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

V horách a na skalách
V p edchozím ísle Zpravodaje byla tato ást zakon ena informací o odjezdu Radka Jaroše do Himálaje
s cílem získat vrchol další osmitísícovky. Poda ilo se – Radek Jaroš 19. kv tna sólov  vystoupil na
vrchol Lhotse, tvrté nejvyšší hory sv ta (8.516 m n.m.).

Ve velehorách se zada ilo i dv ma len m Expedice Manaslu 2011 Honzovi Trávní kovi a Kubovi
Va kovi, kte í 29. dubna zdolali Manaslu (8.163 m n.m.). Všem gratulujeme.

Na další úsp chy si musíme po kat. P íslibem je Expedice Wild Choice 2011 Zde ka Hrubého a Máry
Hole ka, kte í  9.  ervence  odlet li  do  Pákistánu  na  Nanga  Parbat  (8.125  m  n.m.)  s  cílem  vytvo it
alpským stylem novou cestu Rupalskou st nou, kolem centrálního rupalského pilí e.

Na p elomu dubna a kv tna se konal již 9. ro ník boulderingových závod  – Petrohradské padání. Do
závod  se zaregistrovalo 280 lezc , ale návšt vník , lezoucích i nelezoucích, bylo dvakrát tolik. Mužské
klání vyhrál Adam Ondra následovaný Ros ou Štefánkem a Martinem Pilkou. Z žen byla nejlepší
Agniezska Ostralek a za ní Monika Kuhn-Gaberová a Jitka Mázlová.

Ze zpráv, které se pr žn  objevují na lezeckých webech, je jasné, že Adam Ondra se od za átku roku
naplno v nuje skalnímu lezení - letošní ty i 9b jsou toho jasným d kazem. V každém p ípad  je Adam
op t mezi nominovanými na cenu Salewa Rock Award, která pat í lezci s nejv tším p ínosem pro
skalní lezení. Ovšem v poslední dob  Adam skály p ece jen upozadil a zam uje se na p ípravu na
nadcházející Mistrovství sv ta v Arcu.

A na záv r této ásti s lítostí p ipomínáme, že v ervnu zem el ve v ku 80 let Olda Kopal, jedna
z legend eského, hlavn  pískovcového lezení.

Sout žní lezení
V dubnu se naplno rozb hla sout žní lezecká sezóna. V Lomnici nad Popelkou a v Jablonci se konaly
závody eského poháru dosp lých v lezení na obtížnost, následované Mistrovstvím eské a Slovenské
republiky v lezení na obtížnost, které se konalo na pražské lezecké st  SmíchOFF. Mezi muži zvít zil
Adam Ondra, druhé místo obsadil Martin Stráník a t etí slovenský reprezentant Ond ej Švub. Mezi
ženami vybojovaly medaile hned dv  juniorky – zlato Tereza Svobodová a bronz Edita Vopatová; na
druhé pozici se umístila Lucie Hrozová. Další mistrovský závod, Mistrovství R v lezení na rychlost, se
bude konat na konci ervence v Baldovci, v zá í bude v Praze Mistrovstvím R v boulderingu.

Letošní první sv tový pohár se konal v Milán  a Libor Hroza na n m získal, pochopiteln  v lezení na
rychlost, bronzovou medaili. Adam Ondra se zatím do letošního seriálu závod  SP nezapojil, ale na jeho
výkony se m žeme t šit v polovin ervence, nebo Mistrovství sv ta v italském Arcu nevynechá. Do
Na MS se chystá po etná eská výprava – celou reprezenta ní sestavu v etn  p edpokládaného programu
našich lezc  naleznete na konci Zpravodaje. Držíme všem palce a doufáme, že se eské medailové nad je
splní. Naše nejv tší "želízko v ohni", Adam, bude sout žit ve všech disciplínách, nebo  MS je roztaženo
do deseti dn  a zbývá tedy dost sil na odpo inek. V boulderingu má jako lo ský vít z celkového SP jist
šanci na medaili, zatímco rychlost poleze pouze z povinnosti kv li kombinaci. Jasným favoritem na
vít zství je ale v obtížnosti a práv  body z ní spolu s boulderingem by mu mohly vynést i vysoké
hodnocení v kombinaci. Na záv r MS se Adam zú astní i duelu (pokud se kvalifikuje, o emž rozhoduje
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po adí z obtížnosti), ale to je pouze dopl ková neoficiální disciplína. Adam v ní vloni v Arcu na Rock
Masteru zvít zil.

