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Zpravodaj HS
Stru né informace o tom, co významného a zajímavého se v poslední tvrtin  roku 2010 odehrálo
v horách, na skalách, na závodech i v HS…

V horách a na skalách…
Poslední t i m síce v roce horolezení a lezení v našich zem pisných ší kách moc nep ejí, ale výjimka se

ece jen najde. V tomto p ípad  se o ni zasloužil Petr Resch, který v listopadu dokon il sv j dlouholetý
boulderový projekt na Petrohradu „Knockin on heavens door“ a za adil se tak k malé skupin  t ch, co
umí 8C "na kamenech". Letos do této skupiny pat í t i eši – Radovan Sou ek, který ve švýcarském
Chironicu v íjnu p elezl boulder „From dirt grows the flowers“, a pochopiteln Adam Ondra, který
koncem listopadu p elezl ve stejné oblasti bouldery „Big Pave“ a také „From dirt grows the flowers“.
Adam Ondra na podzim zaznamenal ješt  jeden úsp ch sv tové úrovn , když p elezl na Madagaskaru
pravd podobn nejt žší big wall sv ta "Tough Enough" s nejt žší délkou za 8c a adou dalších délek za
8a až 8b+.

Konec roku tradi  pat í hodnocení a vyhlašování t ch nejlepších, a horolezectví není výjimkou.
HS spolu se spole ností Alpy zastupující rakouský Alpenverein vyhlásily na Smíchovském festivalu

alpinismu, který se konal na konci listopadu v Praze, nejlepší (horo)lezecké výkony. Z hodnocení, na
kterém se podílela i významná odborná média ( asopisy Lidé a hory, Everest, weby Lezec a Horyinfo), a
do kterého byly letos zahrnuty i výkony z roku 2009, vyšel vít zn Adam Ondra za 1. opakování cesty
Golpe de Estado, 9b (45 m dlouhá cesta Ch. Sharmy ve špan lské Siruan ); Adam za tento výkon získal
titul Horolezec roku. Druhým nejvíce oce ovaným horolezcem se stal Ond ej Beneš, který cestou Des
Kaisers neue Kleider, 8b+ (Wilder Kaiser, Fleischbank, PP/RP, 250 m) završil Alpskou trilogii, a etí
místo získali Dušan Janák a Pavel Vrtík za p elezení cesty Vol de Nuit, M8- (Mont Blanc du Tacul,
450 m, stylem OS). Všechny t i výkony získaly ocen ní i v rámci Výstup  roku, které byly vyhlášeny na
Mezinárodní horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují.

Sout žní lezení…
Konec roku je završením sout žní lezecké sezóny. Na za átku prosince se konalo v Brn  mistrovství R
v lezení na obtížnost a o týden pozd ji v Praze mistrovství R v lezení na rychlost.
Mistrovství R v lezení na obtížnost se bohužel nemohl zú astnit Adam Ondra, který byl na
zahrani ních závodech, a kv li zran ní vynechala nap . Nelly Kudrová i Lucie Hrozová, ale mistrovství

lo i tak velmi dobrou úrove . Mistrovský titul v lezení na obtížnost vybojoval v lezeckém centru Raj e
Martin Stráník, druhý byl Jaroslav Pete el a t etí Karel Požár. Mezi ženami získala zlato Edita
Vopatová, další medailové pozice obsadily Kate ina Švecová a Gabriela Vráblíková.
Mistrovství R v lezení na rychlost v lezeckém centru Mammut vyhrál, podle o ekávání, sourozenecký
tandem Libor Hroza ( as 04,52 s – rekord holešovické st ny) a Lucie Hrozová ( as 11,61 s). Mezi muži
vybojoval druhé místo Ji í Švácha (06,75 s) a t etí byl Michal Št pánek (08,67 s). Mezi ženami byla
druhá Eva K ížová (13,03 s) a t etí Daniela Kotrbová (16,72 s).

