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

_____________________________________________________________________ 

Lezení v horách a na skalách... 

Letošní lezecké úspěchy zahájila Lucie Hrozová, která ve Švýcarském Eptingenu na začátku února 
zkompletovala drytoolingové trio Roberta Jasperse – k loňskému přelezu Spidermana (M13) přidala 
cestu Superman (M13+) a jen pár dní na to i cestu Ironman (M14). Stala se tak první ženou na 
světě, která má na svém kontě cestu s klasifikací M14. Ve stopách L. Hrozové se na začátku března 
vydal Mirek Matějec, který přelezl Ironmana a následující den pak i Supermana. 

Začátkem února vylezl Adam Ondra své druhé 9b+, cestu La Dura Dura (něco jako „Nářez, nářez“) 
ve španělské Olianě, která je nyní asi nejprogresivnější lezeckou oblastí na světě. Autorem padesáti 
metrového projektu, který vede převislou kompaktní stěnou, je Chris Sharma. K Adamovým 
úspěchům patří i 9. místo v anketě Juniorský sportovec roku 2012, které dostal nejen za bronzovou 
medaili z loňského MS v Paříži, ale také za své cesty ve skalách, kterými posouvá hranice 
světového lezení.  

Začátkem března o sobě dali vědět Pavel „Bača“ Vrtík s Janem Strakou, kteří přelezli severní kuloár 
„Direct“  táhnoucí se do sedla mezi věžemi Grand a Petit Dru nad Chamomix. Během 
patnáctihodinového přelezu s obtížností M8 OS je doprovázel fotograf Pavel Nesvadba. Ve vztahu 
k J. Strakovi je třeba zmínit také jednodenní přelez a zřejmě první volné opakování cesty Matrix 
(M9-) ve Vysokých Tatrách, kterou dal s Jakubem Mackem. 

Český klub Fair Play udělil 19.3. Vítu Auermüllerovi a Antonínu Bělíkovi Hlavní cenu fair play za 
to, že při svém výstupu na Broad Peak v rámci expedice 2012 CZ Light Expedition Diran - Broad 
Peak zachránili život tchajwanského horolezce, na úkor vlastního výstupu na vrchol. 

V úterý 12. března 2013 zemřel ve věku 87 let Karel Cerman, čestný člen ČHS, který patřil ke 
slavné "partě" ze Skaláku, která se výrazně zapsala nejen do historie pískovcového lezení, ale 
přispěla i k rozvoji horolezectví ve Vysokých Tatrách nebo na Kavkaze.   

Loňské úmrtí Radovana Kuchaře, dalšího z čestných členů ČHS, bylo připomenuto na valné 
hromadě ČHS, kde mu bylo uděleno mimořádné ocenění UIAA. Cenu přivezl do Prahy 
vicepresident UAA Peter Farkas a za svého otce ji převzala Jiřina Dienstbierová.  

Titul čestný člen ČHS, tentokráte bohužel in memoriam, byl na valné hromadě udělen Zuzaně 
Hofmannové, jedné z nejlepších českých horolezkyň, která zahynula na konci července při sestupu 
z vrcholu Broad Peaku, své čtvrté osmitisícovky.  

 



V březnu bylo připomenuto 125 let od uskutečnění prvního sportovně motivovaného výstupu na 
pískovcovou skalní věž v Čechách, Pevnost, která se nachází na území NP České Švýcarsko. 
Výstup uskutečnili v roce 1888 němečtí lezci C. Beck, S. Conrad a F. Meuer. 

Závody 

První měsíce roku patřily zimním disciplínám – závodnímu skialpinismu a ledolezení. Tuzemská 
skialpinistická závodní sezona začala 19.1. v Krušných horách prvním závodem Českého poháru ve 
skialpinismu s lehce ponurým názvem Skialp nad Hrobem 2013, na základě jehož výsledků bylo 
sestaveno letošní čtyřčlenné reprezentační družstvo. Součástí Českého poháru ve skialpinismu byly 
již tradiční závody Noc tuleních pásů (tentokráte pod značkou Dynafit), Vertical Race Lysá hora, 
rokytnický závod O dřevěného Krakonoše a finální závod Krkonoše 2013, na kterém se během 
posledního březnového dne rozdělovaly mistrovské medaile a vyhlašovali celkoví vítězové ČP. 
Vítězem Ski Trab MČR v kategorii mužů se stal Michal Štantejský a v kategorii žen Karolína 
Grohová. Celkovými vítězi ČP ve skialpinismu se stali Radovan Groh a Michaela Mannová.   

Celá česká skialpinistická reprerezentace se zúčastnila mistrovství světa, které se konalo na začátku 
února ve francouzském Pelvoux.  Nejlépe si vedl junior Dominik Sádlo, který obsadil v závodě 
vertical 8. místo a v závodě jednotlivců 10. místo, a Petra Volfová, která si dojela pro 9. příčku 
v závodě jednotlivců.  

