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

čtvrtletí roku 2013 v horách, na skalách, na závodech i v ČHS 

_____________________________________________________________________ 

Lezení v horách a na skalách... 

Nejvýznamnější událostí posledního čtvrtletí loňského roku bylo vyhlášení Horolezce roku 2013, 
společného ocenění Českého horolezeckého svazu a společnosti ALPY, ve které hodnotí nejlepší 
(horo)lezecké výkony také zástupci horolezeckých médií – časopisů Lidé & hory a Everest 
a webových portálů Lezec.cz a Horyinfo.cz. Slavnostní vyhlášení proběhlo již tradičně na konci 
listopadu na Mezinárodním festivalu alpinismu v Praze. Všemi očekávané vítězství a titul 
Horolezec roku 2013 získal Adam Ondra a jeho cesta Change (projekt i první přelez, 9b+, 
podzim 2012) z jeho oblíbené oblasti Flatanger v Norsku. Druhé místo získal Marek Holeček 
a Zdeněk Hrubý (in memoriam) za prvovýstup Thumba Party SZ stěnou Talungu (7.349 m 
n.m.), který uskutečnili v květnu 2013 alpským stylem; obtížnost M6+, WI6. Třetí místo získala 
Lucie Hrozová za to, že dokázala jako první žena přelézt drytoolingovou cestu Ironman 
(M14) v Eptingenu; jednalo se o první ženský přelez této obtížnosti vůbec. Na předávání cen se 
podílel Robert Jasper, autor Ironmana a dalších cest, které už má Lucie „odškrtnuté“.   

Krátce po získání titulu Horolezec roku 2013 si mohl Adam Ondra zapsat další velký úspěch: 
Ve Sloupu v Moravském Krasu přelezl cestu Vasil Vasil – první 9b+ na našem území. Po 
Change a La Dura Dura se jedná o třetí Adamovu cestu této obtížnosti.  

Špatné zprávy přišly na začátku října z velkých hor. Dva členové plzeňské expedice, Jakub Vaněk 
a Petr Machold, zmizeli beze stop ve stěně Baruntse po sněhové bouři, která zasáhla velkou 
část Himálají.  

Nevidomý Honza Říha vystoupil  11. prosince 2013 alpským stylem, tzv. falešnou polskou 
cestou, na Aconcaguu; doprovázeli jej R. Skandera a V. Novák. 

Honzovi Strakovi a Lukáši Abtovi se pár dní před Vánocemi podařil volný přelez 
"hákovačky" nazvané  Popradská strecha v Satanově Galérii v Mengusovské dolině ve 
Vysokých Tatrách. M9 a pět délek nyní čeká na opakování.  

Další předvánoční tatranský příspěvek je od Pavla „Bači“ Vrtíka a Martiny Kratochvílové, 
kteří vytvořili v SV stěně Rysů prvovýstup Bílý rys (tři dny lezení, 13 délek max. obtížnosti 
M6/A2 plus třísetmetrový dolez hřebenem na vrchol).  

 

Závody 

Během podzimu skončil další ročník závodů světového poháru IFSC. Měřeno počtem 
nasbíraných medailí byl naším nejúspěšnějším závodníkem Libor Hroza, který obsadil 
v konečném pořadí světového poháru v lezení na rychlost vynikající druhé místo. V lezení na 
obtížnost zazářil v závěru sezóny Adam Ondra, který přivezl medaile z obou světových 



pohárů, na kterých startoval (Valence 1. místo, Kranj 2. místo) a při těchto pouhých dvou startech 
obsadil v celkovém pořadí SP výborné 11. místo. Můžeme to brát jako zahřívací kolo na letošní 
rok, kdy se Adam chystá věnovat hlavně závodění, s cílem připravit se co nejlépe na mistrovství 
světa.  

První říjnový víkend se ve Zlíně uzavřel seriál závodů ČP 2013 v lezení na obtížnost. Mistry 
ČR se stali Edita Vopatová a Martin Stráník. Vítězi ČP jsou Jana Vincourková a Tomáš Binter ml.  

Na konci listopadu se konalo v Kladně MČR v lezení na rychlost. Mistry ČR se stali Lucie 
Hrozová a Jan Kříž. Souběžně se závodem dospělých se konalo také MČR mládeže. Zlaté 
medaile si odvezli Lukáš Doleček a Tereza Cibulková (kat. D), Matěj Burian a Hana Křížová 
(kat. C), Pavel Krůtil (kat. B) a v kategorii A Jan Kříž a Veronika Scheuerová. Vítězové kategorií 
D, C a A se současně stali vítězi celého ČP mládeže v rychlosti; v kat. B získali celkové vítězství 
Adam Smiga a Terezie Laubrová, v juniorech Michal Štěpánek.  