Na mistrovství R v drytoolingu (lezení na obtížnost), které bylo uspo ádáno v prosinci v Brn  jako
mezinárodní závod, se na prvním míst  umístil Juraj Švingál (SR),  za  ním  Mirek  Mat jec  a  na  t etí

ce Anton Suchý (SR). Mezi ženami získala mistrovský titul podle o ekávání Lucie Hrozová,
následovaná Martinou Kratochvílovou a Jitkou Mázlovou.

Záv r sv tového poháru 2010 v sout žním lezení potvrdil výbornou výkonnost našich lezc . Adam
Ondra p idal ke svému celkovému prvnímu místu v SP v boulderingu ješt  t etí místo v SP v lezení na
obtížnost, a stejnou pozici vybojoval Libor Hroza v lezení na rychlost.
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"Koloto " závod  2010 je u konce, ale nyní se již znovu roztá í, protože již tento víkend za íná SP
v ledolezení v Cheongsongu, kde bude naše barvy hájit Lucka Hrozová, v polovin  ledna zahajuje eský
pohár ve skialpinismu a na konci ledna se koná M R v drytoolingu, tentokrát v lezení na rychlost…

Ochrana p írody…
V p edchozích íslech Zpravodaje jsme vás informovali o jednáních s orgány ochrany p írody, která
probíhala v roce 2010, a také o tom, že jsme nebyli úsp šní p i jednáních se Správou KRNAP ohledn
povolení skialpinismu v Modrém dole. Zamítnuta byla i naše žádost o povolení lezení v ledopádech
Ob ího a Labského dolu, avšak díky dlouhodobému vyjednávání bylo pokroku p ece jen dosaženo:
Po ínaje letošní zimní sezónou je v Krkonoších oficiáln  vyzna eno osm skialpinistických tras, které
umož ují  provozovat  skialpinismus  i  mimo  b žn  zna ené  cesty,  a v Labském dole, na konci zna ené
cesty Bu  Fit, je povoleno ledolezení. Bližší informace a podmínky si m žete p íst na webu KRNAP
v rubrice Turistika.

Co je nového v ú ad …
V posledním tvrtletí roku 2010 se konala dv jednání výkonného výboru HS. Poslední, listopadové,
prob hlo v Praze za p ítomnosti p edsed  odborných komisí HS, a jeho hlavním úkolem bylo zhodnotit
práci komisí a p ipravit základní návrh rozpo tu HS na rok 2011. Výkonný výbor rozhodl, že
rozpo et na rok 2011 bude op t sestaven jako vyrovnaný. Rozpo et bude schvalován jako každý rok na
Valné hromad HS, která se bude konat v sobotu 26. 3. 2011 v Praze na Strahov .

edseda HS Zden k Hrubý se v íjnu zú astnil generálního zasedání UIAA v Bormiu
a konstatoval, že UIAA jeví známky zlepšení innosti a servisu pro lenské horolezecké asociace, a proto
bude na valné hromad  doporu ovat setrvání HS v této sv tové horolezecké federaci.

Léka ská komise uspo ádala v íjnu už 21. ro ník úsp šného Pelikánova seminá e, skialpinisté se sešli
na tradi ním skialpinistickém setkání v Jeseníkách, Metodická komise ukon ila letošní instruktorské
kurzy… K významné zm  došlo v Komisi sout žního lezení dosp lých, která získala od 1.12.
nového p edsedu Tomáše Bintera, od kterého si všichni slibujeme konsolidaci stávající situace. Ke
zlepšení pozice sout žního sportu HS by m la napomoci i mediální propagace, o kterou se od
listopadu stará spolu s Mediální komisí HS redaktorka Veronika Jandíková.

Díky úsilí Davide Gladiše, který zajiš uje marketing, má HS nové partnery, kte í mají zájem
o horolezectví a jeho disciplíny a hlavn  jsou ochotni naši innost podporovat. Vedle mediálních
partner , které již znáte, má tedy HS nyní hlavní partnery, kterými jsou DIRECT ALPINE s.r.o., HUMI
Outdoor s.r.o. a HUDYsport a.s., a adu dalších partner , nejen z oblasti outdooru. Se všemi se m žete
seznámit na konci tohoto Zpravodaje. Intenzivní jednání s dalšími potenciálními partnery pokra ují.