Se začátkem roku zahájili svoji mezinárodní sezonu také závodníci v drytoolingu (ledolezení). Na 
závodech světového poháru (IWC – Ice World Cup), které organizuje UIAA, se podle očekávání 
nejvíce prosadila Lucie Hrozová. V jihokorejském Cheongsongu, kde se konalo mistrovství světa, 
obsadila výborné 5. místo v „obtížnosti“. V dalších závodech IWC dokázala třikrát stanout na 
stupních vítězů (dvakrát bronz a zlato z Busteni) a celkově se v IWC umístila na čtvrté pozici. 
Medaili letos přivezla i juniorka Martina Kratochvílová, která na MS juniorů v Saas Grundu 
obsadila druhé místo. Tuzemské závody byly zastoupeny závodem MČR v ledolezení na rychlost, 
které se konalo ve Víru se pod názvem Ice Run 2013.   

Sezóna závodního lezení teprve začíná. Zatím se konaly především nominační závody - dva závody 
Českého poháru v boulderingu, jeden závod Českého poháru v lezení na obtížnost a nominační 
závod v lezení na rychlost, pro dospělé i pro mládež. V Olomouci byl zahájen Tendon Cup 
regionální pohár mládeže pro začínající a středně pokročilé lezce. Další nominační závody jsou 
naplánovány na duben.  

Světový pohár ve sportovním lezení byl zahájen v čínském městě Chongqing. Za ČR zde startoval 
Libor Hroza, který přivezl stříbro z lezení na rychlost. Další závod SP bude první dubnový víkend 
v Millau.  

Skalní oblasti, ochrana p řírody a další 

Lezecká sezóna ve skalách v ČR v důsledku přetrvávají zimy sice ještě nezačala, ale v některých 
skalních oblastech již začínají přípravy např. v podobě úklidu skal. Některé akce budou opět 
podpořeny granty ČHS.   

ČHS pokračuje v jednáních s orgány ochrany přírody: V únoru proběhlo další kolo jednání se 
Správou CHKO Broumovsko, kde jsme vloni požádali o nové povolení lezení v NPR Broumovské 
stěny a v NPP Polické stěny, a doufáme, že rozhodnutí bude vydáno před začátkem lezecké sezóny.  
V březnu jsme podali žádost o vydání výjimky, která by měla i nadále umožnit lezení v lokalitě Pět 
kostelů v NPR Pulčín Hradisko (Beskydy). Několik dnů před vydáním tohoto Zpravodaje jsme 
obdrželi rozhodnutí umožňující provozování horolezectví v PP Tiské stěny a v NPR Jizerskohorské 
bučiny včetně jejího ochranného pásma; v obou případech čekáme, až rozhodnutí nabudou právní 
moci. Jakmile bude ve všech výše uvedených záležitostech rozhodnuto, budeme vás informovat 
prostřednictvím webu ČHS i webu Skalní oblasti.  



ČHS průběžně řeší problematiku prvovýstupů na území NP České Švýcarsko, kde je povolení 
prvovýstupů podmíněno nejen souhlasem správy NP, ale také vydáním výjimky ve správním řízení 
v případě, že při prvovýstupu bude instalováno fixní jištění. Nejedná se o nové omezení ze strany 
správy NP, ale o dodržování podmínky, která je dána zákonem, kterým byl vyhlášen tento národní 
park. Se správou NP jsme řešili také problém nového průvodce pro Jetřichovicko, ve kterém jsou 
bohužel zahrnuty i skalní útvary, na které se nesmí již od vzniku NP České Švýcarsko lézt. Pokud se 
do oblasti vypravíte, doporučujeme, abyste se důkladně seznámili s Návštěvním řádem NP, ve 
kterém je seznam všech povolených lezeckých objektů, a neriskovali postih ze strany orgánů 
ochrany přírody.  

Během posledního lednového víkendu se na Ledové stěně Vír konal metodický víkend věnovaný 
lezení v ledu, který připravili lektoři metodické komise ČHS se členy HO Vír, kteří se o ledovou 
stěnu starají. Ohlasy na akci, která byla určena široké lezecké veřejnosti, a na kterou přijelo více než 
šedesát zájemců, byly velmi pochvalné.  

Od začátku února se konají tradiční horolezecké akce, které ČHS podpořil prostřednictvím svých 
grantů. V jizerských horách se běžel 59. ročník Zlatého cepínu (závodu tříčlenných horolezeckých 
štafet), o týden později následoval v Jeseníkách 35. ročník Boganova memoriálu, závodu pražských 
horolezců, a dva závody na Vysočině - 33. ročník horolezecké čtyřiadvacetihodinovky 43. ročník 
Mauglího memoriálu, vše na běžkách. Hned na začátku dubna se můžete zúčastnit další tradiční 
akce - Běhu do Příhrazských schodů.  

