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Zpravodaj HS
Stru né informace o tom, co významného a zajímavého se událo ve t etí tvrtin  roku 2011 v horách, na
skalách, na závodech i v HS…

V horách a na skalách
V polovin ervence byly v italském Arcu ud lovány ceny VI. ro níku Arco Rock Legends. Adam
Ondra zde již pot etí získal cenu Salewa Rock Award, která pat í lezci s nejv tším p ínosem pro
skalní lezení. K tomu je t eba dodat, že Adam byl i mezi lezci nominovanými na cenu La Sportiva
Competition Award, kterou nakonec získal Ramón Julian Puigblanque.
Na domácí p  byly místem oce ování nejlepších (horo)lezeckých výkon  Teplice nad Metují, kde HS
v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu vyhlašoval výsledky sout že Výstupy roku
2011. Ocen ní Výstup roku, o kterém rozhodovali p edevším lenové odborných komisí HS, bylo letos
ud leno p t:

V kategorii velehory pod 6.000 m n.m. – mixový a ledovcový charakter, získali ocen ní Dušan
Janák a Pavel Vrtík za"Tatranský double na Ganek", 8 UIAA, M8-, vše OS nebo PP.
V kategorii velehory pod 6.000 m n.m. – skalní lezení a big wall, byl ocen n Adam Ondra za
první volný p elez dvou variant cesty Tough Enough, original 8c PP, 8b+ PP.
V kategorii skalní terény - ostatní oblasti, se držitelem Výstupu roku stal op t Adam Ondra, za
prvop elez Planta de Shiva, 9b, a další výstupy této obtížnosti.
V kategorii boulderingu byl Výstupem roku ocen n Petr Resch za Knockin´on Heaven´s Door,
8c.
V kategorii mixy a ledy sportovního charakteru získala Výstup roku Lucie Hrozová za Law and
Order, M13+.

estná uznání byla ud lena Edit  Vopatové za Ztracený sen, Xb, RP (kategorie skalní terény -
pískovcové oblasti) a v boulderingu Monice Kun-Gaberové za Dry County, 8a.
V kategoriích velehory nad 6.000 m n.m. a ve skialpinismu nebyly ceny ud leny.

Adam Ondra se po mistrovství sv ta v Arcu vrátil op t do skal. V jihoafrické boulderingové oblasti
Rocklands mj. "uko istil" Monkey Wedding za 8C a poté v domácím Moravském krasu uskute nil své
dva projekty - Perlorodku 11+ a boulderingový projekt Pata ledovce 8C.
Na konci prázdnin se z Pákistánu vrátila Expedice Wild Choice 2011 – Mára Hole ek a Zden k
Hrubý. Prvovýstup Rupalskou st nou na osmitisícový Nanga Parat se jim v d sledku nep íznivých
podmínek nepoda ilo uskute nit, ale p ijeli s pozitivní zprávou: Zamýšlený výstup je sice extrémn
obtížným, ale reálný, takže p íšt …

Sout žní lezení
Nejvýznamn jším událostí bylo samoz ejm Mistrovství sv ta ve sportovním lezení, které se konalo
v polovin ervence v italském Arcu. Na mistrovství sv ta odjela pom rn  po etná eská výprava, ve
které byli vedle našich nejlepších, Adama Ondry a Libora Hrozy, také mladí lezci a lezkyn , pro které
byla už samotná možnost startovat na mistrovství sv ta velkým úsp chem. Nejúsp šn jším lenem
eské výpravy se stal podle o ekávání Adam Ondra, který z Arca p ivezl st íbro z boulderingu, bronz

z lezení na obtížnost, zlato z kombinace a také z duelu, který je neoficiální disciplínou mistrovství. Liboru
Hrozovi se bohužel neda ilo tak, jak sám o ekával, ale jeho 5. místo v lezení na rychlost je i tak výborné.
Velkým úsp chem je i 7. místo Martina Stráníka v boulderingu a postup juniorky Terezy Svobodové do
semifinále žen v lezení na obtížnost.
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Vystoupení naší reprezentace v Arcu je zachyceno v dokumentárním filmu "Arco Climbing World
Championship 2011 - v patách eské výprav ", který produkoval HS a nato ila Monika Brkalová ve
spolupráci s Tomášem Binterem. O kvalit  tohoto filmu sv í fakt, že byl 22.9. 2011 ocen n na festivalu
sportovních film  Sportfilm Liberec a je nominován do mezinárodního finále v Milán . Vy jej m žete
shlédnout na http://vimeo.com/27256376.

Mistrovství sv ta bylo následováno dv ma tuzemskými mistrovskými závody. Na konci ervence se
v Baldovci konalo Mistrovství R v lezení na rychlost a jeho vít zi se stali Milan Dvo ek a Eva

ížová. V zá í následovalo mnohem obsazen jší Mistrovství R v boulderingu,  které  se  konalo
v Praze, s finále v rámci festivalu Joyride. Mužskou ást mistrovství vyhrál Martin Stráník následovaný
Janem Chválou a Ond ejem Nev líkem. Mezi ženami zvít zila Lenka Frühbauerová, za ní se umístily
Nelly Kudrová a V ra Kostruhová.

