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Zpravodaj HS
Stru né informace o tom, co významného a zajímavého se v poslední dob  odehrálo v horách, na skalách,
na závodech i v HS…

Jak (horo)lezeme…
Sportovní odv tví eského horolezectví zažívají bezesporu zlatou éru. A koli zaznamenáváme
v posledních letech pon kud ústup z nejvyšších velikán , je tento stav více než vyvážen úsp chy
v disciplínách "nevelehorských" V naprosté v tšin  p ípad  se vše to í kolem vynikajícího talentu
Adama Ondry. Skalní lezci se pokoušejí vytvá et nejr zn jší srovnávací žeb ky a bezesporu
nejrenomovan jší je ten umíst ný na webu http://www.8a.nu/. A zde práv  Adam Ondra p esv iv
vede v lezení s lanem, ale první pozici drží i ve své mén  preferované disciplín , boulderingu. S lanem
Adam  p elézá  jednu  nejt žší  sv tovou  cestu  za  druhou  a  dalo  se  tedy  o ekávat,  že  brzy  p ijde  i  zatím
naprostý strop sv tového lezení, stupe  9b francouzských (XII- UIAA). V b eznu tohoto roku zdolal
Adam ve Špan lsku velmi dynamickou cestu Ameri ana Chrise Sharmy „Golpe de Estado“, která je tak
jediným výstupem klasifikace 9b s více než jedním p elezem. I boulderingová sbírka Adama je
úctyhodná, chybí mu snad pouze "t ešínka na dortu" v podob  8C Fb. ekání na tuto metu je vlastn
ekáním na podmínky, nebo  10°C je prost  na špi kový bouldering moc velké horko.

Jaro ve špan lských skalních oblastech trávila i sv tová legenda závodního lezení Tomáš Mrázek. A že
má stále síly na rozdávání dokázal p elezy dvou 9a+ (XI+ UIAA).

Také na eských píscích se d jí velké v ci. Vyrostla tu velká nad je eského ženského lezení Edita
Vopatová, která se ve svých sedmnácti letech dere stále výše na sv tové výsluní (v ervnu nap . Fiese
Luise X UIAA ve Frankenju e). Labské údolí je bohatší o další opravdu skv lou linii, p ímo
královskou, s názvem King line. Cestu již p ed n kolika lety p elezla v duchu pískovcových pravidel
známá „Dolní Žleb Company“ (Tomáš Sobotka a Ond ej Beneš), první souvislý PP p elez
ty icetimetrové p evislé hrany si p ipsal v listopadu lo ského roku Ondra Beneš.

Sezóna v horách se teprve rozjíždí, a tak si zatím m žeme zavzpomínat na lo ský skv lý úsp ch
Ondry Beneše, který jako t etí lezec na sv  zkompletoval tzv. Alpskou trilogii, i si p ipomenout, že na
Cima Grande je od lo ského roku vyty ena cesta Erectissima a její auto i Dušan Janák, Pavel Jonák,
Richard Jure ka a Vašek Šatava se letos chystají na volný p elez této velkolepé cesty.
Na úsp chy z velkých hor za nás vzpomínají jiní. Evropskou cenou fair play byli letos v b eznu
ocen ni Zden k Hrubý a Radek Jaroš za záchranu život  na Dhaulagiri p ed dv ma lety. Úsp ch tak
trochu se vymykající tématu sportu, nebo  se jedná o vít zství lidských hodnot p i jehož p ipomenutí se
oba hlavní akté i kroutí, protože to, co ud lali je p ece normální.

Jak závodíme…
K horolezectví pat í dnes již neodmysliteln  také závod ní,  nejen  na  um lé  st ,  ale  i  ve
skialpinismu. Na MS ve skialpinismu v Ando e zaznamenala letos nejv tší úsp chy juniorka Karolína
Grohová, která v individuálním závod  obsadila sedmé místo a v disciplín  Vertical race získala bronz.

Disciplíny, v nichž se závodí na um lé st , zahájil již vloni tradi  koloto  závod  v drytoolingu.
Naše opora Lucie Hrozová skon ila v celkovém hodnocení SP 2010 v ledolezení na obtížnost na
pátém míst . Postupn  se rozjížd jí i další disciplíny. Libor Hroza se zatím zú astnil pouze jednoho
závodu SP v lezení na rychlost, z italského Trenta si p ivezl bronz. Zhruba v polovin  letošního
ro níku SP je také bouldering, kde si skv le vede Adam Ondra. P ed posledním závodem celého
seriálu drží pr žnou druhou pozici v disciplín , která se t ší stále v tší oblib , vždy  letos se každého
závodu SP zú astnilo více než sto lezc  z n kolik desítek zemí sv ta. Královská disciplína, závody na
obtížnost, startuje v polovin ervence ve francouzském Chamonix, v zá í nás eká ME junior
v britském Edinburghu, poté i dosp lých v rakouském Imstu. Doufejme, že se bude da it…

http://www.8a.nu/.
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Jak se staráme o skalní oblasti…
Centrální vrcholová komise, která má údržbu skalních oblastí v popisu práce, má ve svém letošním
rozpo tu 1.135.000 K . Naprostá v tšina finan ních prost edk  je ur ena na nákup materiálu na

ejišt ní cest; kruhy, borháky a další materiál si za zvýhodn né ceny mohou koupit i prvovýstupci.
Práce  CVK,  OVK  a  správc  skal pat í  k  t m  nejpádn jším  d vod m,  pro  být  lenem  HS
a podpo it bezpe nost lezení na skalách alespo  t mi ty mi stovkami, které stojí lenská pr kazka.

