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Zpravodaj ČHS 
Elektronický čtvrtletník; 4. číslo roku 2012 vychází 3.10. 2012 
Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se událo ve třetím čtvrtletí roku 2012 v horách, na 
skalách, na závodech i v ČHS… 

 

Lezení v horách a na skalách... 

Plán expedice Wild Choice Comeback – Nanga Parbat 2012, tj. prvovýstup Rupalskou stěnou, bohužel 
ani letos nevyšel. Hlavní protagonisté expedice, Marek Holeček a Zdeněk Hrubý , však „alespoň“ 
vystoupili na Nanga Parbat Kinshoferovou cestou. Jaké to bylo, okomentoval po návratu Mára: 
„Sněhové podmínky ve vyšších partiích katastrofání. Nad 6000 metrů po kolena a místy po pás. 
Expediční lezení, které mělo šetřit síly, jsme museli vzdát v 5800 metrech…. V samotném výstupu chyběl 
téměř jakýkoliv fixní materiál… Vsadili jsme vše na jednu kartu a nabalili se Zdeňkem batoh na dost 
riskantní pokus. Neměli jsme dostatečnou aklimatizaci, žádný support za sebou ani před sebou. Po 
jedenácti dnech strávených v západní stěně Nangy, se vracíme do Base Campu i s vrcholem. Nicméně 
fyzický fond včetně, psychického, byl zralý na kompletní repasi. Následně na to, vzala sbohem představa 
o další pokračování nás dvou v Rupálské stěně.“ 

V Pakistánu působila během léta také další česká expedice - Light Expedition Diran - Broad Peak. Na 
vrchol 8.047 m vysokého Broad Peaku vystoupila Zuzana Hoffmanová, ale do BC se bohužel již nikdy 
nevrátila. Okolnosti neštěstí nejsou známé, je však pravděpodobné, že se zřítila v důsledku prošlápnutí 
převěje. Odešla velká osobnost českého horolezectví, lezkyně, která v 80. letech patřila s Alenou 
Stehlíkovou (Čepelkovou) k horolezecké špičce.  

Na zcela opačném pólu lezení, v boulderingu, o sobě dávala v létě nejvíce vědět skupina českých lezců 
v jihoafrické oblasti Rocklands. Zejména Martin Stráník  se blýskl skvělými přelezy hned tří bouderů 
obtížnosti 8B a asi dvacítkou 8A a 8A+. Z dívčích účastnic se nejlépe vedlo Monice Kuhn-Gaberové, 
která přelezla mj. „Caroline“ za 7C+. 

Na laně se toho ve skalách až tak moc nestalo. Bafuňář Petr Resch si vylepšil své maximum na 
skalách, když přelez své první 8c+, stropovou cestu „Barracuda“ v německém Kaitersbergu, a Ondra 
Beneš přidal koncem září další jedenáctku v Labském údolí, cestu „Smrt s celerem“. Adam Ondra 
bohužel zatím nedokončil svůj projekt ve Skandinávii, který by měl být prvním 9b+ na světě. Petr 
Pavlíček, který Adama na místě filmuje, komentoval pád na úplném konci cesty slovy „kdyby chyty 
nebyly zavlhlé, byla by cesta již přelezena“. Příští rok Adam zcela vynechá závodění a chce se soustředit 
právě na nejtěžší přelezy ve skalách. 

Během prázdnin se nejen lezlo, ale také hodnotilo, a to jak na mezinárodní úrovni (Salewa Rock 
Award v Arcu), tak u nás. V Teplicích nad Metují, v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového 
festivalu, byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Výstupy roku 2012, ve které jsou v osmi 
kategoriích oceňovány nejlepší výkony členů ČHS, letos uskutečněné v období od 1.8. 2011 do 31.7. 
2012. Ocenění „Výstup roku 2012“, který je udělován za výkony, které nezapadnou ani v mezinárodním 
srovnání, bylo letos uděleno pětkrát. Hned tři ocenění obdržel Adam Ondra: V kategorii „skalní terény - 
pískovcové oblasti“ za prvovýstup „To tu ještě nebylo“ (XIIb, Labské pískovce), v kategorii „skalní 
terény – ostatní oblasti“ za prvopřelez cesty „Perlorodka“  (9a+, Moravský kras) a v boulderingu za první 
opakování cesty „Gioia“  (8C+, Varazza). Dalšími letošními držiteli tohoto ocenění, tentokráte v kategorii 
„hory pod 6000 m n.m. mixového a ledovcového charakteru“, jsou Pavel Vrtík a Milan Doležal, kteří 
udělali novou cestu „Alpes Angels“ v severní stěně Aiguille Sans Nom (M7/A1, 25 délek), kterou 
předseda komise alpinismu M. Otta okomentoval takto: „cesta překvapila i místní odborníky, a možná 
i trochu naštvala – byla to ukázka, že nejen místní lezci jsou schopni vylézt těžkou cestu“. Páté ocenění 
bylo uděleno v kategorii „mixy a ledy sportovního charakteru“ a putovalo za Lucií Hrozovou a Mirkem 
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Matějcem, kteří přelezli jednu z nejtěžších mixových cest na světě – „Illuminati“  ve Val Lunga (M11+, 
W6+).  