Na "letních" sv tových pohárech reprezentoval R jen Libor Hroza, který v ínském Xiningu
obsadil 6. místo a v Changzhi 9. místo. Adam Ondra opustil podle p vodních plán  závodní kolbišt  a od
mistrovství sv ta se op t v nuje skalnímu lezení a boulderingu.
Na konci zá í se konalo v rakouském Imstu Mistrovství sv ta junior . Nejlepší umíst ní (12. p ku)
zde získala v lezení na obtížnost v kategorii B Andrea Pavlincová.

hem prázdnin se konalo n kolik mládežnických sv tových pohár . Z našich závodník  byl nejlepší
Jan K íž, který p ivezl medaile ze všech t í EYC v lezení na rychlost a v celkovém hodnocení v kategorii
B obsadil vynikající druhé místo. V jednotlivých závodech EYC m la R n kolik finalist  – Andreu
Pavlincovou, Terez Svobodovou, Zde ka Ustohalu (obtížnost), Petru Vojí ovou a Evu K ížovou
(rychlost).

Skalní oblasti, ochrana p írody
Na konci ervence se z iniciativy p edsedy OVK Labské pískovce Jeníka Pletichy konalo v Dolním Žlebu
školení správc  skal, které vedl p edseda Centrální vrcholové komise Vladimír Wolf a samoz ejm

edseda Bezpe nostní komise Vladimír T šitel.

V pr hu zá í se poda ilo dokon it n kolik jednání o povolení lezení ve zvlášt  chrán ných
územích. Nejvýznamn jší je nový souhlas s provozování horolezectví na území CHKO eský ráj,
který nahrazuje letos kon ící povolení a platí až do konce roku 2016. V CHKO eský kras se nám
poda ilo legalizovat lezení na Kotýzu (dosavadní komplikace vyplývaly ze zákazu vstupu mimo zna ené
cesty) a zcela nov  jsou otev eny ervené skály v Srbsku. Lezení je po dlouhých letech povoleno také
v malé pískovcové oblasti Dutý kámen v Lužických horách a v Boreckých skalách v eském ráji, kde
je však nutno do ešit vyzna ení p ístupových cest.

V sou asnosti vyjednáváme povolení lezení na P ílepské skále ve St edo eském kraji a ešíme problém
v Praze, kde Spole nost p átel Prokopského a Dalejského údolí usiluje o zrušení výjimky pro všechny
pražské oblasti, s poukazem na údajné porušování stanovených podmínek na Borové skále v Prokopském
údolí. V této souvislosti prosíme o dodržování podmínek stanovených orgány ochrany p írody, abychom
nezavdávali p inu k takovýmto útok m a p ípadným restrikcím.

Co je nového v "horolezeckém ú ad "
Výkonný výbor se b hem letních m síc  sešel jednou, jednání se konalo na konci srpna v Teplicích nad
Metují. ásti jednání se zú astnil edseda SHS James Igor Koller, který informoval p edevším
o pokra ující p estavb  Chaty pod Rysy ve Vysokých Tatrách. Pokrýt rozpo et této stavby je velmi
obtížné a proto výkonný výbor p islíbil, že znovu osloví eské lezce, aby obnovu nejvýše položené
tatranské chaty podpo ili koupí mimo ádných známek James. Známky jsou k dispozici i na sekretariátu

HS, tak neváhejte…

http://vimeo.com/27256376
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Igor Koller dále informoval o nových smlouvách s nájemci tatranských chat, v rámci nichž se poda ilo
dojednat slevy na ubytování i pro leny HS. Informace naleznete na našem webu – www.horosvaz.cz.
Na jednání p išli také p edsedové OVK Labské pískovce (Jeník Pleticha) a Broumovsko (Jirka Škop),
kte í upozornili na to, že boulderisté v n kterých oblastech nerespektují podmínky lezení stanovené
orgány ochrany p írody pro zvlášt  chrán ná území, ímž ohrožují zájmy ostatních lezc , a požádali
výkonný výbor o pomoc p i ešení.
V srpnu bylo uzav eno výb rové ízení na poskytování kombinovaného lenství HS – OEAV.
Výkonný výbor posoudil p edložené nabídky a rozhodl, že kombinované lenství bude HS op t
poskytovat ve spolupráci se spole ností Alpy, která zastupuje v R sekci 608, Innsbruck. Nabídka
kombinovaného lenství je k dispozici již od 1.9., informace jsou k dispozici na webu HS -
http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&id=404.

A co nás eká na podzim? Nejbližší akcí je Metodický den HS, který se koná 8.10. na Drátníku na
eskomoravské vrchovin  a je ur en široké lezecké ve ejnosti. Po n m bude na konci íjna následovat

tradi ní, již 22. ro ník Pelikánova seminá e organizovaný Léka skou komisí HS a Spole ností horské
medicíny.

