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Zpravodaj HS
1. íslo roku 2012 vychází 6.1. 2012
Stru né informace o tom, co významného a zajímavého se událo v poslední tvrtin  roku 2011 v horách,
na skalách, na závodech i v HS…

Lezení v horách a na skalách...
Ondra Beneš s Richardem Nyekim p elezli cestu Freeride na El Capitana (5.13), 34 délek si ve st
„užívali“ t i a p l dne.
Jind ich „Hudy“ Hude ek, Michal Brunner a Standa Št pán dali v Patagonii již klasickou cestu
Compressor Route na Cerro Torre, kterou v roce 1970 ud lal Ital Cesare Maestri.
Pavel „Ba a“ Vrtík s Milanem „Mejlou“ Doležalem vytvo ili v JV st  Lomnického štítu novou
jednadvaceti délkovou cestu s názvem Vzpomínka na Eiger, jako poctu všem eským a slovenským
dobyvatel m severní st ny slavné alpské hory.

Adam Ondra se b hem podzimu stal nekorunovaným králem sv tového boulderingu. Po  sérii
kolika výstup  v obtížnosti 8C Adam s pro sebe typickým rozmyslem oklasifikoval sv j vlastní

boulder „Terranova“ stupn m 8C+. Jedná se o ne zcela lákavou linii, o to zajímav jší a t žší jsou však
kroky v tomto traverzu na moravské Lidomorn . Autor v boulderu strávil celkem 11 dní. Skoro by to
vypadalo jako snaha o potvrzení, ale spíše se jednalo o srde ní záležitost, když se mu poda ilo zhruba

síc po p elezení „Terranovy“ zopakovat boulder italského mága Christiana Correho „Gioia“
(radost), o n mž se ve sv  také šuškalo jako o možném 8C+. Adam Ondra strávil v boulderu zhruba
stejn asu jako ve vlastním kousku a také zde neváhal s klasifikací 8C+. U boulderingu ješt  na chvíli

staneme, když zmíníme pátého echa, který zdolal stupe  8B+. Je jím mladý neustále se zlepšující
Ondra Nev lík, který ve švýcarském Crescianu vylezl boulder „The Dagger“.

Vyvrcholením lezecké sezóny bylo vyhlášení výsledk  sout že Horolezec roku 2011, kterou
organizuje HS se spole ností ALPY. Na výb ru nejlepších lezc  a horolezc  se vedle výkonného
výboru HS a spol. ALPY podílela, stejn  jako v lo ském roce, odborná horolezecká média - asopisy
lidé&Hory, Everest, a weby www.lezec.cz a www.horyinfo.cz. Slavnostní vyhlášení výsledk  sout že
prob hlo v ned li 4.12. 2011 na Smíchovském festivalu alpinismu v Praze, ceny vít m p edával Peter
Habeler, erstvý držitel K iš álového cepínu, ocen ní ud lovaného tímto pražským festivalem.
Hlavní cenu a titul Horolezec roku 2011 získal Adam Ondra, a to za 1. volný p elez dvou variant big
wallové cesty Tough Enough (8c PP, 8b PP), za prvop elez Planta de Shiva (9b),  za L´Avaro (8c+) a za
1. místo v kombinaci na MS v lezení v Arcu.
Druhým nejlepším horolezcem roku 2011 je Dušan "Stoupa" Janák. Ocen ní získal za Tatranský
double na Ganek (1. volný p elez centrálního koutu na Galerii Ganku, 8 UIAA, M8-, spolulezec Pavel
Vrtík) a za 1. kontinuální volný p elez cesty Erectissima na Cima Grande (10-, spolulezec Miro Pe o).

etí místo získala Lucie Hrozová za 2. ženský p elez jedné z nejt žších drytoolových cest Law and
Order (M13+).