Lezení ve v tšin  skalních oblastí není možné bez povolení od p íslušných orgán  ochrany p írody. Letos
jsme získali nové povolení k lezení na Svatošských skalách, na Goethov  skalce a Tupadelských
skalách. V  nejbližších  týdnech  se  dozvíme,  jak  dopadly  naše  žádosti  o  povolení  lezení  ve  Ž áru  a  na
území Prahy. Jednáme o skialpinismu na území KRNAPu, požádali jsme o otev ení lokalit P t kostel
v Beskydech a Tr nu na Pálav , p ipravujeme žádost o nové povolení lezení na Bo eni a vyjednáváme
podmínky pro Tiské st ny. Nejv tším letošním problémem bylo ne ekané vyhlášení NPR Ka on
Labe, nicmén  intenzivní jednání p inesla výsledek – p edpokládáme, že v srpnu již bude op t možné na
pravém b ehu Labe lézt.

A jak ú adujeme…
Z innosti HS bylo ur it  nejd ležit jší událostí posledního p l roku konání valné hromady, na
které byla schválena Koncepce HS a také díl í úprava stanov, kterou byla rozší ena hlavní innost

HS o oblast ochrany p írody. Koncepce HS zahrnuje rozvoj všech podstatných inností svazu, tj.
výkonnostního i sout žního lezení, pé e o skalní oblasti a ochrany p írody, servisu pro lenskou základnu
(pojišt ní, metodika, bezpe nost…), i samotného "ú adu HS" v etn  financování a mediální prezentace.
O tom, že úkol m vyplývajícím z koncepce se výkonný výbor v nuje, sv í zápisy z jednání.

Na základ  návrhu z valné hromady jsou sou ástí výjezdních zasedání výkonného výboru setkání
s místními oblastními vrcholovými komisemi,  s  cílem  dozv t  se  více  o  tom,  co  se  d je  "v  kraji".
S OVK Broumovsko, OVK Tisá a OVK Labské pískovce, které se zatím jednání zú astnily, byly
probírány hlavn  záležitosti týkající se jednání s orgány ochrany p írody, ale také pravidla pro d lání
prvovýstup , zadávání informací na web Skalní oblasti apod.

Situace se kone  za íná zlepšovat v mediální oblasti a marketingu. Dosavadním výsledkem práce
spole nosti Anexe public relations, která od zimy zajiš uje celkovou propagaci (horo)lezectví i innosti

HS, jsou smlouvy o mediálním partnerství a propagace HS na vybraných lezeckých webech a
v horolezeckých asopisech. Doufáme, že jste si banner  a inzerát  s nov  upraveným logem HS
všimli….

Za íná léto, které je i z hlediska "ú adu" horosvaz mén  hektické než jiné ásti roku, takže další jednání
výkonného výboru je naplánováno až na konec srpna. ást jednání bude v nována setkání se
zástupci SHS James, protože jsme p esv eni, že je spousta témat, kde je dobré si vym nit zkušenosti
nebo spolupracovat. Úkol ,  které je v pr hu léta t eba ešit,  je ale i  tak hodn : P ipravujeme pro
leny HS nové cestovní pojišt ní, dokon ujeme podmínky kombinovaného lenství HS – OEAV na

rok 2011, rozbíháme užší spolupráci s Agenturou ochrany p írody a krajiny, provádíme revizi vnit ních
dokument HS, snažíme se najít další zdroje na financování innosti v rámci existujících dota ních
program , fond  EU i od potencionálních sponzor ….

Krásné lezecké léto vám p eje

Výkonný výbor HS
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Hlavní mediální partne i HS

Web Lezec.cz se stal mediálním partnerem Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu
v Teplicích nad Metují a bude zde mít od za átku srpna do konce zá í 2010 výstavu fotek p isp vatel
Lezce jak z ad amatér , tak profesionál . Výstava nese název Fotky z Lezce. Více viz lánek .

Montana - v eštin  nejdéle vycházející lezecký asopis.

Za átkem srpna vychází asopis lidé&HORY 4/2010 s exklusivním rozhovorem se Stephanem
Glowaczem. Zveme vás také na campy s rakouskými a italskými horskými v dci: Glacier Camp (5.-8.8.),
Dolomity Camp (26.-29.8.) a Glockner Camp (9.-12. 9.), více na: www.lideahory.cz.

Mediální partne i HS

Horyinfo -  lánky  z horolezectví, sportovního lezení, závod , skialpinismu, najdete zde r zné lezecké
oblasti, ale i metodiku a mnohé další. edpov  po así, databáze cest, databáze chat, Podmínky na
horách, soukromá inzerce a mnoho dalšího.

Na webu velehory.cz najdete nov  podrobné popisy trek  ze západního Kavkazu, nepálské oblasti Dolpo,
Banffu, Nového Zélandu, Laponska, Maroka, Madeiry nebo východního Tibetu a Yunnanu.

V letním ísle asopisu everest najdete mnoho zajímavých lánk . Vypráv ní z expedice na Everest od
Petra Maška, lánek v novaný Tatranským nosi m, prvovýstup v Namibii od Václava Šatavy a Pavla
Jonáka, rozhovor s Petrem Slaninou a mnohé další...

Treking – magazín o horách a turistice.

http://www.lideahory.cz.

