Veronika Peltrámová a Vojtěch Vlk (B), Eliška Adamovská a Radim Hejdušek (U14), Eliška Bulenová a 
Marek Jeliga (U12), Bára Zítková a Adam Adamovský (U10). 
 
A v neděli 5. 10. se na stěně v Kladně konalo Mistrovství ČR mládeže a dospělých v lezení na rychlost 2014. Jednalo se 
o 2. závod ČPM. Závodů se zúčastnilo 37 lezců v 11 kategoriích. Mistry ČR v lezení na rychlost 2014 se stali Lucie 
Hrozová a junior Jan Kříž. Mistry ČR mládeže v lezení na rychlost jsou Jan Kříž (junioři), Andrea Pokorná a Pavel Krůtil 
(A), Michaela Matůšová a Matěj Burian (B), Hana Křížová a Radim Hejdušek (C), Tereza Cibulková a Šimon Cibulka (D). 
 
TENDON Český pohár mládeže 2014 pak vyvrcholil 18. 10. závodem v Chocni, kde se kromě výsledků tohoto kola 
bojovalo i o poslední body do celkového hodnocení poháru. Celkovými vítězi TENDON ČP mládeže 2014 se stali Zuzana 
Pfeiferová a Martin Jech (junioři), Eliška Vlčková a Petr Kliger (A), Veronika Peltrámová a Vojtěch Trojan (B). 
 
Seriál závodů na obtížnost nejmladších věkových kategorií, tedy TENDON U14, pokračoval 1. 11. závodem 
v Lanškrouně, 15. 11. v Trutnově a nakonec 29. 11. ve Vyškově. Celkovými vítězi TENDON U14 2014 se stali Eliška 
Adamovská a Radim Hejdušek (U14), Eliška Bulenová a Marek Jeliga (U12), Hana Šikulová a  Adam Adamovský (U10). 
 
O víkendu 8. – 9. 11. proběhlo v Brně finále Rock Point Českého pohár v boulderingu. Finálové kolo bylo zvoleno jako 
dvoudenní závod a konalo se na brněnském výstavišti v rámci veletrhu Sport life. Mezi ženami zvítězila Petra Růžičková, 
mezi muži pak Martin Stráník. 
Petra a Martin jsou i celkovými vítězi Rock Point Českého poháru v boulderingu. V ženské kategorii se mezi celkovými 
35 závodnicemi na druhém místě umístila Nelly Kudrová, třetí je Karina Bílková. V mužské kategorii pak druhá příčka 
patří Jakubu Hlaváčkovi a třetí Štěpánu Stráníkovi; mezi celkem 99 startujícími borci v ČP. 
 
Po zářijovém mistrovství světa pokračovala mezinárodní sezona závody Světového poháru IFSC 2014 - společný závod 
pro disciplíny lezení na obtížnost i lezení na rychlost proběhl v jihokorejském Mokpo, kde startovali oba naši špičkoví 
reprezentanti v těchto disciplínách. Libor Hroza získal stříbrnou medaili, Adam Ondra, letošní dvojnásobný mistr světa 
(bouldering a obtížnost), se v semifinále umístil na 9. místě a do finále tak tentokrát vůbec nepostoupil. 
 
Další „dvojzávod“ proběhl v čínském Wujiang. Libor Hroza zde získal další stříbrnou medaili a druhé místo mu patří 
i v konečném hodnocení Světového poháru 2014 v lezení na rychlost, protože tento závod byl posledním závodem 
letošní série. V lezení na obtížnost obsadil Adam Ondra 19. příčku a Martin Jech, který vyjel do Číny „na zkušenou“ 
a startoval tam kompletně na své náklady, skončil 20. 
 
Na dalším závodě v japonském Inzai pak po dvou nepříliš vydařených asijských startech Adam Ondra vybojoval zlatou 
medaili. Šlo o druhé vítězství Adama v této sezóně, protože do výsledků SP se nezapočítává umístění na MS. 
  