MČR mládeže v lezení na obtížnost (součást Tendon Českého poháru mládeže v lezení na 
obtížnost) se konalo ve druhé polovině října v Písku. Mistrovské tituly z jižních Čech si odvezli 
Ondřej Slezák a Nela Tvrzníková (kat. D), Matěj Burian a Lenka Slezáková (kat. C), Petr Kliger 
a Kateřina Zachrdlová (kat. B), Martin Jech a Jana Vincourková (kat. A) a v juniorské 
kategorii Petr Čermák a Tereza Svobodová.  

O týden později se v Chocni konalo poslední kolo seriálu závodů Tendon ČP mládeže v lezení na 
obtížnost 2013. V konečném součtu všech závodů se na prvních místech umísili Marek Jeliga 
a Nela Tvrzníková (kat. D), Matěj Burian a Eliška Adamovská (kat. C), Vojtěch Vlk a Kateřina 
Zachrdlová (kat. B), Martin Jech a Jana Vincourková (kat. A) a Petr Čermák a Iva Vejmolová 
(junioři).  

Posledním letošním závodem ve sportovním lezení organizovaným ČHS bylo prosincové finále 
Tendon Cup regionálního poháru mládeže v lezení na obtížnost 2013, které se konalo ve Vyškově.  

Konec roku byl věnován přípravám na další závodní sezonu, pro kterou komise soutěžního 
lezení mládeže připravila novou koncepci mládežnických závodů inspirovanou mládežnickými 
závody v jiných evropských zemích. Hlavní změnou je oddělení starších, juniorských kategorií od 
žákovských kategorií (kat. C, D a E), s cílem umožnit mladším dětem, aby si na závodech zalezly 
více pro radost. První závod se bude konat již 18. ledna.  

Kromě nové koncepce mládežnických závodů je třeba zmínit také dvě další novinky: 
zavedení systému národních stavěčských licencí ČHS a trenérských licencí ČHS. První kurz 
pro stavěče cest se uskutečnil v polovině října v Písku a školení trenérů sportovního lezení je 
díky spolupráci komisí soutěžního lezení a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK připraveno na 
únor roku 2014.   

Na začátku prosince se konalo Mezinárodní MČR v drytoolingu na obtížnost. Vítězem kategorie 
mužů se stal J. Svolšjak ze Slovinska, z českých lezců byl nejlepší Jan Straka, který obsadil 
2. místo. V kategorii žen zvítězila Lucie Hrozová.  

V době vydání Zpravodaje se již blíží začátek závodní skialpinistické sezóny. Český pohár ve 
skialpinismu bude zahájen, pokud to „jarní“ počasí umožní, závodem na Bouřňáku, za kterým 
budou následovat další čtyři pohárové závody včetně MČR.  

 

Servis ČHS (skalní oblasti, ochrana přírody, metodika a další) 

V závěru roku se podařilo obnovit souhlas s horolezectvím v lokalitě Váňův kámen 
v Moravskoslezském kraji (do roku 2020) a získat povolení na pět let pro lezení v Údolí 
Jizery, jehož součástí je i oblíbená drytoolingová Krkavka. Verdiktem MŽP ve prospěch lezení 



skončil i několikaletý boj s občanských sdružením v pražském Prokopském údolí. V prosinci 
proběhlo jednání se Správou CHKO Broumovsko o novém povolení lezení pro Adršpašsko – 
teplické skály, pokračovala jednání se Správou NP České Švýcarsko o možnostech uznání 
lezeckých objektů a cest, které nejsou uvedeny v návštěvním řádu parku. ČHS se zapojil do 
správního řízení týkajícího se Žlebské jehly v Labském údolí, která je ohrožena demolicí. V roce 
2014 budeme vyjednávat nová povolení pro vápencové oblasti jižní Moravy.  

Na konci roku byly uzavřeny všechny letošní granty. V rámci grantů mládeže, na kterých se 
podílel HUDY sport, bylo rozděleno 114 tisíc Kč a podpořeno 14 akcí (lezecké tábory 
a soustředění, nákup materiálu, náborové akce). Na tradiční horolezecké akce bylo poskytnuto 
48 tisíc Kč a podpora byla rozdělena na dvanáct akcí (např. Zlatý cepín, běh Labským údolím, 
horolezecký sraz Bezuchov). V rámci grantů na údržbu skal bylo vyčerpáno téměř 80 tisíc Kč, 
díky nimž byla provedena údržba v osmi lezeckých oblastech (Skalák, Křížový vrch, Drábské 
světničky a další). K údržbě skalních oblastí přispěl také HUDY sport, který v rámci partnerství 
s ČHS poskytl jisticí prostředky pro Labák a Hruboskalsko. S granty se počítá i v roce 2014, 
k těm současným přibude nový grant zaměřený na podporu horolezeckých publikací (granty na 
podporu tradičních akcí již byly vyhlášeny).   