Horolezecký ú řad 
Výkonný výbor se sešel od začátku letošního roku třikrát. Věnoval se přípravě valné hromady, 
schválil novou směrnici o poskytování informací členům ČHS, jejímž hlavním cílem je řešit 
poskytování informací kolidujících se zákonem na ochranu osobních údajů, schválil nominace členů 
ČHS do odborných komisí UIAA, řešil odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise, zabýval se 
činností centrální vrcholové komise a peticí k Tendon Cup regionálnímu poháru mládeže 
v soutěžním lezení, přípravou příručky pro začínající lezce apod. Výkonný výbor také provedl 
změny v odborných komisích ČHS: Byla vytvořena komise nesoutěžního horolezectví a tradičního 
skialpinismu, která zastřešuje dosavadní komise alpinismu, tradičního skialpinismu a sportovního 
lezení na skalách, a jejím předsedou byl jmenován Jan Polák. Z důvodu překryvu činností bylo 
rozhodnuto o rozdělení agendy bezpečnostní komise mezi centrální vrcholovou komisi a lékařskou 
komisi. Podrobné zápisy z jednotlivých jednání výkonného výboru jsou k dispozici na webu ČHS 
v rubrice zápisy z jednání VV. 

Sekretariát ČHS se na začátku roku věnoval hlavně distribuci průkazů ČHS a pojištění, připravoval 
uzávěrku hospodaření za rok 2012, zajišťoval vyhlášení grantů ČHS a hlavně připravoval valnou 
hromadu. První čtvrtletí bylo jako obvykle hektické, ale přeci jen únosnější než v předchozích 
letech, neboť od začátku února přibyla do sekretariátu Radana Plevková, která má na starosti mj. 
závody a marketing. 

V lednu a poté v únoru byly vyhlášeny již zmíněné granty ČHS na podporu tradičních 
horolezeckých akcí (přiděleno 48 tisíc Kč na 12 akcí), granty na údržbu skal (přiděleno 86 tisíc Kč 
na 10 akcí) a granty na podporu mládeže (přiděleno 111 tisíc Kč na 13 akcí).  

Členům ČHS byla nabídnuta možnost objednat si kartu opravňující ke slevám na chatách v Alpách 
a Pyrenejích, které jsou ve vlastnictví členských horolezeckých svazů UIAA.  

Hlavní událostí prvního čtvrtletí byla v ČHS pochopitelně valná hromada, která se konala v sobotu 
23.3. v Praze na Strahově. Jednání se zúčastnilo nebo na něm bylo zastoupeno cca 2,5 tisíce členů; 
v naprosté většině případů se jednalo o oddíly, kterých bylo zastoupeno 61. Valná hromada byla 
usnášeníschopná, ale dvacetiprocentní hranice usnášení schopnosti byla překročena jen o malý 
počet hlasů. Tím větší poděkování patří těm, kdo v sobotu do Prahy přijeli nebo alespoň udělili 
jiným členům plnou moc k hlasování. Hned na začátku jednání byla udělena dvě již zmíněná 



ocenění – zvláštní cena UIAA pro Radana Kuchaře a titul čestný člen ČHS in memoriam pro 
Zuzanu Hofmannovou. 

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření ČHS za rok 2012, které skončilo díky neočekávané 
výši dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy značným přebytkem (příjmy ve výši 
9.096.749 Kč, výdaje ve výši 6.403.144 Kč, rozdíl 2.693.605 Kč). Schválen byl také vyrovnaný 
rozpočet ČHS na letošní rok, a to ve zvýšené variantě, která byla předložena delegátům na základě 
aktuálních informací o předpokládané výši státních dotací (příjmy i předpokládané výdaje ve výši 
8.545.000 Kč) a zpráva revizní komise, která neshledala v hospodaření ČHS žádné nedostatky.  

Na programu jednání byla také poměrně rozsáhlá novela stanov ČHS, jejímž cílem bylo „vyčistit“ 
opakovaně novelizovaný text a upravit lépe některé oblasti: K hlavním změnám patří zejména 
doplnění ustanovení o závodním sportu, změna pojetí čestného členství a změna věkové hranice pro 
možnost být zvolen do orgánů ČHS, doplnění možnosti, aby člen výkonného výboru mohl 
vykonávat svoji funkci v pracovně právním poměru k ČHS, možnost doplnit výkonný výbor, 
revizní i disciplinární komisi, v případě snížení počtu členů v průběhu mandátu, prostřednictvím 
doplňující volby na nejbližší valné hromadě apod. Valná hromada schválila předložený návrh 
novely stanov bez jakýchkoli připomínek.  

Delegáti pověřili vykonáváním funkce předsedy revizní komise Jiřího Kalivodu, do doby, než se 
bude moci své funkce ujmout dlouhodobě nemocný Zdeněk Vévoda, a prostřednictvím usnesení 
uložili výkonnému výboru stanovit pravidla pro případnou podporu horolezeckých publikací. 
Veškeré dokumenty z valné hromady včetně podrobného zápisu z jejího průběhu naleznete na webu 
na stránce valné hromady. 

 

ČHS vám přeje krásný začátek lezecké sezóny a prosí, abyste při lezení 
respektovali stanovená „pravidla hry“ – lezecká, i ta, která chrání přírodu 
a práva těch, na jejichž pozemcích se skály nachází.  

___________________________________________________________ 

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 80 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. 

 