Poslední letošní závod Světového poháru v lezení na obtížnost se konal 15. - 16. 11. ve slovinském Kranji, kde Adam 
Ondra potvrdil svou formu a ve finále si s převahou dolezl pro zlato. Tímto výsledkem se posunul v celkovém hodnocení 
letošního SP (obtížnost) na třetí příčku. V celkovém hodnocení SP IFSC 2014 v kombinaci všech disciplín pak obsadil 
příčku druhou. Druhé pořadí mu v současné chvíli náleží i v rankingu obtížnosti, kam se započítávají i výsledky z MS 
(které vyhrál). Ostatní reprezentanti bohužel nepostoupili, když Ivě Vejmolové unikl postup do semifinále kvůli 
zraněnému prstu v první kvalifikační cestě a Tomáš Binter startoval s utrženým šlachovým poutkem. 
 
S příchodem zimy se začali hlásit o slovo skialpinisté. Mezinárodní federace skialpinismu ISMF uspořádala na začátku 
prosince Mezinárodní skialpinistický kemp mládeže od 12 do 20 let v rakouském Lienzi. I přes nedostatečné sněhové 
podmínky, které v prosinci v rakouských Alpách panovaly, se pořádajícím svazům ASKIMO a DAV podařilo pro zhruba 
padesátku mládežníků z mnoha zemí zorganizovat plnohodnotnou akci, na které získali informace o technice a tréninku, 
ale i bezpečnosti a lavinové záchraně, přičemž získané teoretické znalosti mohli bezprostředně ověřit i v praxi v 
místním terénu. Svou aktivní účastí ve formě přednášek o motivaci a tréninku, ale i společného skialpinistického výletu 
podpořila mladé zájemce o skialpinismus španělská závodnice Mireia Miro. Akce se „povinně“ účastnil již závodící kadet 
David Novák, další místa byla nabídnuta veřejnosti – členům ČHS. Zájem byl nakonec vyšší než kvóta tří mládežníků. 
 
V prosinci byl také vyhlášen Český pohár ve skialpinismu 2015. Bude sestávat z pěti pohárových závodů a mistrovství 
republiky. První ze závodů, Špičák Night Vertical Race „Železný pašerák“, proběhl 27. 12. 2014 v Železné Rudě.  

  

Servis ČHS (skalní oblasti, ochrana přírody, metodika a další) 
V Českém krasu se 18. října konal pod vedení lektora ČHS Michala Buřila letošní čtvrtý adidas metodický den ČHS, 
který byl opět zaměřen na základy lezení a jištění, což vyhovovalo účastníkům, z nichž většina měla s lezením jen malé 
zkušenosti.  
 
Na přelomu října a listopadu se konala dvě doškolení instruktorů ČHS zaměřená na 1. pomoc a záchranu a na lezení 
dětí. Doškolení, stejně jako kurzy pro nové instruktory, budou pokračovat i v roce 2015, kalendář akcí je již k dispozici na 
našem webu. Absolventi těchto kurzů budou opět dostávat průkaz instruktora, o jehož znovuzavedení rozhodl výkonný 
výbor. Další změnou, která je připravena na rok 2015, je zavedení certifikovaných horoškol jako součásti širších změn 
v oblasti vzdělávání ČHS; informace přineseme v dalších číslech Zpravodaje.  
 



Na konci října uspořádala Lékařská komise ČHS ve spolupráce se Společností horské medicíny již 25. ročník Pelikánova 
semináře, který je tradičně zaměřen na nejrůznější otázky horské medicíny a další lékařské aspekty týkající se 
horolezectví a pohybu v horách. Na letošním semináři v Adršpašsko-Teplických skalách, na zámečku Bischofstein, se 
sešlo zhruba padesát účastníků včetně kolegů ze Slovenska. Odborný program byl věnován např. vlivu nadmořské 
výšky na organismus člověka, lavinám, hypotermii a omrzlinám.  
 
Na programu semináře byla i zpráva o horolezeckých úrazech v sezóně 2013 a v části sezóny 2014, kterou připravila 
Lucie Bloudková. V roce 2013 zaznamenala lékařská komise 25 úrazů, v roce 2014 zatím 14. Z rozboru nahlášených 
úrazů vyplynulo, že větší počet úrazů se vztahuje k lezení na pískovcích, relativně častým místem horolezeckých úrazů 
jsou také Vysoké Tatry. Informace však bohužel nejsou zcela směrodatné, protože procento úrazů, které je nahlášeno 
a může být vyhodnoceno, je velmi nízké. Pokud se vám nějaký úraz nebo nehoda při lezení stanou, vyplňte prosím 
anonymní dotazník na našem webu. Informace o nehodách, včetně rozboru jejich příčin, jsou pro ostatní vždy poučné 
a mohou přispět ke zvýšení bezpečnosti lezení. 
 