V polovině října se konal v Srbsku u Berouna adidas metodický den pro veřejnost, zaměřený na 
základy skalního lezení a jištění. Některé zájemce zřejmě odradilo špatné počasí, ale i tak se akce 
organizované metodickou komisí ČHS zúčastnilo více než třicet lidí. Na rok 2014 jsou 
naplánovány čtyři metodické dny a víkendy, opět pod „hlavičkou“ hlavního partnera ČHS, 
značky adidas. Kapacita prvního víkendu zaměřeného na ledolezení je již zcela zaplněna.  

Prodloužený říjnový víkend patřil Pelikánovu semináři pořádanému lékařskou komisí ČHS 
a Společností horské medicíny. Tradiční seminář se tentokráte netradičně konal ve Vysokých 
Tatrách, neboť se role hostitele ujala lékařská komise James.  

V úplném závěru roku přišly z tiskárny dlouho očekávané metodické příručky – Krok za krokem 
aneb manuál začínajícího lezce. Jsou určeny především oddílům a novým členům, jejich 
distribuce začne během ledna.  

 

Horolezecký úřad 

V posledním čtvrtletí roku 2013 se konala dvě jednání výkonného výboru, při kterých byly 
diskutovány některé záležitosti týkající se závodního sportu v ČHS, řešeny dopady nového 
občanského zákoníku na postavení ČHS (od 1.1. 2014 se všechna občanská sdružení mění na 
spolky) apod. VV rozhodl o poskytnutí průkazů ČHS zdarma předsedům komisí a dalším 
členům, kteří pracují ve svém volném čase pro ČHS, a na základě požadavků komisí začal 
připravovat návrh rozpočtu na rok 2014. K mnoha úkolům se přidalo také hledání nového předsedy 
komise nesoutěžního horolezectví, neboť dosavadní předseda Honza Polák v říjnu zahynul.  

Nadcházející jednání VV budou věnována především přípravě valné hromady, která se bude 
konat v Praze na Strahově v sobotu 22.3. 2014. Doufáme, že v příštím čísle zpravodaje budeme 
moci napsat, že účast na VH byla hojná… 

V závěru roku pokračovala jednání s dosavadními i potenciálními partnery ČHS o další 
spolupráci. Jsme rádi, že i v příštím roce můžeme počítat s podporou našich dosavadních 
hlavních partnerů HUDY sport a adidas, s přízní společností Makak, Lanex (Tendon) a Singing 
Rock, i s našimi dosavadními mediálními partnery. Těšíme se, že nás nově podpoří společnosti 
Pivovar Rohozec a Rock Point.  

V závěrečných měsících roku začala jako vždy příprava na rok další. Začátkem prosince, s malým 
zpožděním způsobeným chybami dodavatele, začala distribuce členských průkazů, a spolu s ní 
možnost zakoupit si cestovní pojištění UNIQA. Tisk a distribuce více než deseti tisíc průkazů je 



každoroční „noční můrou“ sekretariátu, a proto prosíme všechny členy o trpělivost a dodržování 
pokynů pro objednávání průkazů, aby bylo možno tuto agendu zvládnout.  

Na začátku prosince jsme informovali o všech pojištěních, která budou moci členové ČHS 
v roce 2014 využít nebo se na ně bude vztahovat. Vedle úrazového pojištění, které je 
automatickou součástí členství v ČHS, se jedná o již zmíněné cestovní pojištění kryjící 
i horolezectví a obdobné aktivity, o pojištění odpovědnosti pro trenéry a cvičitele, cestovní pojištění 
pro reprezentanty apod. Podrobné informace najdete na našem webu www.horosvaz.cz.  

Během prosince začala příprava další, již páté ročenky ČHS – Horolezec 2013, kterou 
dostanou všichni členové ČHS, kteří měli členský průkaz na rok 2013. Ročenky budeme 
distribuovat jako vždy prostřednictvím oddílů a přímo individuálním členům, část výtisků bude 
poskytnuta na některé lezecké stěny.  

V závěru roku jsme vyhlásili, již podruhé, soutěž o nejlepší fotografii pro PF Českého 
horolezeckého svazu. Z fotografií, které jste poslali a za které moc děkujeme, jsme vybrali západ 
slunce v Prachovských skalách od I. Holcmanové – doufáme, že se vám novoročenka líbí. 

