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Zpravodaj ČHS 
2. číslo roku 2012 vychází 6.4. 2012 
Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se událo v první čtvrtině roku 2012 v horách, na 
skalách, na závodech i v ČHS… 
 

Lezení v horách a na skalách... 

České písky zažívají fantastický výkonnostní skok. V březnu se Adamu Ondrovi podařil souvislý 
přelez cesty „To tu ještě nebylo“ klasifikace neuvěřitelných XIIb, tedy francouzských 9a. Lze jen 
spekulovat, zda tento výstup na levém labském břehu není vůbec nejtěžší od spodu navrtaná cesta světa. 
Prvovýstup dvojice Beneš & Ondra z loňského roku byl původně navrtán německými lezci ze slanění 
a navíc tu byly upraveny dva chyty. Logicky byl tedy vytlučen. Do linie se poté pustil Ondra Beneš, který 
navrtal pěkně v duchu pravidel první tři borháky, čtvrtý, klíčový, osadil Adam Ondra během loňského 
soustředění reprezentace, kdy také přidal AF přelez. Letos se vrátil pro přelez souvislý, během nějž se 
ukázalo, že cestě patří oněch magických 9a namísto původně po prvovýstupu odhadovaných 8c+. 
 
Koncem března si „svou“ linku na písku vylezl i Ondra Beneš - Betom XIc (8c franc.). Cesta byla 
navrtána samozřejmě odspodu dvojicí Beneš & Tomášek vloni. Od té doby jí Ondra zkoušel za 
nejrůznějších podmínek a teplot v rozmezí -8°C až 25°C a teď to tedy všechno klaplo. Tření, správný 
úchop klíčového chytu, mentální pohoda i síla.  
 
Pavel „Bača“ Vrtík s Milanem „Mejlou“ Doležalem mají na svém kontě další prvovýstup, o kterém 
se mluví. Alpes Angels (M7/A1) v severní stěně Sans Nom (3.982 m n.m.) v masivu Mont Blanc 
vytvořili na začátku března. Název cesty, jak uvádí autoři prvovýstupu, „…se váže k božské milosti, která 
nám dovolila prožít takto nádherný týden bez újmy na zdraví. Ať už se jedná o první třetinu stěny 
s volnými kameny, či o klíčovou pasáž s dunivým žebrem, stahování lana při slanění nebo přechod 
ledovce Charpoua za totálního pařáku…“ Povídání a fotky z výstupu jsou na našem webu zde.  
 
Lucie Hrozová přelezla stylem os mixovou cestu Illuminati (M11+/WI6+); je to druhý ženský přelez 
po Ines Papert. Cestu dal i Mirek Mat ějec, který letos vybojoval také jednu z nejtěžších mixových 
cest  Law and Order (M13+) v rakouském Diebsöfenu, za jejíž přelez dostala Lucie vloni ocenění 
Výstup roku.  
 
A příště doufejme přijde dobrá zpráva z expedice Annapurna 2012, na kterou vyrazil Radek Jaroš 
s Honzou „Trávou“ Trávníčkem.  
 

Závody 

První měsíce roku patří tradi čně závodnímu skialpinismu, ledolezení a drytoolingu.  

Ve světovém poháru v ledolezení (IWC), jehož organizátorem je UIAA, hájila podle očekávání 
nejlépe české barvy Lucie Hrozová. V jednotlivých závodech v disciplíně v lezení na obtížnost byla 
několikrát na stupních vítězů a celkově obsadila čtvrté místo.  

Tuzemská drytoolingová scéna zatím seriál závodů nemá, konají se jen mistrovství ČR. MČR 
v rychlolezení v ledu pod názvem Adrex Ice Run se konalo v lednu a mistrovské tituly zde získali 
Milan Dvořáček a Kateřina Janovská.  

Česká skialpinistická  závodní sezóna – SCARPA Český pohár ve skialpinismu - byla letos zahájena 
závodem na Bouřňáku v Krušných horách, který byl do seriálu závodů zařazen poprvé. Závěrečným 
závodem byly Krkonoše 2012, který byl současně mistrovstvím ČR pro rok 2012. Mistry ČR 
v kategoriích dospělých se stali Michal Štantejský a Karolína Grohová.  



 

 2 

 
Dominik Sádlo, čerstvý držitel stříbrné medaile z mistrovství Evropy ve skialpinismu 
z francouzského Pelvoux (více si přečtěte na webu ČHS) na MČR nezávodil. Ve stejném termínu se 
totiž zúčastnil slavného skialpinistického závodu Pierra Menta, kde ve startovní dvojici 
s Thomasem Corthayem (letošní mistr Evropy) vybojovali v kategorii kadetů zlato. 

V polovině ledna zahájila tuzemská lezecká sezóna několika rankingovými závody. Na ně navázaly 
závody Českého poháru, na kterých se sestavují letošní reprezentační družstva. Boulderingové závody 
v letošním roce zaštiťuje adidas, hlavní partner ČHS, a závody se konají pod názvem adidas TERREX 
Český pohár v boulderingu. Výsledky těchto i mládežnických závodů naleznete na našem webu 
v rubrice Přehled závodů ČR 2012. 

