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Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se u dálo ve druhé 
čtvrtin ě roku 2013 v horách, na skalách, na závodech i v ČHS 

_____________________________________________________________________ 

 

Lezení v horách a na skalách... 

Ze všech horolezeckých počinů letošního jara si největší pozornost zaslouží Thumba Party – 
prvovýstup Máry Holečka a Zdeňka Hrubého severozápadním pilířem Talungu (7349 m) ve 
východním Himálaji. Alpský styl, obtížnost M6+, WI6, 2500 m lezení, sedm dní ve stěně a šest 
bivaků jej určitě zařadí mezi letošní nejlepší světové horolezecké výkony. Prvovýstup na Talung je 
součástí třídílné expedice Never Stop Exploring, jejíž druhá část by měla zamířit v červenci do 
Pákistánu na Gasherbrum s cílem dokončit prvovýstup z roku 2011, a třetí do Antarktidy. Odlet do 
Pákistánu je ale, vzhledem k teroristickému útoku pod Nanga Parbat, při kterém zahynulo devět 
horolezců včetně dvou Slováků, s otazníky.  

Opominout nelze květnové působení Adama Ondry v Norsku, kde navrtal pár linií nejtěžších cest 
a vylezl pár novinek v jeskyni Flatanger až do obtížnosti 9a. 

V červnu o sobě dal vědět Ondřej Beneš s Pavlem Bohuňkem, kteří vytvořili v Peru na La Esfinge 
(5325 m) novou cestu Los Checos Banditos (7c, 12 délek). Ondra Beneš vylezl ještě před odletem 
do Jižní Ameriky novou velmi obtížnou cestu na levém břehu Labáku, cestu Al Capone na Sicilskou 
stěnu, obtížnost XIb (8b+). 

Závody 

Snaha Mezinárodní federace sportovního lezení (IFSC) o zařazení sportovního lezení mezi 
olympijské sporty nebyla úspěšná. Z osmi sportů, které o účast na olympijských hrách usilovaly, 
byly v tajném hlasování Mezinárodního olympijského výboru vybrány do posledního kola pouze 
baseball/softball, squash a zápas; o tom, který z těchto sportů se stane olympijským, se bude  
rozhodovat na 125. zasedání MOV v září v Buenos Aires. Kromě sportovního lezení byly vyřazeny 
disciplíny karate, kolečkové bruslení, wakeboarding a bojové umění wu-šu (kung-fu).  

Předposlední dubnový víkend se konal již 11. ročník Petrohradského padání, letos pod značkou 
Beal, poprvé v celé své historii za nevlídného, deštivého počasí. I přesto se lezlo a soutěžilo, na akci 
přijely čtyři stovky boulderingových nadšenců. Mužskou kategorii vyhrál s přehledem A. Ondra 
(8970 b., přelez krásného 8B+), mezi ženami zvítězila K. Záhorová (640 b.).   

Naplno se rozběhly všechny tuzemské lezecké seriály. Ve 2. čtvrtletí se konaly dva závody Českého 
poháru v lezení na obtížnost (Písek, Zlín), které byly současně nominační,  a jeden závod ČP 
v boulderingu (Praha). ČP v lezení na obtížnost nyní vede R. Kučera a J. Vincourková; ČP 
v boulderingu Š. Stráník a P. Růžičková.  



Ve sledovaném období se konaly tři závody Tendon Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost 
(Praha, Svitavy, Pardubice) a dva závody ČP mládeže v lezení na rychlost v Příboře. Dvěma závody 
(Sobotka, Orlová) pokračoval také Tendon Cup regionální pohár mládeže.  

Nyní následuje letní pauza a závody budou znovu pokračovat na konci prázdnin - 24. srpna jako  
první ČP v boulderingu v Teplicích nad Metují. 

K reprezentačním družstvům dospělých pro bouldering a lezení na rychlost přibyli po dubnových 
nominačních závodech také reprezentanti v lezení na obtížnost. Sestavena byla také reprezentační 
družstva mládeže v lezení na obtížnost a v boulderingu (reprezentační družstvo pro rychlost bylo 
sestaveno již v 1. čtvrtletí).  

Na jaře začaly také seriály mezinárodních závodů, jejichž organizátorem je IFSC. Nejdříve byl 
zahájen Světový pohár v lezení na rychlost, kde je L. Hroza ml. po dvou závodech na děleném 
3. místě. Světový pohár v boulderingu má za sebou již sedm kol, z toho čtyři evropské za účasti 
našich reprezentantů. Nejlepších výsledků dosáhli na SP v Kitzbühlu J. Chvála (který postoupil do 
semifinále z 11. místa a nakonec obsadil 21. příčku) a K. Nevělíková (23. místo). Seriál závodů 
v lezení na obtížnost bude zahájen až v polovině července, a to Mistrovstvím Evropy v Chamonix 
(společně s lezením na rychlost).  

Mládežnická reprezentace se zúčastnila Mistrovství Evropy mládeže v boulderingu, dvou 
Evropských pohárů mládeže v lezení na rychlost a jednoho na obtížnost. Z prvního letošního EP 
v lezení na rychlost v Edinburghu přivezl J. Kříž bronzovou medaili, z druhého dokonce stříbrnou, 
(poté, co z kvalifikace postupoval jako první); T. Svobodová a I. Vejmolová postoupily do finále 
v lezení na obtížnost.  

Mezinárodní závody pokračují i během léta – kromě závodů Světového poháru či Evropského 
poháru mládeže naše reprezentanty čeká také Mistrovství Evropy v lezení na obtížnost a rychlost 
v Chamonix, Mistrovství Evropy mládeže v týchž disciplínách v Imstu, Mistrovství Evropy v 
boulderingu a hlavně Mistrovství světa mládeže v Kanadě. Termíny a startující naleznete v Přehledu 
mezinárodních závodů 2013 na webu ČHS. Mimo seriál závodů IFSC se budou konat Světové hry 
v Kolumbii, kde bude závodit L. Hroza ml.  

