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Zpravodaj ČHS 
3. číslo roku 2012 vychází 9.7. 2012 
Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se událo ve druhém čtvrtletí roku 2012 v horách, 
na skalách, na závodech i v ČHS… 
 

Lezení v horách a na skalách... 

V nejvyšších horách se dařilo - Radek Jaroš a  Honza Trávníček vystoupili 6. května na Annapurnu, 
desátou nejvyšší horu světa (8.091 m n.m.). Výstup nebyl jednoduchý - dramaticky se měnilo počasí 
a velké množství lavin a sněhu komplikovalo výstup i sestup, za což zaplatili oba horolezci omrzlinami. 
Annapurna potvrdila svou pověst nevyzpytatelné hory, která je spojena s největším počtem neúspěšných 
pokusů o zlezení. Pro Radka to byla třináctá osmitisícovka, ke zkompletování „Koruny Himálaje“ mu 
zbývá „jen“ K2, o kterou se pokoušel už v letech 2003 a 2005 a nyní ji má naplánovanou na rok 2013. 
Honza Trávníček zdolal v rámci této expedice Annapurna 2012 svůj třetí osmitisícový kopec. A pro 
připomenutí – poslední úspěšné české výstupy na Annapurnu jsou z roku 1988 (Joska Rakoncaj, Josef 
Nežerka, Jindřich Martiš); úspěšný výstup z roku 2009 je spojen s tragédií – při sestupu z východního 
předvrcholu zahynul vynikající český horolezec Martin Minařík.  

Zprávy z velkých hor ale nejsou jen dobré: Pětičlenná ostravská expedice Leopolda Sulovského mířící na 
západní stěnu Lhotce (8.516 m n.m., čtvrtá nejvyšší hora světa) sice svého cíle dosáhla – 19. května na 
vrchol vystoupili Radovan Marek a Milan Sedláček – ale Milan Sedláček při sestupu z vrcholu zahynul.  

Další zprávy z nejvyšších hor očekáváme na konci prázdnin: Marek Holeček a Zdeněk Hrubý, jinak také 
Expedice Wild Choice Comeback – Nanga Parbat 2012, jsou na cestě do Pakistánu, aby se znovu pokusili 
o prvovýstup Rupalskou stěnou této osmitisícovky.  

Ve skalách se zatím moc zajímavého neděje, počkáme na prázdniny. Výjimkou je Adam Ondra, který 
vylezl v Céüse Jungle Boogie 9a+; cestu navrtal Sylvain Beissier a Adamovi se podařil první přelez. Za 
zmínku stojí i Desaster, 10+ v podání Edity Vopatová a desítka The old one needs the cold one v podání 
Terezy Svobodové, obojí ve Frankenjuře.  

Smutná zpráva na závěr tohoto bloku: V pondělí 30.4. zemřel R. Kuchař, jeden z nejlepších lezců 50. 
a 60. let 20. století, který se do historie horolezectví zapsal vynikajícími výstupy v Alpách (např. severní 
stěna Eigeru se Z. Zibrínem) a mnoha prvovýstupy na českých pískovcích, o kterých ve své knize Deset 
velkých stěn napsal: "Nejkrásnější zážitky jsou první prvovýstupy. Kdo nepoznal radost z vědomí, že leze 
místy, kudy ještě nikdy žádný člověk neprošel, že se drží záchytů, jichž se ještě nikdy nedotýkala lidská 
ruka, těžko pochopí, jak silné jsou to dojmy..." 

 

Závody 

Závody Českého poháru mládeže i dospělých včetně adidas Terrex Českého poháru v boulderingu se již 
blíží ke své prázdninové pauze, která bude ukončena již tradičním boulderingovým závodem v Teplicích 
nad Metují v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Proběhlé jarní závody byly 
v mnoha případech nominační. Na jejich základě byla sestavena reprezentační družstva dospělých 
a mládeže pro jednotlivé disciplíny (obtížnost, bouldering a rychlost).  

Seriál světového poháru byl zahájen v čínském Chongqingu, kde Libor Hroza vybojoval stříbro v lezení 
na rychlost a aktuálně je na druhém místě rankingu. Na dalším SP, tentokráte ve Vídni, vybojoval Martin 
Stráník osmé místo v boulderingu.  

V rámci evropská série mládežnických závodů (EYS) se zatím daří hlavně holkám: Tereza Svobodová má 
druhé místo z francouzského Voironu, 6. místo z Edinburghu a v rankingu lezení na obtížnost v kategorii 
A je nyní na vynikajícím děleném druhém místě. Úspěšná je ve stejné kategorii i Andrea Pavlincová, 
která je v rankingu na deváté pozici. Mezi juniorkami je zatím nejúspěšnější Eva Křížová, která je  
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v rankingu v lezení na rychlost na pátem místě a v lezení na obtížnost na osmém místě. Jan Kříž má zlato 
z EYS v lezení na rychlost z Edinburghu.  

