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Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se událo ve třetím 

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

_____________________________________________________________________ 

Lezení v horách a na skalách... 

V předchozím Zpravodaji jsme psali o letošním třídílném projektu Zdeňka Hrubého a Marka 

Holečka, jehož druhou částí po prvovýstupu na Talung měla být nová cesta na Gasherbrum I. V té 

době nikdo netušil, že tato osmitisícovka se stane Zdeňkovi osudnou. Zdeněk Hrubý po 

neúspěšném pokusu o prvovýstup při sestupu dne 8.8. 2013 tragicky zahynul. Na vrchol obou 

Gasherbrumů v rámci této malé expedice vystoupili normální cestou Tomáš Petreček a Radek 

Novotný.  

Jiřímu Pliskovi a Ondřeji Mandulovi se v první polovině srpna podařil prvovýstup na Uzum 

Brakk (6.422 m n.m) v Karakoramu (6b, A1, 35 délek, 1600 výškových metrů), s názvem Ve 

správný čas na správném místě.  

Dušan Janák, Vašek Šatava a Miro Peťo vylezli v polovině srpna na Petit Jorasses novou cestu 

na památku Dino Kuráňa - Dionýsos (750 m, 18 délek, klíčová délka 7b/c fr.). 

Adam Ondra má na svém kontě další světové přelezy: Na začátku prázdnin Cabane au Canada 

ve švýcarském Rawylu (9a, druhé OS dané obtížnosti na světě), v norské oblasti Flatanger pak Iron 

Curtain (9b) a Move (9b/b+), a k tomu další „9 áčka“ (Hell Racer, Kangaroo´s Limb). Není co 

dodat… 

Pověst Adama jako naprosto výjimečného lezce potvrdila i porota na festivalu Rock Masters, 

která mu již po čtvrté udělila ocenění Salewa Rock Award, určené nejlepšímu sportovnímu lezci 

(skály a bouldering). K Adamovu vítězství nad dalšími nominovanými, Ch. Sharmou, A. Megosem 

a S. McClurem, významně přispěly špičkové cesty jako je Change nebo La Dura Dura. 

Daří se Martinovi Stráníkovi, který dal v září boulder Memento (8B+) v Silvrettě, považovaný 

dříve za jeden z nejtěžších bouldrů na světě, k tomu More Shinning (8B/8B+) a také Leda Kost za 

8B na Holštejně. Za zmínku určitě stojí i Land of Confusion (8b+) v podání Edity Vopatové.  

Výkladní skříní nejlepších horolezeckých výkonů členů ČHS jsou Výstupy roku, jejichž 

výsledky jsou každoročně vyhlašovány na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu 

v Teplicích nad Metují. Letos byla udělena čtyři ocenění Výstup roku, dvě z nich bohužel in 

memoriam.  

V kategorii „hory nad 6000 m n.m.“ získali toto ocenění Marek Holeček a Zdeněk Hrubý za 

prvovýstup Thumba party na Talung (7.349 m n.m.) v Himálaji (prvovýstup SZ stěnou, M6+, 

WI6, alpský styl; 14.-20.5.2013).  

V kategorii „skalní lezení“ nebyl důvod k váhání, Výstup roku získal Adam Ondra za 



autorství a první přelez cesty Change v norské oblasti Flatanger (9b+, 55 m, nejtěžší cesta na 

světě; 4.10.2012). 

V kategorii „mixy a ledy sportovního charakteru“ si pro cenu za přelezení cesty Ironman 

v Eptingenu přijela Lucie Hrozová (M14, jedna z nejtěžších drytoolingových linií na světě; 

4.2.2013). Nutno dodat, že se jedná o první ženský přelez této cesty a první ženský přelez obtížnosti 

M14 vůbec.  

Výstup roku byl letos udělen i v kategorii „skialpinismus“. Získali jej Jakub Macek a Jiří 

Švihálek za sjezd z vrcholu Ranrapalca (6.162 m n.m.) v Cordillera Blanca v Peru (sjezd SV 

stěnou, převýšení 1000 m, průměrný sklon 40 a max. sklon až 55 stupňů; 22.6.2013). Při jednom 

z dalších sjezdů expedice „Ski Peru 2013: 6x6000 m“ Jakub Macek zahynul.  