Hudy eský pohár mládeže byl zahájen v Ji ín , následovaly další závody v Jablonci nad Nisou
a v P íboru, další závody Hudy P a mistrovství jsou naplánována na podzim.

eská mládežnická reprezentace se zú astnila dvou závod  Evropského poháru mládeže.
V Edinburghu se Andrea Pavlincová dostala do finále lezení na obtížnost a Jan K íž obsadil v lezení na
rychlost druhé místo. Vrcholem letošní mezinárodní závodní sezóny bude Mistrovství sv ta v rakouském
Imstu, které se bude konat na konci srpna.

Skalní oblasti, ochrana p írody
V polovin  dubna se v Praze na Strahov  konal seminá  v novaný vztahu ochrany p írody
a horolezectví, který p ipravil HS spole  s Agenturou ochrany p írody a krajiny R. Po vystoupeních

novaných právním aspekt m ochrany p írody, vlivu horolezectví na skalní oblasti, vyjednávání HS
s orgány ochrany p írody apod. se rozb hla diskuse o r zných podmínkách lezení na eských skalách.
Vymezený as tém  nesta il a aula, kde se seminá  konal, byla tém  plná, takže doufáme, že nejen
po adatelé, ale i ú astníci byli spokojeni.

Jednání s orgány ochrany p írody stále pokra ují. Na za átku ervna nám byla ud lena výjimka
umož ující lezení v P írodní rezervaci Mrhatina a v P írodní rezervaci Štamberk a kamenné mo e
v oblasti eskomoravské vyso iny. Na ja e jsme se rozhodli podat žádost o otev ení oblastí Dutý kámen
v Lužických horách a Borecké skály v eském ráji. Souhlas s lezením v obou p írodních památkách jsme
získali, ale vzhledem k n kterým stanoveným podmínkám jsme se rozhodli podat odvolání, jejichž
výsledky dosud neznáme. Další jednání vedeme se Správou CHKO eský kras, kde dokon ujeme
povolení pro lezení na Kotýzu a otev ení ervených st n v Srbsku.

Letos nejd ležit jší je vyjednání nového souhlasu s provozováním horolezectví v celé CHKO eský
ráj, nebo  platnost dosavadního povolení kon í v listopadu 2011. První jednání se zástupci Správy
CHKO eský ráj prob hlo v ervnu a zú astnili se ho zástupci všech oblastních vrcholových komisí, do
jejichž p sobnosti jednotlivé oblasti eského ráje pat í (OVK Hruboskalsko, OVK skály na Mužském,
OVK Prachov a OVK Lužické a Jizerské hory). Jednotlivé OVK se správou CHKO pr žn
spolupracují a správa CHKO je s problematikou horolezectví dob e obeznámena, takže p edpokládáme,
že podmínky pro lezení v eském ráji z stanou zachovány, a doufáme v mírné zlepšení.

A na konec ješt  jedna dobrá zpráva – poda ilo se zabránit vybudování zajišt né cesty na Ko ím
kameni v Jizerských horách.

