
1

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

V horách a na skalách…
Skalnímu lezení v první tvrtin  roku p álo špan lské slunce. Adam Ondra jako první na sv  p elezl
na konci února projekt Carlose Brasca „La Capella“ (9b) a  v  b eznu  projekt  Chrise  Sharmy
„Chaxiraxi“ (op t 9b). Vedle toho „dal“ n kolik dalších extrémn  t žkých cest, naposledy „Blanquita“
(8c+, OS).
Lucie Hrozová zdolala v b eznu (jako druhá žena na sv ) v rakouském Diebsöfenu cestu „Law And
Order“ (M13), která je považována za jednu z nejt žších drytoolových cest sv ta.
Dušan „Stoupa“ Janák s Pavlem „Ba ou“ Vrtíkem zvládli za átkem b ezna první volný p elez
další legendární "hákova ky" - Centrálního koutu na Galerii Ganku.  Nejt žší pasáže volného lezení
se pohybovaly na úrovni osmého stupn  UIAA, nejt žší z mixových délek byla ohodnocena M8-, vše
bylo vylezeno sportovním stylem OS nebo PP.
Radek Jaroš se na za átku dubna vydal do Himálají s cílem doplnit svou sbírku osmitisícovek
o Lhoce.

Sout žní lezení a skialpinismus
Za átek roku pat il lezení v ledu, drytoolingu a skialpinismu. Nejv tších úsp ch  dosáhla reprezentantka
Lucie Hrozová, která obsadila celkov  druhé místo ve Sv tovém poháru v ledolezení na obtížnost,
4. místo na MS v Busteni a vyhrála EP v drytoolingu, který se uskute nil 19.2. v Rakousku. Da ilo se jí
pochopiteln  i na domácím poli, kde vyhrála M R Adrex Ice Run 2011 v lezení na rychlost; mezi muži
zvít zil M. Dvo ek.

Na MS v sout žním skialpinismu, které se konalo v únoru v italském Clautu, odjela eská t lenná
výprava, která dokázala v bodování zemí obsadit celkov  osmé místo. Na medaile sice tentokráte z našich
reprezentant  nikdo nedosáhl, ale úsp chem ur it  jsou i tvrtá místa Karoliny Grohové a Dominika
Sádla ve verticalu.
V lednu byl zahájen Scarpa eský pohár ve skialpinismu, letos podporovaný firmou Alpsport, která je
jedním z partner HS a dovozcem sportovní obuvi Scarpa. Vyvrcholením Scarpa P ve skialpinismu
a sou asn  mistrovstvím R se stal závod Krkonoše 2011, který se konal 19.3. Závod žen vyhrála Polka
K. Tasz, z našich byla nejlepší druhá Karolína Grohová. V závod  žen zvít zil Radoslav Groh.

Lezecká závodní sezóna je teprve na za átku. Tuzemský seriál závod P dosp lých zahájily
boulderingové závody v Brn  a Ústí nad Labem, na konci b ezna se konal první závod P v lezení na
rychlost v holešovickém Mammutu, seriál závod  Tendon Cup již b ží, závody Hudy P mládeže
za ínají 30.4. v Ji ín . Vše ostatní, v etn  mistrovství sv ta v Arcu, je teprve p ed námi.

Ochrana p írody…
V této oblasti se HS ocitl na pozici skute ného ochránce p írody, protože se snaží zabránit výstavb  via
ferraty na Ko í kámen v Jizerských horách, kterou zde prosazuje Lesní správa Frýdlant. V c není
dosud rozhodnuta, ale pravd podobnost, že ferrata p etínající n kolik lezeckých cest nevznikne, není
velká.
Kone  jsme získali nové povolení pro západo eskou Bo , dokonce s rozší ením možností lezení,
výjimku pro lokalitu P t kostel  v NPR Pul ín – Hradisko v  Beskydech,  a  p ipravujeme  se  na
vyjednávání nového povolení pro CHKO eský ráj.
V souvislosti s ochranou p írody nás za íná "zam stnávat" bouldering, který se rychle rozvíjí
i v n kterých pískovcových oblastech. Problémem je, že mnozí boulderisté nejsou ochotni dodržovat
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podmínky stanovené ochranou p írody, což vyvolává konflikty a ohrožuje vyjednávací pozici HS.
Problém zatím eší jednotlivé OVK.

Co je nového v ú ad …
Výkonný výbor HS se od nového roku sešel celkem t ikrát, jednou se jeho len m poda ilo proložit

adování lyžováním na h ebenech Krkonoš. Na programu jednání byla hlavn  p íprava valné hromady,
diskuse nad budoucností financování eského sportu, p íprava koncepce sout žního sportu v HS,
problematika lezeckých park  apod. Vše je podrobn  zaznamenáno v zápisech z jednotlivých jednání,
takže jen stru  k n kterým záležitostem:
Díky intenzivnímu jednání Zde ka Hrubého a Honzy Bloudka se poda ilo udržet i v letošním
"turbulentním roce" (pád Sazky, problémy STV) stávající objem finan ních prost edk  pro HS
od státu. HS se také podílí, jako jediný zástupce malého neolympijského sportu, na budoucí podob
organizace a financování eského sportu (zapojení Z. Hrubého a J. Bloudka v pracovních komisích
sdružených sportovních svaz ).
Ke zlepšení finan ní jistoty HS výrazn  p isp la marketingová innost,  nebo  na  základ  smluv
uzav ených na letošní rok se poda ilo získat navíc cca 370 tisíc K  v pen zích a cca 440 tisíc ve v cném
pln ní.
Zejména díky p edsedovi komise sout žního lezení dosp lých je zpracován základní koncep ní
dokument, na základ  n hož by se m l dále rozvíjet sout žní sport v HS.
Byly vyhlášeny a již i vyhodnoceny granty zam ené na mládež a na údržbu skalních oblastí.
Je dokon ena grafická podoba nového webu a  za ínají  programátorské  práce  s  tím,  že  nový web by

l být v provozu do podzimu.