Závody
Podzim byl ve znamení záv ru závodní sezóny sout žního lezení. Sv tový pohár v lezení na
obtížnost vyhrál Rakušan Jakob Schubert, mezi ženami byla v roce 2011 nejlepší Slovinka Mina
Markovi . V boulderingu zvít zil Killian Fischhuber  a mezi ženami Anna Stöhr, oba z Rakouska. První
místa  v lezení na rychlost získal op t národní tandem - Poláci Lukasz Swirk a Edita Ropek. Naši
závodníci nebyli v roce 2011 ve sv tovém poháru p íliš vid t, s výjimkou Libora Hrozy ml., který
vybojoval výborné 5. místo v SP v lezení na rychlost. Adam Ondra dal v této sezón  p ednost lezení ve
skalách, zazá il „jen“ na mistrovství sv ta v Arcu.

http://www.lezec.cz
http://www.horyinfo.cz.
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V závodech mládeže EYC byla " eská stopa" výrazn jší, eští závodníci obsadili n kolik pozic
v první desítce: V lezení na obtížnost Andrea Pavlincová (dívky B, 6. místo) a Zden k Ustohal (chlapci
B, 10. místo), v lezení na rychlost Eva K ížová (dívky A, 4. místo), Petra Vojí ová (dívky A, 5. místo),
Monika Scheuerová (dívky B, 6. místo), Jan K íž (2. místo), Radovan Šifra (6. místo), Miroslav Dosed l
a Jan Dosed l (8. a 9. místo), všichni v kat. B.

Tuzemskou závodní sezónu zakon ily záv re né pohárové závody, závody TendonCup
a mistrovství R mládeže. Celkovými vít zi eského poháru dosp lých v lezení na obtížnost se stali
Jakub Hlavá ek a Lucie Hrozová, v boulderingu Martin Stráník a Petra R ži ková a v lezení na rychlost
Martin Micka a Eva K ížová.

V Hudy eském poháru mládeže v  lezení  na  obtížnost  zvít zil  Jan  Jeliga  a  Michaela  Zbo ilová
(junio i), Petr ermák a Tereza Svobodová (kat. A) a Zden k Ustohnal a Andrea Pavlincová (kat. B).
V lezení na rychlost vybojovali celkové vít zství Jaroslav Vystav l a Anna Wágnerová (kat. A) a Jan

íž a Veronika Scheuerová (kat. B).

Na za átku prosince se v Brn  na venkovní lezecké st  Olympie konalo mezinárodní mistrovství R
v drytoolingu „Black Diamond Drytool cup Brno 2011“. Mezinárodními mistry R se stali Alexandar
Mataruga a samoz ejm  Lucie Hrozová.

Skalní oblasti, ochrana p írody
V íjnu bylo na základ  žádosti HS získáno povolení lezení v oblasti P írodní památky P ílepská
skála ve St edo eském kraji a v P írodní památce Borecké skály v eském ráji. Dosud se však
nepoda ilo vy ešit situaci v pražských lezeckých lokalitách, kde místní „ochraná ské“ sdružení usiluje
o zrušení vloni vydané výjimky. Situaci nyní eší MŽP, nebo  výše zmín né sdružení se proti rozhodnutí
magistrátu, které sv ilo v náš prosp ch, odvolalo.

Bezpe nost lezení

V íjnu se v Milovech na eskomoravské vyso in  konal Metodický  den  HS  pro  lezeckou
ve ejnost, který p ipravili lekto i z Metodické komise a z Léka ské komise. O akci byl velký zájem
a po et ú astník  byl i p es katastrofáln  špatné po así velký. Pokud jste o akci nev li nebo byli
odmítnuti pro velký po et zájemc , m žete se t šit na jaro, kdy se bude akce opakovat, tentokrát
v dvoudenní podob .

Novinky z "horolezeckého ú adu" a další informace
Výkonný výbor se v posledním tvrtletí roku 2011 sešel t ikrát, p emž poslední p edváno ní jednání
bylo v nováno p edevším p íprav  rozpo tu na rok 2012 a zú astnili se ho jako obvykle p edsedové
odborných komisí, aby „vybojovali“ peníze na svou innost.

Ke zm  došlo v Disciplinární komisi, nebo  z pozice p edsedy odstoupil ze zdravotních d vod
Roman Wimmer a komise byla dopln na náhradníkem Markem Hole kem.