Na konci listopadu uspořádala Komise mládeže pod vedením nového předsedy Andyho Škrabáka na Vysočině setkání 
vedoucích oddílů a kroužků pracujících s mládeží. Také v této oblasti se chystají větší změny, jejichž cílem je zvýšit 
podporu věnovanou mládeži a přilákat do ČHS více dětí.  
 
Koncem roku se tradičně sešla i Centrální vrcholová komise ČHS, jejímiž členy jsou předsedové oblastních vrcholových 
komisí, kterých je nyní osmnáct. Na programu bylo obvyklé objednávání materiálu na příští rok, diskuse o povolení 
lezení na českých a moravských skalách a také o přípravě nového webového modulu v rámci webu ČHS, který nahradí 
web Skalní oblasti, s jehož provozovatelem ČHS na konci září po delších neshodách ukončil spolupráci. Webový modul 
Skály ČR bude obsahovat kompletní databázi skal a cest v ČR a bude sloužit jako informační zdroj lezcům i jako 
podpůrný nástroj členům vrcholových komisí a správcům skal, kteří jej budou moci využívat k zapisování údržby, 
prvovýstupů i k archivaci dokumentů vrcholových komisí, které jsou již nyní shromažďovány a zveřejňovány na webu 
ČHS. Spuštění nového modulu předpokládáme v únoru. Přáli bychom si, aby byla připravovaná webová aplikace co 
nejúplnější a proto uvítáme pomoc všech, kdo jsou ochotni s jejím doplňováním a aktualizací pomoci. Ozvěte se na mail 
skalycr@horosvaz.cz .  
 
Na listopadovém jednání VV byla dodatečně schválena Pravidla lezení pro Jizerské hory, ve kterých byly provedeny 
nezbytné formální úpravy. Pravidla jsou zveřejněna na webu ČHS.  
 
Ve druhé polovině listopadu jsme obdrželi kladné vyjádření Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj k naší žádosti 
o povolení lezení na rozšířeném území CHKO. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, neboť jsou do něho 
zapracovávány drobné úpravy, o které jsme v rámci odvolací lhůty požádali. Podali jsme žádosti o nová povolení lezení 
v Moravském krasu, jejichž platnost skončila k 31. 12. 2014. Žádost se týká lezeckých lokalit na území NPR Vývěry 
Punkvy, NPR Býčí skála, NPP Rudické propadání a NPP Stránská skála. Na konci roku 2015 bude ukončena platnost 
několika dříve vydaných povolení lezení. Nové žádosti budeme podávat pro Srbsko a Svatý Jan v NPR Karlštejn, skály 
u Žďáru u Rokycan a Svatošské skály v Západních Čechách, Bořeň v severozápadních Čechách, Borecké skály 
v Českém ráji a Dutý kámen v Lužických horách.  
 
Na sklonku roku jsme se museli věnovat záměru na výstavbu ferraty, kterou zamýšlel postavit státní podnik Lesy ČR na 
skalách u vstupu do Adršpašských skal. Obec Adršpach, k jejímuž stanovisku se ČHS připojil, naštěstí tento záměr (na 
rozdíl od Správy CHKO Broumovsko) zamítla. Ke shodě s orgánem ochrany přírody nedošlo ani v případě záměru 
vybudovat v Tiských stěnách památník horolezcům. Proti zamítavému stanovisku Správy CHKO Labské pískovce jsme 
se odvolali.  