Kromě Výstupů roku byla udělena i řada čestných uznání. Získali je Pavel Vrtík s Janem 

Strakou za přelezení Severního kuloár Dru „Direct“ v oblasti Chamonix (M8, OS), Ondra Beneš 

s Pavlem Bohuňkem za prvovýstup Los Checos Banditos na La Esfinge v Peru (9 UIAA), Cyril 

Kratochvíl, Filip Hebelka, Jiří Lautner a Martin Otáhal za prvovýstup Mainty sy Fotsy na 

Madagaskaru (8a fr.), Edita Vopatová za přelezení cesty China Crisis (8b+), Aam Ondra za již 

zmíněnou cestu Cabane au Canda (9a, OS), Martin Stráník za boulder Dunkelkammer (8B+) a opět 

Adam Ondra za boulder Rámajána (8B+), Lucie Hrozová za přelezení drytoolingové cesty 

Superman (M13+) a Mirek Matějec za cestu Ironman (M14).  

Závody 

Prvním tuzemským závodem po prázdninové přestávce byl již tradiční „festivalový“ závod Českého 

poháru v boulderingu v Teplicích nad Metují. Prvenství si odvezl Jakub Hlaváček, v kategorii žen 

zvítězila Edita Vopatová.  

V polovině září se ve Slaném konalo The North Face MČR v boulderingu, jako součást programu 

oblíbených a hojně navštěvovaných městských slavností. Mistryní ČR se stala Nelly Kudrová, 

další medaile si ze Slaného odvezla Petra Růžičková a Karolína Nevělíková. V kategorii mužů 

získali mistrovské tituly Martin Stráník, Jakub Hlaváček a Ondřej Beneš. Závod byl současně 

posledním závodem letošního boulderingového seriálu. V celkovém hodnocení zvítězila Petra 

Růžičková, následovaná Nelly Kudrovou a Karinou Bílkovou. Mezi muži byl první Martin Stráník 

a dále Jakub Hlaváček a Štěpán Stráník. Závod ve Slaném i v Teplicích nad Metují natáčela 

televize, komentované záznamy můžete shlédnout v archivu ČT sport.  

V září se znovu rozběhly mládežnické závody – v Jičíně se konal Tendon Český pohár mládeže 

v lezení na obtížnost. Prvenství v jednotlivých kategoriích si odvezli Eliška Bulenová a Ondřej 

Slezák (kat. D), Eliška Adamovská a Matěj Burian (kat. C), Eliška Vlčková a Vojta Vlk (kat. B), 

Jana Vincourková a Martin Jech (kat. A) a v juniorech Iva Vejmolová a Petr Čermák.  

„Na první říjnový víkend se chystá MČR v lezení na obtížnost ve Zlíně, následovat bude MČR 

mládeže v lezení na obtížnost v Písku a poté finální závod Tendon Českého poháru mládeže v lezení 

na obtížnost v Chocni. Na podzim proběhnou také dva závody v lezení na rychlost, jedním z nich 

bude Sambar Speed MČR v Kladně. Sezónu závodního lezení zakončí regionální Tendon Cup 

mládeže ve Vyškově, zimní závodní sezónu zahájí Black Diamond MČR v drytoolingu v Brně.  

V průběhu léta se konalo šest závodů světového poháru a dvě evropská mistrovství. Z našeho 

pohledu bylo jednoznačně nejúspěšnější červencové ME v lezení na rychlost v Chamonix, a to 

zásluhou Libora Hrozy ml., který si na tomto závodě „doběhl“ pro zlatou medaili. Liborovi 

letošní sezóna opravdu vychází, neboť k titulu mistra Evropy přidal další zlato z SP v Arcu 

a stříbro z SP v Permu, takže nyní je ve světovém rankingu na vynikajícím druhém místě. Ve 



světle těchto medailí se může jevit jeho páté místo na Světových hrách v Kolumbii jako 

„neúspěch“. Ostatní naši reprezentanti na přední příčky nedosáhli, i když často chybělo málo - např. 

Martina Stráníka dělil na ME od postupu do semifinále jediný pokus.  

Během posledních tří měsíců se konaly tři závody Evropského poháru mládeže za účasti našich 

reprezentantů (Chamonix, L´Argentiere, Stavanger). Po závodě v Chamonix, který byl letošním 

posledním EP na rychlost, je Jan Kříž na celkovém druhém místě letošního seriálu. Velmi 

úspěšný byl závod ve Stavangeru zakončující letošní seriál EP v lezení na obtížnost – šest našich 

závodníků se probojovalo do finále. V juniorech vybojovala Tereza Svobodová výborné čtvrté 

místo, Petr Čermák šesté. V kat. B se do finále dostali Eliška Vlčková (šestá), Veronika Peltrámová 

(sedmá) a Vojta Vlk (desátý), v kat. A pak Veronika Scheuerová (desátá). Po závěrečném sečtení 

výsledků EP v lezení na obtížnost jsou čtyři naši reprezentanti v první desítce!  