Co je nového v ú ad
Jednání výkonného výboru se po valné hromad HS konalo dvakrát. Kv tnové jednání se
uskute nilo na Malé Skále a zú astnili se ho i zástupci OVK, kte í mají na starosti jednotlivé oblasti

eského ráje. Oproti jiným setkáním tohoto druhu bylo toto pom rn  dlouhé a bou livé, diskuse byla
mimo jiné o tom, zda má být lezení v eském ráji povoleno pro všechny, nebo jen pro leny HS a pop .
jiné organizované lezce. ervnové jednání se konalo na severu ech v Ostrov  a bylo opravdu
intenzivní, mj. proto, že deštivé po así neumožnilo ud lat lezeckou p estávku v jednání. Také tohoto
jednání se zú astnili zástupci OVK, tentokráte z oblasti Tisé a ze Severozápadních ech. Diskutovalo se
nap . o p ipravovaném p ehlášení P írodní památky Tiské skály, na kterém HS se Správou CHKO
Labské pískovce spolupracuje, aby zde byly zachovány vhodné podmínky pro lezení.
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V rámci propagace HS se konala tisková konference v novaná horolezectví, kterou 30.6.
uspo ádala eská centrála cestovního ruchu - CzechTourism. Za ú asti t icítky noviná  v etn
zástupc T a Ro jsme m li vynikající možnost propagovat naši krásnou zálibu. Nejv tšími tématy
konference bylo nadcházející MS v lezení, kdy Adam Ondra ob as doslova putoval od mikrofonu
k mikrofonu, expedice Wild Choice Zde ka Hrubého a Máry Hole ka a lezecké parky. Díky tomu jsem

li možnost p edstavit tém  celý záb r innosti HS a zbývá si jen p át, aby se nám v budoucnu
poda ilo navázat na tento jasný vstup do sv ta „velkých“ médií.

innost sekretariátu HS již byla o n co mén  hektická než v prvním tvrtletí, nebo  valná hromada
a hlavn  nejv tší nápor objednávání lenských pr kaz  a pojišt ní je za námi. Nicned lání ale sekretariátu
ani výkonnému výboru p es léto nehrozí. Je pot eba zorganizovat sout ž Výstup roku 2011, jejíž
výsledky budou vyhlášeny na konci srpna na Mezinárodním horolezeckém festivalu v Teplicích nad
Metují, p ipravit poskytování Kombinovaného lenství HS – OEAV na p íští rok, zajistit vybudování
lezeckého parku v Alkazaru, na který máme p islíbené sponzorské peníze a jehož vizualizaci si m žete na
této stran  prohlédnout, za ít p ipravovat metodický seminá  pro lezeckou ve ejnost, který by se m l
uskute nit na za átku íjna, pracovat na úprav  stanov HS na p íští valnou hromadu a také kone
nastartovat nový, tolik o ekávaný svazový web atd. atd.

Úsp šnou letní lezeckou sezónu bez úraz  vám všem p eje

Výkonný výbor HS

Vizualizace Lezeckého parku Alkazar (návrh)
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Hlavní partne i HS

eský výrobce kvalitního outdorového 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

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 (*1964). Jeho nejv tší
a celoživotní láskou jsou skály, p 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

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 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.

http://www.humi.cz
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 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, která zajistí kvalitní vid ní bez
pot eby brýlí.
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. Umíme najít lé bu pro každou o ní
vadu - www.lexum.cz.

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 p 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

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),

kontakty na www.alpsport.cz. Z pohodlí domova m žete zakoupit vybavení v našem e-shopu
(www.eliass.net). T šíme se na setkání s Vámi a  už v našich prodejnách, na horách, nebo na naší lezecké
st  v Ostrav .

Spole nost  PROSPORT  PRAHA  s.r.o.  uzav ela  sponzorskou  smlouvu  s  Pavlem  Jonákem.  Vybavení
LOWA a YETI bude poskytnuto pro plánovanou expedici na Larke Peak na podzim letošního roku.
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, využívající n které konstruk ní prvky
z velmi úsp šné dámské boty ALBULA GTX Ws. V kategorii Backpacking je to zcela nová dámská bota
GAVIA GTX Ws, rovn ž navazující na trend zahájený modelem ALBULA. 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.

http://www.lexum.cz.
http://www.makak.cz.
http://www.alpsport.cz.
http://www.eliass.net).
http://www.prosportshop.cz.
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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 p ipojistit také delší dobu pobytu v zahrani ní a vyšší pln ní v p ípad  záchranných prací.