Horolezecký úřad 

V posledním čtvrtletí roku 2014 se konala dvě jednání výkonného výboru, a obě byla, vedle běžného programu, 
věnována představení záměrů týkajících se činnosti ČHS v dalších letech. Činnost ČHS by se podle těchto záměrů měla 
více orientovat na mládež, rozšířena by měla být vzdělávací činnost, změn by měla doznat také organizační struktura 
ČHS včetně změny v pojetí členství a postavení oddílů, a dále by měla být posílena profesionalizace. Uvedené záměry 
byly nejprve představeny předsedům komisí, kteří byli pozváni na říjnové jednání výkonného výboru konané na Pálavě, 
a poté předsedům větších oddílů, kteří přijali pozvání a zúčastnili se jednání na Blatinách na Vysočině. Diskuse, která 
byla s představením záměrů spojena, ukázala, že vnímání současných problémů ČHS výkonným výborem, předsedy 
komisí i zástupci oddílů se v mnoha směrech shoduje, takže je reálné, že připravované záměry by mohly být valnou 
hromadou, která se bude konat 21. 3. 2015 v Praze, přijaty.  
 
Součástí výše zmíněných záměrů je i poměrně zásadní novela stanov, ve které bude nově upraveno členství v ČHS, a to 
tak, že členy budou moci být i oddíly s právní subjektivitou – spolky. Současné oddíly, které jsou pouze sdružením 
individuálních členů a právní subjektivitu nemají, budou moci fungovat i nadále. Přípravu novely stanov, která bude 
muset být v souladu s požadavky nového Občanského zákoníku, konzultujeme s právním oddělením České unie sportu 
i Českého olympijského výboru.  
 
Během posledního čtvrtletí došlo k několika změnám v obsazení funkcí v orgánech ČHS. Na funkci 1. místopředsedy 
ČHS rezignoval z důvodu pracovního vytížení Pavel Žamberský; oblast hospodaření, kterou měl na starosti, za něj 
převzal Šimon Budský. Pozici předsedy revizní komise opustil Jirka Kalivoda, kterého dočasně, do valné hromady 2015, 
nahradí člen komise Michal Všetečka. V říjnu se konečně podařilo obsadit pozici předsedy komise drytoolingu, do které 
byl jmenován Filip Čálek.  



 
Během podzimu schválil výkonný výbor úpravu dvou směrnic – směrnice o čerpání prostředků v ČHS, s cílem zajistit 
včasné vyúčtovávání vynaložených nákladů, a směrnici o cestovních náhradách, ve které byly vyjasněny možnosti 
proplácení stravování.  
 
K návrhu na založení Evropské federace horolezeckých federací (Federation of European Mountaineering Associations - 
FOEMA), kterou iniciovalo několik členských organizací UIAA, se ČHS společně s SHS James vyjádřil kladně za 
předpokladu, že se bude jednat o efektivně fungující organizaci, která bude s to řešit evropské záležitosti ve vztahu 
k horolezectví a nebude pouze dublovat činnosti UIAA.  
 

Ve středu 17. 12. 2014 se konala valná hromada Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí (ČKSOI), 
organizační složky Českého olympijského výboru pro neolympijské sporty a organizace, na které byl předseda ČHS Jan 
Bloudek zvolen zástupcem této organizace na plénu Českého olympijského výboru.  

 
Těsně před začátkem distribuce členských průkazů na rok 2015 se podařilo dořešit kombinované členství v ČHS a ÖAV 
na rok 2015. Na základě výzvy ke spolupráci byly uzavřeny smlouvy se třemi zástupci ÖAV v ČR – již tradičně 
s pražskou  ALPY spol. s r.o., která je součástí sekce Innsbruck, a nově s OEAV.CZ s.r.o. (Brno) a s OS Edelweiss CZ 
(České Budějovice), které zastupují sekci Edelweiss Wien. Pro členy ČHS je tak k dispozici členství v obou organizacích 
za minimální možné ceny, které je v případě zakoupení členství u společnosti ALPY podpořeno darem ČHS, který cenu 
kombinovaného členství dále snižuje.  
 
Distribuce členských průkazů na rok 2015 byla zahájena na začátku prosince. Vzhledem k velkému počtu objednávek 
a nutnosti párovat mnohé z nich s kombinovaným členstvím se jedná o časově hodně náročnou agendu, a proto prosíme 
všechny nejen o strpení, ale hlavně o dodržování všech pokynů, tj. objednávání průkazů prostřednictvím předsedů 
oddílů, uvádění správných platebních symbolů, úplných údajů o členech apod. Připomínáme, že již nepřijímáme platby 
složenkami, neboť nejsme schopni plátce identifikovat a prosíme, abyste opatření přijali s pochopením. Předsedové 
komisí, členové výkonného výboru a někteří správci skal dostali průkazy ČHS na rok 2015 zdarma jako odměnu za svoji 
práci pro ČHS.  
 