Vedle Výstupů roku byla udělena také řada čestných uznání za výkony, které „stojí za to“ 
v tuzemském měřítku. Čestná uznání získali Zdeněk Hrubý s Markem Holečkem za výstup na Nanga 
Parbat Kinshoferovou cestou, Pavel Vrtík s Milanem Doležalem za prvovýstup „Vzpomínka na Eiger“ 
na Lomnický štít (6+/A3, 21 délek), trojice Tomáš Brt, Vlado Linek a Ján Smoleň za prvovýstup 
„Keep Panic, Please“ na grónský Ulamertorsuaq (8, 26 délek), Dušan Janák a Miro Peťo za první 
kontinuální přelez cesty „Errectissima“ na Cima Grande (8a/8a+, 17 délek), Ondřej Beneš za první 
přelez a autorství cesty „Betom“ (XIc, Labské pískovce), Kristýna Ondrová  za přelez „Kudlanky“ (8b+, 
Moravský kras), Edita Vopatová za „Desater“ (8b+, Frankenjura), Monika Kuhn-Gaberová za 
„Confession of Scrap Artist“ (8a, Chironico), Ondřej Nevělík za „The Dagger“ (8b+, Cresciano) 
a Mirek Mat ějec za „Law and Order“ (M13+) v Diebsöfenu. V letošním roce dostali ocenění horolezci 
za své výstupy finanční odměny, které je, doufejme, budou motivovat k dalším vynikajícím 
prvovýstupům, provopřelezům nebo opakováním těch nejtěžších cest.  

Závody 

Kalendář mezinárodních závodů IFSC svědčí o tom, že závodníci prázdniny neměli.  Naše 
reprezentace si absenci volna vynahradila několika medailemi z Evropských pohárů mládeže, které 
přivezli dvakrát J. Kříž a po jedné V. Scheuerová, M. Doseděl a J. Doseděl, vždy ze závodů na 
rychlost. Z dospělých se k  medailistům zařadil jen L. Hroza, pochopitelně v závodech na rychlost.  

Na samém konci prázdnin se konala v italském Arcu tradiční soutěž Rock Master, ve které Adam 
Ondra získal 2. místo v duelu. V rámci téže akce se zde konal také Rock Junior – Under 14 Cup, ze 
kterého přivezli medaile Marek Jeliga a Jan Vopat.  

Vrcholem závodní sezóny dospělých bylo zářijové mistrovství světa, které letos hostila Paříž. Českou 
republiku zde reprezentovala dvanáctičlenná výprava – pět reprezentantů v lezení na obtížnost, šest 
v boulderingu a jeden v lezení na rychlost. Očekávání splnil Libor Hroza, který si z Paříže přivezl 
stříbrnou medaili v lezení na rychlost, a nebýt nezvládnutí měřící techniky pořadateli, tak také světový 
rekord. Medailovou pozici, bronz, vybojoval také Adam Ondra v lezení na obtížnost, a to za situace, 
kdy se závodům od začátku roku téměř nevěnoval. Oba medailisté se představili také na tiskové 
konferenci ČHS, která se konala 18. září v Praze. Loňské úspěchy se nepodařilo zopakovat T. Svobodové 
a M. Stráníkovi, ale jejich umístění, stejně jako umístění ostatních reprezentantů, jsou v obrovské 
konkurenci MS stále slušná. Pokud jste průběh MS nesledovali, podívejte se na záznam na ČT4, na jehož 
přípravě se podílel ČHS.  

Na tiskové konferenci konané v rámci MS president IFSC M. Scolaris prozradil, že IFSC bude 
navrhovat, aby na olympijské hry v roce 2020 bylo zařazeno lezení na obtížnost, které je samotnými 
lezci i laickou veřejností vnímáno jako tradiční disciplína a je o ni největší zájem.  

„Mládežnické“ mistrovství světa se letos konalo na přelomu srpna a září v Singapuru, kam odjel 
český šestičlenný Elite tým, kolem jehož účasti na MS se vedlo hodně diskusí. Nejlépe se z naší výpravy 
umístil Jan Kříž (kat. A), který  vybojoval v lezení na rychlost 6. místo. Velmi dobrými výsledky jsou 
také jedenáctá místa Terezy Svobodové (kat. A) a Jana Jeligy (kat. junior) v lezení na obtížnost a 13. 
místo Evy Křížové (kat. junior) v rychlosti. Naše reprezentace se umístila na 14. místě v hodnocení 
národů (46 účastnických zemí, 540 závodníků).  