Sekretariát pokra uje v p íprav  nového webu HS, komise pro média a marketing za íná shromaž ovat
materiály na Ro enku HS 2011 a za íná p íprava na další rok: Jednání s potenciálními sponzory,
realizace již schválených zm n v oblasti lenských p ísp vk  (rodinné lenství apod.), diskuse o návrhu
rozpo tu na rok 2012 v kontextu zm n ve financování sportu v R, úvahy o další innosti HS s ohledem
na fakt, že valná hromada v roce 2012 je op t volební atd. atd.

kný lezecký podzim vám p eje

Výkonný výbor HS

http://www.horosvaz.cz.
http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&id=404
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Hlavní partne i HS

eský výrobce kvalitního outdoorového oble ení pro náro né aktivity v horských podmínkách, pro expedi ní
nasazení a další extrémní akce. P i vývoji oble ení je kladen d raz na maximální ú elnost, pohybový komfort
a ochranu uživatele. Charakteristické rysy oble ení DIRECTALPINE jsou technický design, funk ní dopl ky
a detaily, výb r kvalitních materiál . To vše p edstavuje pro zákazníky jejich jistotu na horách, na expedicích, na
skalách i v b žném outdooru. V dí, že se na oble ení zna ky Directalpine mohou spolehnout!

HUMI Outdoor je eská zna ka zabývající se výrobou oble ení pro outdoorové aktivity, zejména pak treking a
horolezectví. B hem své historie byla partnerem mnoha výprav do nejvyšších poho í v etn  n kolika
osmitisícovek. Krom  expedi ního vybavení nabízíme i široký sortiment i pro celoro ní cestování do r zných
kout  a klimatických zón od polárních oblastí p es tundry, stepi, poušt  až k prales m. V našem oble ení se ale
budete cítit dob e i v naší malebné republice.
Kompletní sortiment naleznete na stránkách www.humi.cz .

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

 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.

Po mnohaleté spolupráci s HS se stává Tilak oficiálním partnerem Svazu. Firma od roku 1986 vyrábí vybavení
pro horolezce a outdoorové nadšence. Tilak je eská firma a v esku skute  vyrábí, na rozdíl od v tšiny zna ek.
Jako držitel licence vyrábí z materiál  GORE-TEX® a Windstopper®. Modely jako Evolution, Raptor, Ogre nebo

http://www.humi.cz
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Latok se staly mezi lezci legendami. Tilak dlouhodob  spolupracuje s instruktory HS a do firemního týmu pat í
špi koví lezci jako Dušan „Stoupa“ Janák, Václav „Šatavis“ Šatava, Libor Uher, Richard „Riccardo“ Jure ka,
Luboš  Mázl,  Jitka  Mázlová,  Jind ich  „Pi on“  Mandát,  Ján  „Smolo“  Smole ,  ale  i  Dejan  Koren  ze  Slovinska  a
Andrzej Sokolowski z Polska.

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.

V ervnu jsme otev eli stanové m ste ko v zahrad  za prodejnou Vinohradská 38 v samém centru Prahy. Po celou
dobu prázdnin si m žete prohlédnout nabízené stany v „životní velikosti“. Z dalšího vybavení je p ipravena
nap íklad široká nabídka batoh  americké zna ky GREGORY®, kterou zastupujeme na eském trhu. Nejen na
prázdninové akce Vás rádi vybavíme v našich prodejnách (Praha, Brno, Ostrava). 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 .

Prosport  Praha s.r.o.  zastupuje outdoorové zna ky LOWA, YETI,  NORDISK, GABEL, THORLO a cNETT. Pro
zimní sezónu p ináší n kolik zásadních 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 t 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). Od letošního roku si m žete

ipojistit také delší dobu pobytu v zahrani ní a 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,

http://www.makak.cz.
http://www.eliass.net).
http://www.prosportshop.cz.
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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.

Hlavní mediální partne i HS

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

Montana – v eštin  nejdéle vycházející lezecký asopis.

„Navštivte náš denn  aktualizovaný web: www.lideahory.cz. Spolupo ádáme Smíchovský festival alpinismu –
letos v termínu 1.-4. 12. 2011, více na www.festivalalpinismu.cz.“

Mediální partne i HS

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

Cestovatelský portál pro všechny dobrodruhy…

V podzimním ísle asopisu everest si m žete p íst o tom jak probíhala expedice Radka Jaroše na Lhotse, jak to
bylo s vrcholem nevrcholem Honzy Trávy na Manaslu. Oh ejete se ve slunných st nách Austrálie a Tasmánie a se
Zde kem Petrán m zavítáme již tradi  do Prachova. Toto vše a mnoho dalších zajímavých lánk  na vás eká v
podzimním everestu, který práv  vychází.

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