V oblasti mládežnických závodů je hlavním sponzorem společnost Lanex, která vedle dlouholeté 
podpory závodů pro začínající lezce (nyní Tendon Cup regionální závody mládeže) začala podporovat 
také Český pohár mládeže v lezení na obtížnost, nově s názvem Tendon Cup Český pohár mládeže 
v lezení na obtížnost.  

Světový pohár ve sportovním lezení, jehož organizátorem je IFSC, zahajuje v polovině dubna, a evropský 
mládežnický seriál (EYC) ve druhé polovině května. Zprávy o výsledcích našich reprezentantů vám 
přineseme v příštím čísle.  

Poslední březnový den se v rámci pražského veletrhu For Outdoor konal závod Aix High Jump , na 
jehož organizování se ČHS podílel. Závody proběhly na oficiálním závodním profilu, s možností bojovat 
o světový rekord. Vítězi se stali Libor Hroza a Karolína Nevělíková. Pro neznalé – při high jumpu skáčí 
závodníci ze dvou startovních chytů, jichž se drží, do madla připevněného v příslušné vzdálenosti pod 
úhlem 45 stupňů. Skok je uznán za úspěšný pokud se skokan udrží v tomto madle dostatečně dlouho, 
zpravidla stačí 2 sekundy.  

 

Skalní oblasti, ochrana přírody 

V těchto oblastech sezóna teprve začíná - probíhá distribuce materiálu pro oblastní vrcholové 
komise, aby mohly provádět údržbu skal, a chystá se i materiál pro prvovýstupce.  

V oblasti ochrany přírody se připravujeme na důležitá jednání, která nás v letošním roce čekají. Je 
to především prodloužení povolení lezení v Národní přírodní rezervaci Broumovské stěny a v Národní 
přírodní rezervaci Kaňon Labe, která obě končí v letošním roce.  

 

Bezpečnost lezení 

Po loňském úspěšném Metodickém dni, kdy zájemce neodradilo ani deštivé a studené počasí, se ČHS 
rozhodl nabídku těchto akcí rozšířit. Den lezení v ledu, který se měl konat na ledové stěně Vír, se 
bohužel neuskutečnil, protože rampouchy v důsledku oblevy „odtekly“.  

Metodický víkend je naplánován na 21.-22.4., bude se konat opět na Českomoravské vrchovině na 
Drátníku  a doufáme, že jej počasí neohrozí. Akce pod vedením Metodické komise ČHS je opět určena 
široké lezecké veřejnosti a dozvíte se na ní, jak správně jistit, jak vybudovat štand, jak postupovat při 
nehodě v horách apod.  

 

Novinky z "horolezeckého úřadu" a další informace 

Nejvýznamnější akcí prvního čtvrtletí byla valná hromada ČHS, která se konala v sobotu 24.3. 2012 
v Praze na Strahově. Na této valné hromadě skončilo funkční období výkonného výboru, který byl zvolen 
v lednu 2009, a byl zvolen nový výkonný výbor ve „staronovém složení“: Na pozicích předsedy 
a místopředsedů setrvali Zdeněk Hrubý, Honza Bloudek a Petr Resch, novými členy byli zvoleni  
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Karel Berndt, Andrzej Kurowski, Jirka Š ťáva a Honza Zozulák. Předvolební boje se nekonaly, 
protože těch, kdo se rozhodli obětovat část svého volného času pro ČHS, bylo stejně jako pozic ve 
výboru.  

Delegáti valné hromady schválili úpravu členských příspěvků a vstupních poplatků, která začne 
platit od roku 2013 a která by měla podpořit vstup do ČHS. Od příštího roku již tedy zájemci o členství 
v ČHS nebudou platit vstupní poplatky, junioři od 19 do 25 let budou mít nižší členské příspěvky (300 
Kč) a členství zdarma v rámci rodinného členství budou moci využít i děti do osmnácti let, kteří mají 
v ČHS jen jednoho rodiče.  

Na valné hromadě byl schválen vyrovnaný rozpočet ČHS na rok 2012 s příjmy ve výši 6.374.000 Kč 
(včetně věcného plnění od partnerů), s možným navýšením až o 900.000 Kč za předpokladu, že na ČHS 
připadne větší podíl dotací z MŠMT.  

V rámci výdajů byla schválena podpora rekonstrukce symbolického hřbitova v Hruboskalském 
skalním městě a dodatečný převod částky 100.000 Kč na obnovu Chaty pod Rysy, čímž bylo 
naplněno více než deset let staré usnesení valné hromady.  

Financování sportovních svazů a tedy i ČHS zůstává v důsledku „pádu“ Sazky nadále poměrně 
nejisté. Nový model financování českého sportu se teprve rodí a proto je velmi důležité, že členem 
nového výkonného výboru ČSTV, který chce tuto organizaci zmodernizovat a získat pro sport dostatek 
peněz, je i Zdeněk Hrubý.  