ČHS, dosud občanské sdružení a od nového roku spolek, vám přeje vše nejlepší v novém roce 

 

 

___________________________________________________________ 

 

http://www.horosvaz.cz/


Partneři ČHS v roce 2013 

  
 

 
Hlavní partner ČHS 

HUDYsport a.s. je největší sítí outdoorových prodejen 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! 

  
 

 
Hlavní partner ČHS 

adidas TERREX: nová legenda pro outdoorové sportovce. 
Nejnovější produkty TERREX patřící do kolekce adidas 
Outdoor jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, příjemného 
a prodyšného materiálu s důrazem na komfort a pohodlí a 
obsahují nejmodernější technologie pro dokonalý prožitek 
z pohybu v přírodě. Ať už budete vybírat mezi trekovou obuví, 
funkční svrchní vrstvou nebo prádlem z řady adidas TERREX, 
nebudete zklamáni! Výhody funkčních modelů nejvíce oceníte 
za nepříznivých klimatických podmínek a měnícího se počasí, 
které není v přírodě výjimkou. 

  
 

 
Partner ČHS 

MAKAK  limbing s.r.o. – firma, která se již dvacet let zabývá 
výrobou, montáží a vývojem horolezeckých stěn a umělých 
chytů. Za dobu své existence firma postavila více než dvě stě 
stěn v zemích celé Evropy o celkové ploše přes 30 000 metrů 
čtverečních. Informace o produktech a možnostech spolupráce 
najdete na našich stránkách – http://www.makak.cz. 

  
 

 
Partner ČHS 

TENDON je mladá, ale známá a celosvětově úspěšná značka 
statických a dynamických lan. Díky vlastnímu know-how a 
dlouhodobé spolupráci s univerzitami, výzkumnými ústavy a 
certifikovanými laboratořemi a také stálými investicemi do 
rozvoje a modernizace našeho výrobního závodu jsme 
dodavatelem pro nejnáročnější zákazníky. Mimo samozřejmé 
špičkové kvality nabízíme našim uživatelům i další benefity – 
hluboké pochopení jejich potřeb a jejich komfort a bezpečnost. 
Široká škála průměrů, délek i úprav statických a dynamických 
lan uspokojuje potřeby lezecké komunity, speleologů, 
kaňonářů i pracovníků ve výškách a dalších oborů již od roku 
1998. Již více než deset let je Tendon mecenášem závodního 
mládežnického lezení na obtížnost, podporuje jak regionální 
závody Tendon Cup, tak od roku 2012 závody Tendon 
Českého poháru mládeže. Všechny naše produkty jsou 
vyvíjeny a vyráběny v ČR, jsou certifikovány a plně v souladu s 
mezinárodními bezpečnostními normami a standardy EU. 

 

http://www.hudy.cz/kamenne-prodejny/seznam-prodejen.html
http://www.makak.cz/


 
  

 

 
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 – outdoorová síť s dlouholetou tradicí.  
Vše začalo v roce 1997, kdy byla otevřena prodejna Himal 
sport v Praze. Následně začala spolupráce se značkou Alpinus 
a firma koncem roku 1998 otevřela druhý obchod v Praze. 
Koncem roku byl otevřen první obchod v obchodním centru – 
Praha Letňany. První Outdoor Centrum – Praha, Na Perštýně – 
předznamenalo začátek nové obchodní strategie, bylo to 
v roce 2004. Rok 2005 byl ve znamení přejmenování firmy na 
Rock Point a.s. 
V ČR nyní vlastníme 19 prodejen pod značkou Rock Point. 
Sedm je umístěno v Praze, ostatní v dalších větších městech – 
Ostrava, Olomouc, Brno, Hradec Králové, Plzeň a Liberec. 
Rovněž provozujeme partnerské mnohobrandové prodejny 
Keen Concept Store a Hannah. Všechny prodejny ROCK 
POINT nabízí širokou škálu outdoorového vybavení pro 
vysokohorskou turistiku a pobyt v přírodě. Vše naleznete i na 
našem e-shopu www.rockpoint.cz. Naše prodejny jsou 
moderně zařízené s odborně vyškoleným personálem. Již 
několik let doplňuje nabídku našich služeb i půjčovna kvalitního 
a ověřeného outdoorového vybavení. Půjčovnu naleznete 
v osmi našich prodejnách.  

  
 

 
Hlavní mediální partner ČHS 

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

  
  

http://www.singingrock.cz/
http://www.pivorohozec.cz/
http://www.rockpoint.cz/
http://www.rockpoint.cz/prodejny/pujcovna/2/
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 
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. 

 

http://www.lideahory.cz/
http://www.festivalalpinismu.cz/
http://www.alpenverein.cz/
http://www.horyinfo.cz/
http://www.pohora.cz/
http://www.ieverest.cz/