Letošní měření sil vyvrcholí na přelomu srpna a září v Singapuru, kde se bude konat mistrovství světa 
mládeže, a krátce na to v Paříži, která bude hostit mistrovství světa dospělých. O tom ale až příště.  

Závody ale nemusí být nutně spojeny s „překližkou“: Na konci dubna se v západních Čechách konal již 
desátý ročník boulderingové akce - Petrohradské padání. Na „padání“, tentokráte s přívlastkem Beal 
a organizované jako mistrovství ČR v přírodním boulderingu, se zaregistrovalo více než 300 závodníků. 
Mistrem ČR i celkovým vítězem Beal Petrohradského padání se stali Adam Ondra a Katarína 
Fickuliaková (SK).  

 

Skalní oblasti, ochrana přírody 

V jedné ze starých, dnes již historických verzí pravidle pískovcového lezní je uvedena zásada vyjadřující 
neoddělitelné spojení mezi horolezectvím a přírodou: „…Respektuj a šetři skálu a chraň přírodní 
prostředí, aby bylo zachováno neporušené budoucím generacím…“. K této zásadě se horolezci hlásí 
i nyní, ale v době, kdy je kladen velký důraz na ochranu přírody a zájemců o sportovní aktivity přibývá, 
již nestačí. Proto se Český horolezecký svaz rozhodl formulovat základní zásady svého přístupu k přírodě 
a její ochraně včetně spolupráce s orgány ochrany přírody. S desetibodovým dokumentem, který schválil 
výkonný výbor ČHS, se můžete seznámit na našem webu v rubrice Ochrana přírody - 
http://www.horosvaz.cz/ochrana-prirody/.  

Pokud jde o jednání o povolení lezení v jednotlivých skalních oblastech, požádali jsme o prodloužení 
povolení lezení v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe a nyní podáváme další žádosti o prodloužení 
povolení v Národní přírodní rezervaci Broumovské stěny a v Národní přírodní památce Polické stěny.  

V Labských pískovcích se chystá nové vyhlášení Přírodní památky Tiské stěny (dosavadní dokument 
z roku 1996 nesplňuje současné požadavky na ochranu přírody). V bližších ochranných podmínkách této 
přírodní památky má být uvedeno, že provádění horolezecké činnosti je možné jen na základě souhlasu 
příslušného orgánu ochrany přírody, což je přístup, který je dlouhodobě uplatňován např. v CHKO Český 
ráj a v  dalších oblastech. ČHS je o tomto záměru informován a stanovení podmínek pro lezení v Tiských 
stěnách se správou CHKO řeší; omezení lezení se není třeba obávat.  

Omezení lezení ovšem hrozilo na Pašince, malém, ale oblíbeném lezeckém cíli kolínských lezců. Obavy, 
že pozemek se skálou koupí někdo, kdo není horolezectví nakloněn, vedla k založení občanského 
sdružení Horolezci Kolínska a k účasti ve výběrovém řízení, ve kterém se tomuto sdružení podařilo skálu 
koupit, s cílem umožnit zde lezení. Poděkování patří nejen členům sdružení, ale všem, kdo na koupi 
Pašinky finančně přispěli.  

Nástup letošní lezecké sezóny byl v několika oblastech spojen s problémy s parkováním v okolí skal, 
které jsou zatížené velkou návštěvností. Problémy u Kreutzbergu nad Litoměřicemi, na Koupáku 
u Skaláku v Českém ráji a na vltavské žule na Rovišti se mohou objevit i jinde a v krajním případě mohou 
vyústit v omezení či zákazy lezení. ČHS proto prosí všechny lezce o ohleduplné chování a respektování 
stanovených „pravidel hry“, ať už se týkají chování v přírodě, ježdění a parkování aut nebo pohybu na 
soukromých pozemcích.  
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Akce pro členy ČHS a příznivce horolezectví 

Na konci dubna se na Drátníku na Českomoravské vrchovině konal Metodický víkend ČHS, určený 
široké lezecké veřejnosti. Na akci, kterou připravila Metodická komise ČHS, přijelo přibližně padesát 
zájemců o bezpečné lezení. Vedle výuky zaměřené na správné jištění, slaňování, na první pomoc apod. 
bylo na programu také oblíbené „trhání“, tj. testování smyček a dalšího lezeckého materiálu, a promítání 
horolezeckých filmů.  

V lezeckém parku Alkazar, který byl otevřen na začátku roku, se 1. května konala první veřejná akce - 
ERA dětský lezecký den, který zorganizoval oddíl ČHS TJ Lokomotiva Beroun a Mateřské centrum 
Slunečnice z Berouna.  

