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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…

Lezeme…
Léto je za námi a z pohledu píska  zrovna ideální nebylo. Neustálé dešt  hlavn  ve druhé polovin
prázdnin dokonce vedly k tomu, že Zden k Strnad (supervizor systému Skalní oblasti) vyv sil na web
upozorn ní na dlouhodob  nep íznivé podmínky na eských píscích…
Deštivé po así zasáhlo i soust ed ní naší skalka ské reprezentace v rakouském Zillertalu, ale
úsp šnost soust ed ní a hlavn  výkon  rozhodn  nesnížilo. Zú astnili se ho (snad s výjimkou Martina
Stráníka) prakticky všichni naši nejlepší lezci v ele s Adamem Ondrou, který vzhledem k po así
tréninkov  p elezl jedinou vícemén  suchou cestu za 8c+ hned n kolikrát a pak ješt  další dv  cesty
v tomto stupni. K tomu p idal adu 8b+ a dalších leh ích cest. Suchých boulder  bylo více, a tak p elezl
adu nejt žších boulder  oblasti do obtížnosti 8A+ a p idal i n kolik vlastních linií. Také spole enský

tahoun reprezentace Tomáš Mrázek se inil, když vylezl mimo jiné jednu z nejt žších cest oblasti Dolby
Souround 8c+/9a. Z výkon  ostatních len  týmu vy nívá ješt  p elez jedné z ikon údolí, boulderu
Incubator 8B, v podání Ondry Nev líka.
Co se d lo v horách? Pavel Jonák, Vašek Šatava, Dušan Janák a Richard Jure ka narovnali a voln

elezli sv j lo ský prvovýstup Erectissima na Cima Grande v Dolomitech – výsledkem je
Supererectissima, sedmnáctidélková cesta 8a+ fr. klasifikace. Radek Jaroš a Libor Uher vystoupili na
Gasherbrum I a II, ímž Radek získal skalp už jedenácté osmitisícovky. Vrátíme-li se zp t do nížin,
zastavíme se op t u Adama Ondry, který obohatil sv t o novou linku ve francouzském Ceüse, kde
ud lal první p elez cesty L´étrange Ivresse des Lenteurs 9a+ s komentá em, že by to mohlo být i 9b.

íležitostí pro zhodnocení (horo)lezeckých výkon  byl Mezinárodní horolezecký filmový festival
v Teplicích nad Metují, kde HS ocenil nejlepší výstupy za období roku 2009 a první poloviny roku
2010. Ocen ní Výstup roku 2010 získali:

Dušan Janák s Pavlem Vrtíkem za p elez cesty Vol de Nuit na Mont Blanc du Tacul (4248 m
n.m.), M8-, 450 m, stylem OS (kat. hory pod 6000 m n.m., mixový a ledovcový charakter),
Ond ej Beneš za p elez cesty Des Kaisers neue Kleider na Fleischbank (2186 m n.m) ve Wilder
Kaiseru, 8b+, PP/RP, 250 m (kat. hory pod 6000 m n.m, skalní charakter); Ond ej tím završil
slavnou alpskou triologii, do které dále pat í cesta End of Silence 8b+ v Berchtesgadenských
Alpách a Silbergeier 8b+ v Rätikonu,
Adam Ondra za 1. opakování cesty Golpe de Estado ve špan lské Siruan , 9b, 45 m dlouhá
cesty Ch. Sharmy (kat. skalní terény nepískovcové oblasti),
Luboš Mázl za p elezení cesty Encore v rakouském Drylandu, M 12+/13, styl PP (kat. mixy
a ledy sportovního charakteru),
David Fojtík za sjezd Dhaulagiri I SV st nou, (8167 m n.m.), (kat. skialpinismus).

Krom  Výstup  roku byla ud lena také estná uznání: Ji ímu Pliskovi a Ond eji Mandulovi za
prvovýstup na Latok IV JZ st nou, Radku Jarošovi za výstup na Manáslu, Gasherbrum I a II, Pavlu
Jonákovi, Václavu Šatavovi, Dušanu Janákovi a Richardu Jure kovi za již zmín nou Supererectissimu,
Adamu Ondrovi za první p elez Marina Superstar (9a+/9b) na Sardinii, Tomáši Mrázkovi za p elez
Directa Open Your Mind (9a+) ve Špan lsku, Edit  Vopatové za p elez Fiese Luise (10) ve Frankenju e,
Ond eji Benešovi za 1. p elez King Line (XIb) v Labáku, Jitce Mázlové za p elez Open end (M11 stylem
PP) v Rakousku a Dušanu Janákovi a Richardu Jure kovi za zdolání cesty Hazard (8 / A5) v Tatrách.

Oce ovalo se také v Arcu na Rock Master, kde Adam Ondra získal již podruhé cenu Salewa Rock
Award, která je ud lována lezci s nejv tším p ínosem pro sv tové skalní lezení.
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Sout žíme…
V polovin  prázdnin skon il SP v boulderingu. Jeho celkovým vít zem se stal Adam Ondra, který pak
v zá í v Rakousku završil svoji boulderovou závodní sezónu titulem vicemistra Evropy.
SP v lezení na obtížnost ješt  pokra uje, Adam je v pr žném po adí s minimálními odstupy na t etí
pozici, ale st íbro z mistrovství Evropy v Imstu už má doma.
Ani SP v lezení na rychlost ješt  není ve finále, ale výkony Libora Hrozy jsou letos rozhodn  vid t.
V SP je nyní na t etím míst  a je držitelem bronzové medaile ze zá ijového mistrovství Evropy
v Imstu.
Naše mládežnická reprezentace se letos vydala na mistrovství sv ta do skotského Edinburghu.
Výsledkem jsou t i postupy do finále a bronz pro Andreu Pavlincovou.
Ke konci sezóny se blíží také seriál tuzemských závod . Mistrovství R v boulderingu se konalo
v Teplicích nad Metují a jeho vít zi se stali Nelly Kudrová a Martin Stráník.