Hlavní mediální partne i HS

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

Montana – v eštin  nejdéle vycházející lezecký asopis.

asopis lidé&HORY nov  vychází i v elektronické verzi. lenové OEAV (sekce Innsbruck) mohou
využít zvýhodn né ro ní p edplatné (pouze 225 K ). Denn  aktualizovaný web: www.lideahory.cz.

Mediální partne i HS

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

Na www.Velehory.cz najdete nové reportáže z hor Nepálu, Pákistánu, Tádžikistánu, marockého Atlasu
nebo z výstupu na Monte Rosu.

http://www.lezec.cz/.
http://www.lideahory.cz.
http://www.horyinfo.cz/
http://www.Velehory.cz
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V letním ísle asopisu Everest se m žete t šit na rohovor s Jirkou Slavíkem "Prcasem", podíváme se do
zných zákoutí Alp a Václav Šatava Vás provede po nejt žších cestách Jizerských hor. Spole  se také

podíváme do podzemí Slovenských Tater a na záv r zavítáme op t na písek a to do Prachova se Zde kem
Petrán m.

***

Program eské reprezentace na MS ve sportovním lezení v italském Arcu (14.-24.7. 2011)

V programu jsou zvýrazn na finálová kola hlavních disciplín, podtržena jsou kola, kde lze o ekávat
eskou ú ast ve finále.

15.07. kvalifikace v boulderingu muž
16.07. kvalifikace v boulderingu žen
17.07. dopoledne – bouldering - semifinále muž  a poté semifinále žen

16.00 bouldering - finále žen
19.00 bouldering - finále muž

20.07. kvalifikace v lezení na obtížnost žen
21.07. kvalifikace v lezení na obtížnost muž
22.07. týmový závod na rychlost, celý den od kvalifikací až po finálová kola (muži i ženy)

lezení na obtížnost – semifinále žen
22.00 lezení na obtížnost – finále žen

23.07. kvalifikace závodu na rychlost, celý den muži + ženy
lezení na obtížnost – semifinále muž
19.30 lezení na rychlost – finále muž  a žen
22.00 lezení na obtížnost – finále muž

24.07. 14.30. duel muži a ženy
17.45. záv re ný ceremoniál

Lezení na obtížnost:
Adam Ondra velký favorit na vít zství
Petr ermák
Martin Klemsa
Tomáš Binter
Stanislav Pekárek ostatní reprezentanti jsou p evážn  mladíci, kte í jedou „na zkušenou,

úsp chem by byl postup do semifinále

Tereza Svobodová juniorka s reálnou šancí umíst ní v semifinále
Lucie Hrozová úsp chem by byl postup do semifinále

Bouldering:
Adam Ondra lo ský vít z celkového SP bude jist  úto it na medaili
Martin Stráník bude se prát o ú ast ve finále
Ond ej Nev lík reálná šance na umíst ní v semifinále
Jan Jeliga junior, postup do semifinále by byl obrovským úsp chem

Karolína Nev líková juniorka s reálnou šancí na postup do semifinále
Petra R ži ková juniorka, postup do semifinále by byl obrovským úsp chem
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Lezení na rychlost:
Libor Hroza reálná šance na medaili
Adam Ondra disciplínu za adil pouze kv li kombinaci
Martin Micka mladí ek jedoucí si pro zkušenosti

Duel
Zú astní se nejlepší z lezení na obtížnost, Adam Ondra se bude prát o vít zství (lo ský „masters“ závod
v Arcu vyhrál).

Kombinace
Adam Ondra je jedním z nejv tších favorit  na vít zství.