Valná hromada HS se konala 26.3. v Praze na Strahov . Zastoupeno bylo 74 oddíl  a n kolik
individuálních len , takže usnášeníschopnost nebyla tentokráte ohrožena. Na programu byla jako
obvykle zpráva o innosti HS, schválení zprávy o hospoda ení za rok 2010 a schválení rozpo tu na
letošní rok (vyrovnaný rozpo et ve výši 5.645.000 K  v etn  v cného pln ní od partner ), vystoupení

edsed  komisí, kte í byli za svou innost odm ni poukázkami a zbožím od partner HS (Direct
Alpine a Prosport Praha) atd. Delegáti po delší diskusi schválili zavedení rodinného lenství, snížení
vstupních poplatk  pro uchaze e o individuální lenství na 200 K  (oboje od roku 2012) a zm ny stanov,
do kterých byla dopln na možnost svolat náhradní valnou hromadu v p ípad  neusnášeníschopnosti,
v podob  pozm ovacího návrhu, který p edložil Tomáš Kublák. Valná hromada také volila nové leny
disciplinární a revizní komise, s tím, že obsazení komisí z stalo s jedinou výjimkou nezm no. Veškeré
informace jsou na našem webu VH HS 2011.

Úsp šný za átek lezecké sezóny vám všem p eje

Výkonný výbor HS
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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  n kolika
osmitisícovek. Tu poslední slezl Honza Trávní ek v roce 2009 – Gasherbrum I. A letos na ja e se v barvách HUMI
Outdoor chystá se svou partou na Manaslu. 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. Kompletní sortiment naleznete na stránkách www.humi.cz.

HUDYsport a. s. je nejv tší sí  outdoorových prodejen v eské a Slovenské republice s tradicí, která se rozvíjí od
roku 1990. Zabývá se prodejem outdoorového oble ení a vybavení pro horolezectví, turistiku a camping od
nejv tších sv tových výrobc  a zna ek

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.

 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.

http://www.humi.cz
http://www.lexum.cz.
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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.

Aktuáln  pro Vás p ipravujeme s nadcházející jarní sezónou novou kolekci na našich prodejnách (Praha, Brno, Ostrava),
kontakt www.alpsport.cz.  Nabídku  námi  dovážených  bot  zna ky  SCARPA  nyní  rozší ila  ve  sv  velmi  úsp šná  bota
Cristallo  GTX,  nejleh í  ve  své  kategorii.  Více  informací  o  této  komfortní  a  spolehlivé  bot  vhodné  pro  pohyb  ve
skalnatém terénu a via ferrata najdete na www.eliass.net a www.scarpa.cz. 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 .

Od 1.1. 2011 se partnerem HS stala firma Prosport Praha s.r.o., která je od roku 1992 oficiálním zástupcem
zna ky LOWA na eském trhu. LOWA v oblasti expedi ní, horolezecké a turistické obuvi p edstavuje absolutní
sv tovou špi ku. Inova ní potenciál této zna ky vychází ze spolupráce s p edními sv tovými horolezci – s Gerlinde
Kaltenbrunner, Inés Papert, Ralfem Dujmovitsem, Hansem Kammerlanderem, Stefanem Glowaczem, Robertem
Jasperem a také s Radkem Jarošem. Krom  zna ky LOWA zastupujeme také další významné výrobce: Dánskou
firmu NORDISK s širokou nabídkou turistického vybavení, n meckého výrobce pé ového vysokohorského oble ení
a spacích pytl  YETI, italského výrobce trekingových holí GABEL a americké firmy McNETT a THORLO.
Podrobn jší informace jsou na www.prosportshop.cz a www.prosport.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.

http://www.makak.cz.
http://www.alpsport.cz
http://www.eliass.net
http://www.scarpa.cz.
http://www.eliass.net
http://www.prosportshop.cz
http://www.prosport.cz.
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Hlavní mediální partne i HS

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

Montana – v eštin  nejdéle vycházející lezecký asopis.

V pond lí 11. dubna vychází letošní 2. íslo lidé&HORY s tématem „Friulské Dolomity“, rozhovorem s Davo
Karni arem, reportáží o prvovýstupu „Dripping Elegance“, 8. dílem seriálu o eských bouldrech a mnoha dalšími
lánky. Aktuální informace na: www.lideahory.cz.

Mediální partne i HS

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

Nové lánky na Velehory.cz: Cestou k Akkemskému jezeru (Altaj), Pod horou Ka kar, Noc na vrcholu
Kilimandžára, Huangshan neboli Žluté Hory ( ína), Gruzie na horském kole, Trek v poho í Durmitor, eské
vesnice v rumunském Banátu. Na Velehory.cz najdete každý den nové diskuze, bazar, najdi par áka, „p ivez mi“,
„svez m “.

Spole  s jarem p ichází i další íslo asopisu everest, které nabízí op t mnoho zajímavých lánk  z r zných
kout  sv ta. Najdete v n m mimo jiné druhý díl seriálu Prachovem s trochou povídání, neoby ejný rozhovor
s Jaroslavem Houserem, lezení na Madagaskaru a nebudou chyb t ani zajímavé treky.

Výkonný výbor HS

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