Seriály tuzemských závodů se blíží ke svému letošnímu závěru. Vyvrcholením adidas Terrex Českého 
poháru v boulderingu bylo mistrovství ČR, které se uskutečnilo na konci srpna v Teplicích nad Metují. 
Mistry ČR se stali Štěpán Stráník a Nelly Kudrová. Závod natáčela na základě smlouvy s ČHS Česká 
televize, záznam byl vysílán na ČT4 a je k dispozici v archivu ČT.  
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Skalní oblasti, ochrana přírody 

Jak jsme již psali, chystá se nové vyhlášení Přírodní památky Tiské stěny, s tím, že v bližších 
ochranných podmínkách bude řešeno i horolezectví. Tiské stěny jsou dostupnou a hodně navštěvovanou 
pískovcovou oblastí, a proto je nové vymezení podmínek pro provozování horolezectví sledováno se 
značnou pozorností. Správa CHKO Labské pískovce si je toho vědoma a proto se snaží s ČHS a s místní 
lezeckou komunitou diskutovat, např. na setkání, které se konalo na konec září v Tisé. Již brzy by mělo 
být vydáno rozhodnutí, na základě kterého bude i nadále možno lézt v Národní přírodní rezervaci 
Kaňon Labe, tj. na pravém břehu Labáku. Na zahájení správního řízení ohledně lezení v Broumovských 
a v Polických stěnách teprve čekáme, stejně tak jako na další kroky pražského magistrátu týkající se 
Prokopského údolí, kde proti horolezectví protestuje místní občanské sdružení ochránců přírody.  

Novinky z "horolezeckého úřadu" a další informace 

Výkonný výbor měl sice ve svém jednání téměř dvouměsíční pauzu, danou mj. účastí předsedy Zdeňka 
Hrubého na expedici na Nanga Parbat, ale samotný úřad, kromě dočasného omezení úředních hodin, si 
prázdninového tempa moc neužil. Ve spolupráci se společností ALPY probíhala příprava 
kombinovaného členství ČHS – OEAV na rok 2013 (lze objednávat od 1.9.), organizace soutěže 
Výstupy roku , pokračovala příprava grafické úpravy webu ČHS a registrace do ČHS 
prostřednictvím webu, práce na novele stanov, jejíž návrh by měl být členské základně předložen 
k diskusi ke konci roku, úprava skladu ČHS a další činnosti.  

Na jednání výkonného výboru, které se konalo na konci srpna, bylo rozhodnuto o vytvoření pracovní 
skupiny, jejímž úkolem je zlepšit situaci v závodním sportu, který patří pod ČHS. Pracovní skupinu 
vede předseda komise soutěžního lezení dospělých Tomáš Binter a lze doufat, i když se jedná o „běh na 
dlouhou trať“, že se postupně podaří odstranit dosavadní problémy.  

Co nás čeká v závěrečném čtvrtletí tohoto roku?  Již zmíněné práce týkající se webu ČHS a stanov, 
setkání s našimi sponzory na veletrhu Sportlife a jednání s potenciálními partnery na rok 2013, 
příprava Ročenky ČHS a příprava soutěže Horolezec roku, kterou organizuje ČHS se společností 
ALPY a jejíž výsledky budou vyhlášeny na Smíchovském festivalu alpinismu na konci listopadu, 
vyhodnocení projektů ČHS, v rámci nichž bylo žadatelům přiděleno 900 tisíc Kč, již zmíněná jednání 
s orgány ochrany přírody o povolení lezení na Broumovsku a dalších místech, a samozřejmě příprava 
na rok 2013 – distribuce průkazek ČHS, příprava rozpočtu na další rok a další činnosti, které sice nejsou 
moc vidět, ale….  

 

         Český horolezecký svaz 

 

 

Hlavní partneři ČHS v roce 2012 

 
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 ty pískovcové, v kraji jeho rodného 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 
celou společnost HUDYsport, tak jak ji znáte dnes. Zaměstnanci HUDYsportu se stávali vždy kamarádi ze skal či 
horolezeckých expedic. Díky tomu vznikl uvnitř firmy silný duch, který je jeho hnací silou i dnes! 
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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 každého 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. 
 