A jaké jsou další novinky?  

Od 1. ledna je spuštěn nový web ČHS, který se snažíme plnit zajímavými zprávami, upravujeme jej 
podle připomínek a doufáme, že s ním budete spokojeni. Náš web je součástí národního kulturního 
dědictví, neboť ČHS uzavřel smlouvu s Národní knihovnou ČR, která jej, jako jiné zajímavé oborové 
weby, archivuje.  

Od 1. ledna je také pro zájemce připraven Lezecký park Alkazar v Českém krasu, jehož partnerem, 
který výstavbu podpořil, je Era.  

V únoru byla rozeslána Ročenka ČHS 2011, která je určena všem členům ČHS, kteří měli zaplacen 
průkaz na rok 2011. Pokud se k vám Ročenka nedostala a máte o ni zájem, můžete ji získat na některých 
lezeckých stěnách, s nimiž ČHS spolupracuje.  

ČHS pokračuje ve své marketingové činnosti, zejména ve spolupráci s partnery, kteří mají zájem 
podporovat horolezectví. Novým hlavním partnerem pro letošní rok je adidas. K partnerům se připojila  
Kama a Vertical trade, mediální partneři zůstávají. Stručné představení všech partnerů je jako obvykle na 
konci Zpravodaje.  

Již od konce roku probíhá distribuce průkazů ČHS, v rámci které zaznamenáváme velký zájem 
o kombinované členství ČHS – OEAV. Vedle společnosti Alpy, s níž má ČHS uzavřenu smlouvu, 
nabízí našim členům zvýhodněné členství v OEAV i další subjekty.  

Členům ČHS je opět k dispozici cestovní pojištění UNIQA a úrazové pojištění. Pokračuje pojištění 
odpovědnosti za škodu pro instruktory s platnou kvalifikací.  

V rámci mapování historie českého horolezectví spolupracujeme s Muzeem Českého ráje v Turnově, 
které připravuje výstavu (a snad i trvalou expozici) historie lezení v Českém ráji. Na podporu 
shromažďování historických materiálů byl vytvořen elektronický archiv ČHS, který je součástí našeho 
webu. Všechny, kdo jsou ochotni pomoci se shromažďováním a zpracováním materiálů, vítáme.  

V únoru byly vyhlášeny granty ČHS, vedle grantů na podporu mládeže, které letos podporuje 
Hudysport, a vedle grantů na údržbu skalních oblastí také nově granty na podporu tradičních 
horolezeckých akcí jako jsou např. závody na běžkách, horobály apod. Zájemců bylo jako obvykle hodně, 
rozhodnutí o přidělení finančních prostředků je na našem webu v rubrice Granty ČHS.  
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ČHS se připojil k iniciativ ě několika členských federací UIAA, které chtějí vytvořit v rámci UIAA 
neformální sdružení – EU Mountaineering Forum, které umožní lépe řešit záležitosti týkající se 
horolezectví v Evropě.  

 
  Úspěšný začátek lezecké sezóny vám přeje 
 
         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! 
 

 
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, další tři v Polsku.  
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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. Vybavujeme Radka Jaroše a Honzu Trávníčka pro jejich expedici na Annapúrnu. 
Podrobnosti na http://www.prosport.cz a www.prosportshop.cz.  
 

 
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. 
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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/. 
 

 
Montana – v češtině nejdéle vycházející lezecký časopis.  
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Navštivte náš denně aktualizovaný web: www.lideahory.cz. 

 
Mediální partneři ČHS v roce 2012 

 
Horyinfo.cz - příjemné zákoutí ve slušném prostředí, kam se nemusíte bát ani v noci nebo s dětmi. Databáze cest, 
chat, aktuální podmínky na horách fórum a halda kvalitního čtiva. Mediální partner ČHS. 
 

 
 
POHORA.CZ – HORY, SKÁLY, ADRENALIN - outdoorový portál o horách pořádně! Denně novinky 
z lezeckého světa. Databáze treků všech obtížnostních kategorií od Krkonoš po Himálaje, od Skandinávie po 
Kapské město. Náměty na túry v horách Evropy i mimo ni. Rady pro výběr outdoorového vybavení a trénink na 
outdoorovou akci. To vše doplněné o širokou fotogalerii a akční videa. Outdoorový portál, který dělají outdooroví 
nadšenci pro nadšence stejně zaměřené. Staňte se s námi fanoušky adrenalinového světa hor!  
Náměty ke čtení:  
O lezení v Maroku: http://www.pohora.cz/horolezectvi/maroko-lezeni-i-lezeni-v-caiatu-a-todre/ 
Adrenalinová videa ze světa hor: http://www.pohora.cz/horolezectvi/hory-a-kinematografie-videa/ 
Průvodce free solo lezením: http://www.pohora.cz/horolezectvi/co-je-to-free-solo-lezeni/ 
 

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