Vrcholným závodem bylo ME juniorů v Imstu a MS juniorů v kanadském Saanich. Na ME 

v lezení na rychlost si nejlépe vedl Jan Kříž, který obsadil v kat. A celkové sedmé místo. Veronika 

Scheuerová a Andrea Pokorná vybojovaly v téže věkové kategorii čtrnácté, resp. sedmnácté místo. 

V lezení na obtížnost v  kategorii B se dařilo Kateřině Zachrdlové, která obsadila čtrnácté místo. 

V nejsilněji obsazené juniorské kategorii získali naši reprezentanti Tereza Svobodová a Petr Čermák 

velmi dobrá patnáctá místa. Přestože se v Imstu sešla silná konkurence, přivezla česká výprava 

deset bodovaných míst a čtyři místa v první patnáctce.  

Velmi úspěšná byla česká reprezentace na MSJ v Kanadě. Nejlepšího umístění dosáhl Jan Kříž, 

který v závodě na rychlost vybojoval čtvrté místo. Velmi dobře lezla také Tereza Svobodová, která 

obsadila v juniorském závodě na obtížnost jedenácté místo, a do první dvacítky se vešel i Vojta Vlk 

(devatenáctý). Pět semifinalistů v šestičlenné výpravě ve velké mezinárodní konkurenci je 

velmi dobrý výsledek. 

Do konce letošní závodní sezóny zbývá jen jeden závod EP mládeže v bouldringu a čtyři závody SP, 

z toho dva v lezení na rychlost. Jejich výsledky a hlavně zhodnocení celé závodní sezóny si budete 

moci přečíst v dalším čísle Zpravodaje.  

Skalní oblasti, ochrana přírody a další 

ČHS pokračuje v jednáních s jednotlivými orgány ochrany přírody s cílem umožnit lezení v co 

největším počtu skalních oblastí. Na základě již dříve podané žádosti jsme získali na dalších 

deset let povolení lezení na území Přírodní památky Stříbrný vrch v Dubských skalách 
(platnost pro členy ČHS, lezení možné od 1.7. do 31.12., zákaz prvovýstupů a zákaz magnézia) 

a v brzké době očekáváme vydání povolení pro Přírodní rezervaci Údolí Jizery. Během 

prázdnin jsme podali žádost o povolení lezení na území Přírodní památky Váňův kámen 

v Moravskoslezském kraji a žádost o další povolení lezení v Národní přírodní rezervaci 

Adršpašsko-teplické skály. Úspěšnost jednání závisí do značné míry na tom, jak horolezci 

respektují stanovená „pravidla hry“, např. zda dodržují zákaz lezení na mokrém pískovci, 

nelezou v období, kdy jsou jednotlivé skalní oblasti uzavřené kvůli hnízdění ptactva apod. O smyslu 

či účinnosti některých omezení lze polemizovat, pokud se nám ale nepodaří orgány ochrany přírody 

o změně podmínek přesvědčit, musíme je respektovat, a to je to, o co vás prosíme.  

I když to na první pohled nevypadá, usilujeme s ochranou přírody o stejnou věc - o zachování 

skalních oblastí. Přirozeným „nepřítelem“ statu quo jsou samozřejmě přírodní procesy včetně řícení 

skal, které lze v některých případech odvrátit včasnou sanací skal. Sanace jsou častým tématem 

v Labských pískovcích, zejména v údolí Labe, kde může být ohrožena železniční trať. 

Aktuálním problémem je Žlebská jehla, jejíž nestabilita vedla Správu železniční dopravní cesty 

k rozhodnutí o demolici. Díky intervenci ČHS a jeho spolupráci se Správou CHKO se však podařilo 

tento nevratný krok zastavit a vrátit rozhodovací proces zpět, k novému objektivnímu posouzení 



situace. V této chvíli nevíme, zda se Žlebskou jehlu podaří zachránit, ale můžeme si být jisti, že pro 

její záchranu bylo učiněno maximum.  

Během letních měsíců se konaly některé akce podpořené granty ČHS, např. horoškola v Tatrách 

pořádaná HK Synthesia Pardubice, soustředění mládeže Horoklubu Chomutov v Dolomitech nebo 

soustředění oddílu Skvadra Pardubice na Českomoravské vysočině. V rámci grantů na údržbu skal 

byly realizovány potřebné terénní úpravy v Potštátských skalách. 

Poslední víkend v září se v pražské Tróji konala akce adidas Outdoor Prague, na které se 

návštěvníkům představilo několik outdoorových sportů včetně sportovního lezení a ledolezení. Na 

organizaci akce se podílel také ČHS, jehož je adidas hlavním partnerem.   