V polovině května byla v Turnovském muzeu Českého ráje slavnostně otevřena výstava Jistíš?“, 
věnovaná historii horolezectví na pískovcových skalách Českého ráje. Výstava potrvá do konce září 
a pokud jste ji ještě nenavštívili, neváhejte. V souvislosti s výstavou patří poděkování oddílům 
a jednotlivcům, kteří s přípravou výstavy pomohli a poskytli cenné historické materiály včetně lezeckého 
materiálu, se kterým by se nikdo z nás už do skal neodvážil.  

 

Novinky z "horolezeckého úřadu" a další informace 

Ve druhé polovině května a na konci června se konala jednání nově zvoleného výkonného výboru ČHS. 
Na programu květnového jednání bylo rozdělení gescí členů výboru, úprava několika vnitřních předpisů, 
řešení provozních záležitostí horosvazu a mnohé další. 

Na červnovém jednání hodnotil výkonný výbor žádosti o financování projektů ČHS, na které je podle 
rozhodnutí valné hromadu určeno 900 tisíc Kč získaných ze zvýšené dotace od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Rozhodování o přidělení peněz nebylo jednoduché, protože požadavek 
vyplývající z podaných žádostí oddílů a komisí dosáhl téměř 5,6 mil. Kč. Nakonec se podařilo vybrat 
dvacet projektů, které míří do oblasti mládeže, závodů, údržby skal a dalších důležitých činností ČHS; 
jejich přehled je najdete na webu ČHS spolu se zápisem z jednání výkonného výboru: 
http://www.horosvaz.cz/chs-informace/vykonny-vybor/zapisy-z-jednani-vv/. 

Na témže jednání začalo postupné analyzován a hodnocení jednotlivých komisí a činností ČHS, s cílem 
zlepšit jejich fungování, vzájemnou koordinaci a hlavně s cílem poskytovat lepší servis členům. 
Hodnocení začalo u mediální a marketingové činnosti a u závodů ve sportovním lezení, další oblasti budu 
následovat.  

A na čem se dále pracuje? Ve spolupráci se spol. ALPY připravujeme nabídku kombinovaného členství 
ČHS – OEAV na rok 2013, po půlročním „záběhu“ chystáme menší úpravy webu ČHS, v zájmu 
zjednodušení vstupu do ČHS a objednávání průkazů a pojištění připravujeme registraci prostřednictvím 
webu ČHS, pracujeme na novele stanov, která by měla upřesnit a vyjasnit postavení našich oddílů, které 
jsou v současnosti pouze základními organizačními složkami bez právní subjektivity, začínáme jednat 
s potenciálními sponzory ochotnými podpořit v příštím roce horolezectví a jako každoročně připravujeme 
soutěž Výstupy roku, jejíž výsledky budou slavnostně vyhlášeny na Mezinárodním horolezeckém 
festivalu v Teplicích nad Metují. Určitě tam přijeďte, členové ČHS budou mít letos poprvé slevu na 
permanentku na celý program festivalu.  

 

Úspěšný a bezproblémový průběh lezecké sezóny vám přeje 

 

         Český horolezecký svaz 
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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, 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. 
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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.  
 

 
 
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/. 
 

 
 
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. 
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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 
 

 
 
 

http://www.horyinfo.cz/ - příjemné horolezecké zákoutí se stoupající oblibou. Počet fanoušků na 
Facebook upřekročil 700, děkujeme za důvěru.  
Databáze cest (http://www.horyinfo.cz/searchcesty.php), databáze chat (http://www.horyinfo.cz/chaty-
search.php), aktuální podmínky na horách (http://www.horyinfo.cz/forum/list.php?3), fórum 
(http://www.horyinfo.cz/forum/index.phpa), a k tomu halda kvalitního čtiva, např.:  
Bez kyslíku na Everestu (http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2012060017&nazevclanku=bez-
kysliku-na-everestu),  
Annapúrna 2012 (http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2012050030&nazevclanku=annapurna-
2012-trinacta-osmitisicovka-radka-jarose);  
Proč praskla karabina (cisloclanku=2012060004&nazevclanku=proc-praskla-karabina);  
lezecké tipy Hochburger Berge 
(http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2012060016&nazevclanku=oblast-hohburger-berge-
spielberg) a mnoho dalšího. 
 

 
 
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:  
Ueli Steck se vyjádřil k letošní sezóně na Everestu: http://www.pohora.cz/horolezectvi/fenomenalni-ueli-
steck-se-vyjadril-k-situaci-kolem-everestu/ 
Jak vystoupit se psem na třítisícovku Tofana di Rozes? http://www.pohora.cz/italske-alpy/se-psem-na-
dolomitickou-tritisicovku-tofana-di-rozes/ 
Kangchenjunga trek – pralesní hardcore: http://www.pohora.cz/treky-tury/kangchenjunga-trek-pralesni-
hardcore/ 
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Časopis Everest - čtvrtletník o lezení a horách se slušnou porcí těch nejzajímavějších článků 
a dechberoucích fotografií. Více informací a předplatné na www.ieverest.cz 
 