Partneři ČHS v roce 2012 

 
Užijte si dlouho plánovanou expedici, ale i běžné činnosti jako je kino nebo jízda autem se vším všudy – zbavte se 
omezujících brýlí nebo kontaktních čoček. Pro každého člověka je zrak nejdůležitějším smyslovým orgánem a pro 
horolezce je přesné vidění dokonce životně důležité – proto se Evropská oční klinika Lexum stala hrdým partnerem 
Českého horolezeckého svazu a nabízí jeho členům nadstandarní péči za zvýhodněné ceny. Dokáží tu odstranit 
dioptrie bez ohledu na to, kolik je vám let nebo jak velká je vaše oční vada. Tým místních lékařů patří k největším 
a nejlepším v celé Evropě a má k dispozici ty nejnovější technologie. Za svou téměř dvacetiletou historii má na 
svém kontě více než 150 tisíc úspěšných zákroků. V České republice má pět poboček v Praze, Brně, Ostravě, 
Českých Budějovicích a Táboře, dalších pět v Polsku.  
 

  
MAKAK cimbing 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 – 
www.makak.cz. 
 

 
ALPSPORT s.r.o. se zabývá velkoobchodní činností (distributor nebo přímým dovozce značek SCARPA, MICO, 
POMOCA, GREGORY, HOT PACK ) a provozuje maloobchodní prodejny ALPSPORT v Brně, Ostravě, Praze, ve 
kterých vás rádi vybavíme na vaše sportovní akce. Z pohodlí domova můžete zakoupit vybavení v našem e-shopu 
(www.eliass.net). Těšíme se na setkání s Vámi v našich prodejnách, na horách, nebo na naší lezecké stěně 
v Ostravě.  
 

 
PROSPORT PRAHA s.r.o. oficiálně zastupuje pro Českou a Slovenskou republiku outdoorové značky LOWA 
(trekingová a horolezecká obuv), YETI (péřové spací pytle a péřové sportovní oblečení, samonafukovačky), 
NORDISK (veškeré vybavení pro outdoor), GRAND CANYON (stany, spací pytle, karimatky), GABEL (lyžařské, 
turistické a Nordic Walking hole), THORLO (sportovní ponožky) a McNETT (prostředky pro opravy a údržbu 
outdoorové výzbroje a výstroje). Pro letní sezónu 2012 přinášíme několik zásadních novinek v oblasti obuvi pro 
expediční a vysokohorskou turistiku, nový FAST LOCK mechanismus pro aretaci trekingových holí a superlehkou 
péřovou expediční výstroj. Vybavili jsme Radka Jaroše a Honzu Trávníčka pro jejich expedici na Annapúrnu. 
Podrobnosti na http://www.prosport.cz a www.prosportshop.cz.  
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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 sjednat připojištění pro delší dobu pobytu v zahraniční a hlavně pro vyšší plnění v případě 
záchranných prací. Pojištění je určeno členům ČHS a lze je sjednat prostřednictvím sekretariátu ČHS.  
 

 
Značka horolezeckých lan TENDON je mladým, dynamicky se rozvíjejícím brandem, který mimo špičkové 
kvality, která je samozřejmým východiskem, nabízí i další benefity – hluboké pochopení potřeb zákazníků 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. 
V letošním roce 2012 se stal Tendon mecenášem celého závodního mládežnického lezení na obtížnost – podporuje 
jak regionální závody Tendon Cup, tak také Tendon Český pohár mládeže. 
 

 
Společnost zabývající se velkoobchodem a distribucí vybavení pro horolezectví, kempink a turistiku. Dále také 
provádí revizní a školící činnosti na použití produktů a technik pro horolezectví, práce ve výškách a záchranu. 
Výhradní zástupce značky Petzl pro Českou Republiku a Slovensko. 
 

 
KAMA - český specializovaný výrobce čepic a doplňků pro outdoorové aktivity nabízí následující možnosti 
spolupráce: 
- možnost vybavení výrobky Kama recipročně za propagaci značky  
- možnost zvýhodněného nákupu pro členy oddílu  
- možnost výroby na zakázku 
Nabídku výrobků Kama najdete na www.kama.cz. V případě zájmu kontaktujte pana Jiřího Pertla pertl@kama.cz  
 

Hlavní mediální partneři ČHS v roce 2012 

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

 
lidé&HORY - časopis, denně aktualizovaný web a mnoho dalšího... 
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 Alpenvereinu (sekce Innsbruck 608) je pouhých 270 Kč. Více na www.alpenverein.cz 

 
Mediální partneři ČHS v roce 2012 

 
 
 
 

Horyinfo.cz - příjemné horolezecké zákoutí se stoupající oblibou. Mediální partner ČHS.  
Věnujeme se ferratagate, problému s elastickými popruhy:  
Elastická časovaná bomba ve ferratových setech, Čeští výrobci kritizují Alpenverein, Ocún stahuje ferratové sety, 
Singing Rock stahuje ferratové sety, Sety Camp jsou v pořádku, Rockempire omezuje životnost 
 

 
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 Pohora.cz. 
 

 
Časopis Everest - čtvrtletník o lezení a horách se slušnou porcí těch nejzajímavějších článků a dechberoucích 
fotografií. Více informací a předplatné na www.ieverest.cz 
 