V sobotu 12. října se bude konat v Srbsku u Prahy adidas metodický den ČHS, který bude 

zaměřen na základy lezení a jištění. Zájemci o horskou medicínu a zdravovědu spojenou 

s lezením se mohou těšit na další ročník Pelikánova semináře, který se díky spolupráci 

s lékařskou komisí SHS James bude konat na konci října v Tatranské Lomnici.  

Horolezecký úřad 

Během letních měsíců se konalo jedno zasedání výkonného výboru, bohužel v již oslabené 

podobě, bez Zdeňka Hrubého. V souladu s platnými stanovami ČHS bude výkonný výbor dále 

pracovat v šestičlenné sestavě, s tím, že funkci předsedy bude zastávat první místopředseda 

ČHS Jan Bloudek. Svolání mimořádné volební valné hromady není v této situaci nutné, současný 

výkonný výbor by měl ukončit svůj mandát podle původních předpokladů, tj. na jaře 2015.  

Poslední rozloučení se Zdeňkem Hrubým se konalo v sobotu 14. září na horolezeckém 

„cintoríně“ na Hrubé Skále, kde je nyní i jeho pamětní deska.  

Kromě záležitostí, kterým se výkonný výbor průběžně věnuje (činnost komisí, hospodaření ČHS 

apod.) bylo rozhodnuto, že ČHS vezme zpět svoji více než deset let starou žalobu na 

Alpenservis spol. s r.o., neboť společnost je v likvidaci a vrácení dlužné částky je zcela 

nepravděpodobné. Kauza Alpenservis je tedy po mnoha letech definitivně uzavřena.  

Výkonný výbor schválil pokračování spolupráce se společností ALPY, takže od 1.9. si mohou 

členové ČHS zakoupit kombinované členství ČHS – OEAV na další rok.  

Sekretariát byl jako vždy po celé léto otevřený, takže bylo možno objednávat průkazy, pojištění, 

nebo si půjčovat průvodce. Kromě běžné agendy se sekretariát věnoval právě knihovně, do které 

byly zařazeny knihy věnované paní Marií Hrobařovou, která se dlouhodobě zabývá historii českého 

a československého lezení. Díky ní jsou v knihovně např. Janebova Horolezecká cvičení 

v Prachovských skalách nebo Skalní věže na Mužském od Baušeho. K rozšíření knihovny přispěli 

i další dárci, pokud se k nim připojíte, budeme rádi.  

Relativně klidné období skončilo spolu s prázdninami, nyní začínáme připravovat vše na další 

kalendářní rok. Jednáme s potenciálními partnery o podpoře ČHS, připravujeme agendu týkající se 

členských průkazů a pojištění, podali jsme žádosti o státní dotace apod. O všem vás budeme 

informovat v dalším čísle Zpravodaje, které k vám doputuje v úvodu následujícího roku.  

 

ČHS vám přeje pěkný závěr lezecké sezóny 

___________________________________________________________ 



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 

UNIQA pojišťovna, a.s., nabízí členům Českého horolezeckého svazu již 

několik let komplexní cestovní pojištění, které kryje i horolezectví, 

skialpinismu, vodáctví a další outdoorové aktivity. Pojištění zahrnuje 

nejen léčebné výlohy a asistenční služby, ale také záchranné práce 

(vrtulník, horská služba). K základním tarifům Standard a Nadstandard 

si lze sjednat připojištění pro delší dobu pobytu v zahraniční a hlavně 

pro vyšší plnění v případě záchranných prací. Pojištění lze je sjednat 

prostřednictvím sekretariátu ČHS.  

  

 
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 

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


bezpečnostními normami a standardy EU. 
  

 
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 

Společnost s více než dvacetiletou zkušeností, specializující se na dovoz, 

distribuci a velkoobchodní prodej vybavení pro horolezectví, kempink 

a turistiku, která v České republice a na Slovensku zastupuje nejznámější 

světové výrobce – Petzl, Cascade Designs, Chillaz, Montane, Mountain 

House, Karrimor a další. Kromě velkoobchodního prodeje tato firma 

zajišťuje také veškeré služby týkající se poradenství a školení na použití 

výrobků a technik pro horolezectví a práce ve výškách, a kvalitního 

záručního i pozáručního servisu. 

  

 
Hlavní mediální partner ČHS 

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 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.  

  

http://www.singingrock.cz/
http://www.lezec.cz/
http://www.lideahory.cz/
http://www.festivalalpinismu.cz/
http://www.alpenverein.cz/
http://www.horyinfo.cz/


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