Vyjednáváme…
hem léta pokra ovala nikdy nekon ící jednávání s orgány ochrany p írody o možnostech lezení

v chrán ných územích. Asi s nejv tším nap tím se ekalo na povolení lezení v nové Národní p írodní
rezervaci Ka on Labe. V asná spolupráce se správou CHKO se vyplatila, od konce ervence se m že
na pravém b ehu Labe op t lézt. Díky pat í p edsedovi OVK Labské pískovce Jeníku Pletichovi i vedení
správy  CHKO  Labské  pískovce  za  vst ícnost.  Velkým  úsp chem  je vyjednání sezónního lezení
v lokalit  Tr n v CHKO Pálava; díky pat í hlavn  p edsedovi OVK J Morava Pavlu Weisserovi.
Situace je po dlouhé dob  vyjasn na i v Praze, kde jsme získali povolení pro tradi ní lezecké oblasti, a to
bez lokáních omezení, která zde po desetiletí platila. Povolení lezení bylo obnoveno také na
Tupadelských skalách a Ž áru v Plze ském kraji, kde vedl jednání p edseda OVK SZ echy Marek
Rottenborn. Neda ilo se nám však v Krkonoších, nebo  Správa KRNAP zamítla naši žádost o povolení
skialpinismu ve vybrané lokalit .

adujeme…
Výkonný výbor m l také prázdniny, takže jeho jednání se konalo po tém  dvoum sí ní pauze, v rámci
MHFF v Teplicích nad Metují. Sou ástí jednání bylo setkání s p edsedou SHS James Igorem
Kollerem. Diskuse s ním se to ila kolem lenství v UIAA, ochrany p írody a hlavn  obnovy Chaty pod
Rysy, která byla zapo ata letos na ja e po deseti letech od chvíle, kdy ji smetla lavina.
Jednání VV bylo, mj. v d sledku deštivého po así, opravdu dlouhé, takže jen namátkou: Výkonný výbor
vyhodnotil anketu o eský ekvivalent n meckého názvu Klettergarten a z n kolika desítek návrh  vybral
Lezecký park. Díky podepsání smlouvy se spole ností Alpy je na p íští rok znovu k dispozici
kombinované lenství v HS a OEAV. Padlo kone né rozhodnutí ohledn  nového webu HS - nový
web bude. Velká diskuse ohledn organizace sout žního lezení vyústila v rozhodnutí, že tato oblast
musí být zajišt na na áste  profesionální bázi.

Co nás eká…
Se spole ností Alpy (zástupce OEAV sekce 608 v R) p ipravujeme sout ž o nejlepší (horo)lezecké
Výkony roku, které budou vyhlášeny na Smíchovském festivalu alpinismu, Zden k Hrubý se Zbyškem

esenkem se chystají na generální zasedání UIAA do Bormia, Léka ská komise po ádá v íjnu tradi ní
Pelikán m seminá , chystáme distribuci pr kaz HS na rok 2011 a p ipravujeme Ro enku HS
2010, abyste m li na za átku nového roku co íst.

kný podzim p eje

Výkonný výbor HS
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Hlavní mediální partne i HS

tvrté pokra ovaní putovní výstavy Fotky z Lezce je od po átku íjna 2010 po n kolik p íštích m síc
v Brn  v prostorách lezecké st ny Klajda. Výstava fotek p isp vatel  webu Lezec.cz jak z ad amatér ,
tak profesionál  se sem p est hovala z Teplic nad Metují, kde byla zárove  sou ástí Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu 2010. Více viz www.lezec.cz.

Montana - v eštin  nejdéle vycházející lezecký asopis.

Smíchovský festival alpinismu 2010 se op t uskute ní v Národním dom  na Smíchov  ve dnech 19.- 21. 11.2010.
ast potvrdilo n kolik lezeckých osobností z celého sv ta - Daniela a Robert Jaspersovi, Monica Bernal a Hernan

Wilke, Roger Schäli, Albrecht Leichtfried, Lisi Steurer, Linda Mc Millan, Drejc a Davo Karni arovi a mnoho
dalších; sleva 10% na vstupném pro leny HS.

Mediální partne i HS

Horyinfo.cz je oblíbený horolezecký a outdoorový zpravodajský portál, otev ený horolezecké komunit . P ínáší
metodiku: http://goo.gl/1CR9, skalních oblastech: http://goo.gl/JAKs, popisy cest a mnoho dalšího. Horyinfo je i na
Facebooku: http://goo.gl/Aj3I

Nov  si na Velehory.cz m žete p íst: Pik Lenina (Kyrgyzstán), Ladakh: sedlo Kanji La, Tour du Mont Blanc,
poho í Simien (Etiopie), Fanské hory (Tádžikistán), Carstensz Pyramide (Indonésie), Alam Kooh (Írán), Khan
Tengri, Trek okolo Annapurny, Golem Korab (Makedonie)... Dopln ny jsou výstupy na významné alpské vrcholy.

Podzimní íslo asopisu everest nabízí tená m stejn  jako minulé, mnoho zajímavých lánk . Najdete mezi nimi
vypráv ní Radka Jaroše o jeho expedici na Gasherbrum I a II, lánek o výstupu na Puntu S. Annu v Bergellu nebo
rozhovor se Standou Lukavským a mnohé další...

Treking – magazín o horách a turistice.
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