Spolu s průkazy ČHS je opět nabízeno i cestovní pojištění od pojišťovny Uniqa, které kryje horolezectví i další 
outdoorové sporty a zahrnuje léčebné výlohy i asistenční služby včetně záchranných prací. Pojištění je k dispozici stejně 
jako dosud v tarifech Standard a Nadstandard, s možnostmi připojištění, za stejné ceny. Díky rámcovým smlouvám 
uzavřeným Českým olympijským výborem se na členy ČHS opět vztahuje úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti 
trenérů a cvičitelů za způsobenou škodu, a k dispozici je i cestovní pojištění pro reprezentační družstva. Pojištění 
odpovědnosti pro instruktory bude uzavřeno během ledna. Veškeré informace naleznete na našem webu.  
 
V listopadu započaly práce na přípravě rozpočtu na rok 2015. Návrhy rozpočtů od jednotlivých komisí, které jsou vždy 
východiskem pro sestavení rozpočtu, zřejmě nebude možno akceptovat, neboť vyhlídky na rok 2015 v oblasti státních 
dotací nejsou příliš optimistické. V příštím roce bychom v každém případě chtěli lépe sledovat hospodaření ČHS a proto 
připravujeme úpravu účetnictví a návazný reporting, který bude sloužit orgánům ČHS, s tím, že výsledky hospodaření 
budou v určitých intervalech zveřejňovány.  
 
V prosinci jsme začali připravovat další, již šestou, Ročenku ČHS, na kterou se můžete těšit v únoru.  
 

Soutěž o nejlepší fotografii pro PF 2015, kterou jsme vyhlásili společně s naším partnerem Rock Point, vyhrál Radek 
Jedlička, kterému jsme poslali slíbený průkaz ČHS na rok 2015 a poukázku na zboží v obchodech Rock Point, Keen 
a Hannah. Děkujeme jemu i ostatním autorům fotografií.  

ČHS vám přeje vše nejlepší v roce 2015.  



 

______________________________________________________________________ 

Partneři ČHS v roce 2015 

 hlavní partner ČHS 

HUDYsport a.s. je největší sít v České a Slovenské republice s tradicí, která se vyvíjí od roku 1990. Stěžejní 
část tvoří 41 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 ČHS 

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, 

arbotisté... Už přes deset let TENDON podporuje závodní činnost mládeže ve formě sponzoringu 

TENDON Cupu  a od roku 2012 také Českého poháru mládeže. 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 
 
SINGING ROCK je lezení - a my podle toho skutečně žijeme a vyrábíme. Během 20ti 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. 
 

 Partner ČHS 

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. 
 

 Partner ČHS 
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. 21 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 8 největších prodejnách doplňují standardní nabídku zboží  také půjčovny kvalitního a ověřeného 
outdoorového vybavení.  
 

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

 Hlavní mediální partner ČHS 

http://www.singingrock.cz/
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http://www.rockpoint.cz/
http://www.lezec.cz/


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 84 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. Jsme spolupořadatelem Mezinárodního festivalu alpinismu: 
www.festivalalpinismu.cz. Roční předplatné pro členy OEAV (sekce Innsbruck 608) je pouhých 270 Kč. Více 
na http://www.alpenverein.cz. 
 

 
 
 Mediální partner ČHS 
 

 Horyinfo.cz - příjemné horolezecké zákoutí se stoupající oblibou. 
 

 Mediální partner ČHS 
Vyrážíte na hory? A víte, co dělat, když vás nečekaně zastihne bouřka? A čím vším se lze zabavit ve stanu 
o dlouhých dnech špatného počasí? V horách jistě využijete i rady, jak si pořádně sbalit, kam si lehnout nebo 
jaká magie je správné zavázání tkaniček. Přečtěte si tyto a mnohé další praktické rady do hor na 
http://www.pohora.cz. 
 

 Mediální partner ČHS 
Časopis Everest - čtvrtletník o lezení a horách se slušnou porcí těch nejzajímavějších článků 

a dechberoucích fotografií. Více informací a předplatné na http://www.ieverest.cz. 
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