Skalní oblasti, ochrana p řírody a další 

Ve druhé polovině dubna nabylo právní moci nové povolení, které umožňuje na dalších pět let 
lezení v Tiských stěnách. Lezení je povoleno celoročně, lézt se smí jen na suchých skalách, je 
zakázáno používání magnézia. Povolení se nevztahuje na vybrané cesty na necelých třiceti věžích, 
které jsou silně poškozeny erozemi.  

Nové povolení lezení je vyjednáno také pro Jizerské hory, s platností do konce roku 2020. 
Doufáme, že právě toto nové povolení lezci přivítají, neboť díky vstřícnosti Správy CHKO Jizerské 
hory byl rozšířen počet oblastí a tím i skalních útvarů, na kterých se smí lézt. Podmínky lezení 
zůstávají stejné jako dosud, včetně možnosti lezení na ledopádech.   

Další obnovené povolení, s platností do konce roku 2017, se podařilo vyjednat pro Broumovské 
stěny a Polické stěny. Podmínky jsou stejné jako dosud, tj. možnosti lezení od 1.5., resp. od 1.7. 
podle lokalit, při dodržování zásad „pískovcového“ lezení, se zákazem magnézia.  

Po dlouhé zimě jsme varovali lezce před pádem kamení a nestabilitou skal. Obavy se potvrdily 
v pražském Prokopském údolí a v Divoké Šárce, jejichž stav byl na základě provedených 
geologických průzkumů označen za kritický. K řícení skal došlo v polovině května na Suchých 
skalách, kde pád velkých kamenů zdevastoval žebříky a stezky sloužící k průchodu mezi skalami. 



Obezřetnost je nutná i nadále, protože na stabilitě skalních útvarů se mohly podepsat i intenzivní 
deště a následné povodně.  

Oblastní vrcholová komise Labské pískovce využila prostředky poskytnuté v roce 2012 v rámci 
projektů ČHS na renovaci 120 historických vrcholových knih z oblasti Labských pískovců, které 
byly poté umístěny do děčínského archivu.  

Na začátku dubna byly rozděleny finanční prostředky na granty mládeže a na granty zaměřené na 
údržbu skal. Akce podpořené granty ČHS již probíhají. V dubnu uspořádal HO Mnichovo Hradiště 
35. ročník běhu do Příhrazských schodů, na konci května zorganizoval HO Vrchoviny 4. ročník 
Dětského lezeckého maratonu HIS, pod vedením TJ Český Ráj proběhlo tradiční otvírání Skaláku 
a v oblasti Skalního masivu na Drábských světničkách provedl HK Mladá Boleslav protierozní 
úpravy.  

Horolezecký ú řad 

Po březnové valné hromadě ČHS se konala dvě jednání výkonného výboru – dvoudenní 
v Dubských skalách (jeho součástí bylo i setkání se členy OVK Dubské skály) a jednodenní 
v Praze. Jednání byla věnována zejména oblasti závodního lezení, metodickým kurzům, koncepci 
práce s mládeží, činnosti centrální vrcholové komise a úpravě několika vnitřních předpisů 
v návaznosti na novelu stanov, která již byla zaregistrována Ministerstvem vnitra. 

Výkonný výbor se rozhodl podpořit projekt Lezení do škol, který by mohl zvýšit zájem o lezení 
a přivést do ČHS více dětí a mládeže. Podpora ve výši 30 tisíc Kč byla poskytnuta na pilotní část 
projektu.  Výkonný výbor rozhodl o poskytnutí 20 tisíc Kč na opravu symbolického hřbitova 
horolezců ve Skaláku, ze kterého zloději na přelomu roku ukradli tabulky se jmény horolezců 
a způsobili škodu za zhruba 100 tisíc korun. Předběžně bylo rozhodnuto také o podpoře 
symbolického památníku horolezců v Tiských stěnách, o jehož realizaci se jedná se Správou CHKO 
Labské pískovce.  

ČHS reagoval na časté dotazy členů týkající se pojištění při provozování horolezectví a zveřejnil na 
webu text, ve kterém je poměrně podrobně popsáno pojištění, které nabízí ČHS a  pojištění, které 
nabízí Rakouský alpský svaz (OEAV).  

ČHS se již mnoho let snaží shromažďovat a vyhodnocovat nehody a úrazy při horolezectví, s cílem 
upozornit na rizikové situace a formulovat doporučení, jak jim předcházet. Možnost vyhodnocování 
těchto událostí je podmíněna dostatkem informací o nehodách, ke kterým došlo. Prosíme proto 
všechny, kterým se nějaká nehoda při lezení nebo při skialpinismu stane, aby vyplnili na našem 
webu dotazník hlášení úrazu, který bude předán lékařské komisi ČHS ke zpracování. Vaše ochota 
poskytnout tyto informace může sloužit jako poučení pro ostatní lezce a napomoci tak předcházení 
obdobných nehod.  

Výkonný výbor zaslal prostřednictvím UIAA kondolence horolezeckým federacím, jejichž členové 
byli zavražděni při útoku na horolezecký tábor pod Nanga Parbat.  

V polovině května zemřel Jiří Skandera, bývalý předseda ČHS, jehož souběžné působení ve vedení 
ČHS a ve společnosti Alpenservis způsobilo ČHS velké problémy včetně finančních ztrát.  

 

ČHS vám přeje krásné lezecké léto 

 

 



___________________________________________________________ 

Partne ři 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 
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.  

  



 
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. 

 