HS se b hem podzimu zapojil do kampan  Hv zdy nepadají z nebe, jejímž cílem bylo oslovit
poslance Parlamentu R a zajistit pot ebný objem finan ních prost edk  pro eský sport. Na všech
jednáních týkajících se budoucnosti eského sportu po krachu Sazky a nejisté budoucnosti STV se
výrazn  podílel p edseda HS Zden k Hrubý, který je od po átku ve vedení iniciativy eský sport
2011.
Na veletrhu Sportlife v Brn  se konalo setkání s dosavadními partnery HS. HS bude i v roce 2012
podporovat v tšina dosavadních partner  s výjimkou Humi Outdoor, Directalpine a Tilaku, novým
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partnerem se stává Vertical trade a doufáme, že se ješt  p idají další. Všem, kte í nás v roce 2011
podporovali, d kujeme.

HS podpo il úsilí Mezinárodní federace sportovního lezení (IFSC) o za azení sportovního lezení
mezi olympijské sporty. K propagaci sportovního lezení p isp lo i to, že dokumentární film o eské
výprav  na MS v Arcu získal na mezinárodním festivalu Sport Movies & TV v Milán estné
uznání. ("Arco Climbing World Championship 2011 - v patách eské výprav ", autorka Monika
Brkalová, koprodukce HS.)
Na úplném konci roku se po složitých jednáních a díky nezm rnému úsilí Petra Resche poda ilo
dokon it Lezecký Park Alkazar v Srbsku v eském krasu, jehož výstavbu podpo ila, jakožto
generální partner, Era.

K 31.12. 2011 byl ukon en provoz starého webu HS a od 1.1. 2012 byl spušt n nový web HS. Má
sice ješt  n které d tské neduhy, které budeme postupn  odstra ovat, ale i tak doufáme, že s ním budete
spokojeni.
V lednu se m žete t šit na zahájení Scarpa eského poháru ve skialpinismu (první závod se koná v
sobotu 7.1. v Krušných  horách) a na  již  t etí  Ro enku  HS, kterou si tentokráte budete moci
vyzvednout i na desítkách lezeckých st n, se kterými za al HS spolupracovat.

A nezapome te, že na konci b ezna se bude konat Valná hromada HS, která bude volit po t ech
letech nový výkonný výbor HS. Tak si rezervujte termín, a  máte možnost budoucí d ní v HS ovlivnit.

Úsp šný za átek nového roku 2012 vám p eje

eský horolezecký svaz
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Hlavní partner HS v roce 2012

HUDYsport a.s. je nejv tší sítí outdoorových prodejen v eské a Slovenské republice s tradicí, která se vyvíjí od
roku 1990. St žejní ást tvo í 41 maloobchodních prodejen na území obou republik. Pro vznik spole nosti
HUDYsport je klí ová postava jejího zakladatele Jindry Hude ka). Jeho nejv tší a celoživotní láskou jsou skály,

edevším ty pískovcové, v kraji jeho rodného eskosaského 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 spole nost HUDYsport, tak jak ji znáte dnes. Zam stnanci HUDYsportu se stávali vždy kamarádi ze skal i
horolezeckých expedic. Díky tomu vznikl uvnit  firmy silný duch, který je jeho hnací silou i dnes!

Partne i HS v roce 2012

 je p ed vámi n co ne ekaného nebo dlouho plánovaná expedice, vždy se m žete spolehnout na vysoce
odbornou pé i v Evropské o ní klinice LEXUM v Praze, Brn , Ostrav , eských Bud jovicích a v Tábo e.
Nejrozsáhlejší tým zkušených o ních chirurg  ve st ední Evrop  Vám za pomoci nejmodern jší techniky pom že
odstranit dioptrické vady a zbavit Vás tak brýlí i kontaktních ek, u v kov  starších m žeme nabídnout
nadstandardní lé bu šedého zákalu. Pro každého lov ka je zrak nejd ležit jším smyslovým orgánem. Pro
horolezce je kvalitní a p esné vid ní navíc životn  d ležité. Proto jsme se stali hrdým partnerem eského
horolezeckého svazu a nabízíme jeho len m nadstandardní pé i za zvýhodn né podmínky.