Od za átku prosince 2010 si m žete objednávat lenské pr kazy HS na rok 2011, a to samostatn ,
nebo v rámci výhodného kombinovaného lenství HS – OEAV (u spol. ALPY). K dispozici je také
cestovní pojišt ní od pojiš ovny Uniqa, které bylo významn  rozší eno, a úrazové pojišt ní od
Pojiš ovny S. Veškeré informace naleznete na webu HS - www.horosvaz.cz.

Na za átku roku eká sekretariát spousta práce spojené s distribucí lenských pr kaz  a pojišt ní,
s finan ní uzáv rkou roku 2010 a s p ípravou Valné hromady HS. Vás, kte í jste si zaplatili lenský
pr kaz na rok 2010, eká tení v podob  Ro enky HS 2010, kterou pro vás p ipravila Mediální komise
se svými spolupracovníky.

Úsp šný nový rok 2011 p eje

Výkonný výbor HS

http://www.horosvaz.cz.
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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 spole nost s tradicí, která se rozvíjí od roku 1990. Zabývá se distribucí sv tových outdoorových
zna ek a disponuje nejv tší sítí outdoorových prodejen v eské a Slovenské republice.

Partne i HS

Po mnohaleté spolupráci s HS se stává Tilak oficiálním partnerem Svazu. Firma se sídlem na Morav  od roku
1986 vyrábí vybavení pro horolezce a outdoorové nadšence. 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.

Spole nost ALPSPORT p sobí na eském trhu v oblasti prodeje sportovního vybavení do hor tém  15 let. Jsme
dovozci a prodejci outdoorového vybavení od p edních sv tových výrobc  jako je SCARPA, POMOCA,
GREGORY, MICO, GRIVEL, HOTPACK, MILLET, MARMOT… V rámci naší nabídky klademe d raz na
specializaci na skialpinismus, telemark, freeride, trekovou a VHT obuv a oble ení v etn  funk ního prádla.
S výb rem vybavení, servisem a montážemi vám pom že odborný kolektiv na našich prodejnách – 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 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.prosportshop.cz
http://www.prosport.cz.
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Hlavní mediální partne i HS

Páté pokra ovaní putovní výstavy Fotky z Lezce je od po átku ledna do 28. února 2011 v Divadle Kámen v
pražském Karlín . Výstava horolezeckých fotek p isp vatel  webu Lezec.cz jak z ad amatér , tak profesionál  se
sem p est hovala z Brna, kde byla t i m síce na st  Klajda. Více na www.lezec.cz.

Montana – v eštin  nejdéle vycházející lezecký asopis.

asopis lidé&HORY bude mít v roce 2011 o ty i strany víc, modernizovaná bude i grafika. lenové rakouského
Alpenvereinu (sekce Innsbruck) mohou op t využít zvýhodn né ro ní p edplatné (pouze 225 K ).

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

Nové lánky na Velehory.cz: Uv zn ni v Garhwalském Himaláji (Indie), Poho í Bey Da lari (Turecko), Pyreneje po
GR11 (Špan lsko), Na Elbrus s rukama v kapsách (Rusko), Túry v okolí Milford Road (Nový Zéland), Výstup na
východní vrchol Kantbastau (Kyrgystán), Poho í Šar planina (Makedonie), Národní park Sangay (Ekvádor).

V zimním ísle asopisu everest se m žete t šit na první díl seriálu Zde ka Petrán  „Prachovem s trochou
povídání“. Dozvíte se, kam všude se dá vyrazit v Tatrách na ledopády nebo m žete zavítat do spára ského ráje ve
Valle dell‘ Orco. Mezi další zajímavé lánky pat í výprava na Artesonraju, lánek od Dodo Kopolda a mnohé další...

http://www.lezec.cz.
http://goo.gl/1CR9
http://goo.gl/JAKs
http://goo.gl/Aj3I