MAKAK  cimbing  s.r.o.  -  firma,  která  se  již  dvacet  let  zabývá  výrobou,  montáží  a  vývojem  horolezeckých  st n
a um lých chyt . Za dobu své existence firma postavila více než dv  st  st n v zemích celé Evropy o celkové ploše

es 30 000 metr tvere ních. Informace o produktech a možnostech spolupráce najdete na našich stránkách –
www.makak.cz.

ALPSPORT s.r.o. se zabývá velkoobchodní inností (distributor nebo p ímým dovozce zna ek SCARPA, MICO,
POMOCA, GREGORY, HOT PACK ) a provozuje maloobchodní prodejny ALPSPORT v Brn , Ostrav , Praze, ve
kterých vás rádi vybavíme na vaše sportovní akce. Z pohodlí domova m žete zakoupit vybavení v našem e-shopu
(www.eliass.net). T šíme se na setkání s Vámi v našich prodejnách, na horách, nebo na naší lezecké st
v Ostrav .

http://www.makak.cz.
http://www.eliass.net).
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Prosport  Praha s.r.o.  zastupuje outdoorové zna ky LOWA, YETI,  NORDISK, GABEL, THORLO a cNETT. Pro
zimní sezónu p ináší n kolik novinek. V oblasti trekingové obuvi LOWA je to pánská bota CAMINO GTX se
systémem šn rování FREE FLEX, v kategorii Backpacking je to zcela nová dámská bota GAVIA GTX Ws. Firma
YETI p ináší superlehké pé ové komorové v trovky AMBITION a ATTRACTION s izolací odpovídající

ísezónnímu spacáku. V trovku AMBITION testoval Radek Jaroš p i svém úsp šném výstupu na Lhotse.
Podrobnosti na www.prosportshop.cz.

UNIQA pojiš ovna, a.s., nabízí len m eského horolezeckého svazu již n kolik let komplexní cestovní pojišt ní,
které kryje i horolezectví, skialpinismu, vodáctví a další outdoorové aktivity. Pojišt ní zahrnuje nejen lé ebné
výlohy a asisten ní služby, ale také záchranné práce (vrtulník, horská služba). K základním tarif m Standard a
Nadstandard si sjednat p ipojišt ní pro delší dobu pobytu v zahrani ní a pro vyšší pln ní v p ípad  záchranných
prací.

LANEX a.s. je špi kovou  flexibilní,  inovativní, moderní a prosperující spole ností evropského formátu,
s celosv tovým zacílením obchodních aktivit, poskytující svým zákazník m ešení jejich problém  a požadavk
kvalitními  produkty, servisem, dodáním „na míru a na as“. Zna ka horolezeckých lan TENDON je mladou,
dynamicky se rozvíjející zna kou, která mimo špi kové kvality, která je bezprecedentním východiskem, nabízí i
další benefity – na prvním míst  hluboké pochopení pot eb zákazník  a jejich bezpe nost a komfort. Následuje
rychlost a v asnost dodávek spolu s dokonalým servisem a poradenstvím p i nákupu.

Spole nost zabývající se velkoobchodem a distribucí vybavení pro horolezectví, kempink a turistiku. Dále také
provádí revizní a školící innosti na použití produkt  a technik pro horolezectví, práce ve výškách a záchranu.
Výhradní zástupce zna ky Petzl pro eskou Republiku a Slovensko.

Hlavní mediální partne i HS v roce 2012

Hlavní mediální partner HS – komunitní web horolezc   - http://www.lezec.cz/.

http://www.prosportshop.cz.
http://www.lezec.cz/.
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Montana – v eštin  nejdéle vycházející lezecký asopis.

„Navštivte náš denn  aktualizovaný web: www.lideahory.cz.

Mediální partne i HS v roce 2012

http://www.horyinfo.cz/ - pr vodce sv tem hor.

Pohora.cz - web o horách, skalách, adrenalinových a outdoorových sportech. Web o horách po ádn .

ty ikrát ro tení o horách, o skalách…

http://www.lideahory.cz.
http://www.horyinfo.cz/

