
 

 

      Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 10. do 31. 12. 2019 
 

 

Lezení v horách a na skalách 

Alpinismus byl zapsán do seznamu nehmotných světových kulturních památek UNESCO. Rozhodnutí 
o uznání alpinismu jako součásti světového kulturního dědictví bylo přijato ve středu 11. prosince 2019 na 
zasedání UNESCO v Bogotě. Stalo se tak díky úsilí horolezeckých federací Francie, Itálie, Švýcarska a UIAA.  

Na začátku prosince byla vyhlášena výzva k podávání nominací na Výstupy roku 2019. Hodnocení sportovních 
výkonů, které se v uplynulém roce v tuzemském horolezectví podařily, má jako vždy na starosti Komise 
alpinismu ČHS. Posuzovány a oceňovány jsou nejlepší horolezecké výstupy či skialpinistické sjezdy, které 
uskutečnili naši členové v průběhu roku 2019 v některé z níže uvedených kategorií: 
- velehory nad 6 000 m n. m. 
- hory pod 6 000 m n. m. – mixový a ledovcový charakter 
- hory pod 6 000 m n. m. – skalní charakter a big wall 
- sportovní lezení 
- pískovcové a jiné tradiční lezení 
- bouldering 
- mixy a ledy sportovního charakteru, drytooling 
- skialpinistické výstupy a sjezdy 
 
V každé z kategorií může být udělen Výstup roku a Čestné uznání, případně též Výstup roku s hvězdičkou za 
mimořádný výkon posouvající hranice světového lezení v dané disciplíně. Samostatné ocenění Talent 
roku mohou dostat mladí lezci do 18, resp. do 25 let. Slavnostní vyhlášení výsledků společně s přednáškami 
proběhne v pátek 7. února 2020 na stadionu v Bedřichově, a to bezprostředně po slavnostním zahájení 
Jizerské 50 a ohňostroji. Předpokládaný začátek je v 19:15 hod.  

Adam Ondra se pošesté stal brněnským sportovcem roku. V celostátní anketě Sportovec roku, v níž hlasují 
sportovní novináři, se umístil na 7. místě; Sportovcem roku se stal judista Lukáš Krpálek. 

Na začátku října dokončil Radek Jaroš Korunu světa podle Bassova seznamu výstupem na nejvyšší vrchol 
Afriky, Kilimanjaro (5 895 m n. m.). 

Sokolíci z týmu mladých alpinistů ČHS podnikli v říjnu další výjezd, tentokrát do oblasti Cadarese. Nejvíce 
času věnovali stropní spáře Turkey Crack (8a). Týden nato se Anča Šebestíková do oblasti vrátila, aby tuto 
tradiční skalní cestu (tedy po vlastním) vylezla; pravděpodobně jako první Češka a čtvrtá žena vůbec. Před ní 
to byly jen Caroline Ciavaldini (2016), Barbara Zangerl (2017) a Caterina Bassi (2019). 

Vítek Lachman přelezl tradiční cestu na Klokočí od Petra Slaniny, a to Prstomlejn, IXc. 
 
Lucka Hrozová si v polovině října v Labáku na levém břehu vylezla svou první cestu za pískovcových XIa, 
V Číně jedí psy. Lucka se zařadila mezi nemnoho žen, které tuhle obtížnost zvládly. Následně se přidala k cca 
5 Češkám, které mají zapsánu obtížnost 8c neboli 11-, když se jí povedlo dát cestu Klondike Cat ve 
Frankenjuře. 

Gabriela Vrablíková přelezla boulder S hlavou v oblacích v oblasti Kvočny v Českém ráji u Frýdštejna. Cestu 
hodnotí  8A+/B. Ve slovinské Mišja Peči se jí před koncem roku podařilo vylézt cestu Corrida 8c; jedná se o 
první 8c této lezkyně, která má na svém kontě těžké přelezy do 9a. 

Ivana Řezníková přelezla v říjnu v oblasti Kvočny u Hodkovic bouldery S Hlavou v Oblacích a Limonádový 
Joe, u obou zaznamenala klasifikaci 8A+. V prosinci přidala boulder Druhá půlka žárovky, 8A ve Hřensku. 

https://www.planetmountain.com/en/news/climbing/caroline-ciavaldini-turkey-crack-at-cadarese.html


 

 

Eliška Adamovská si v úplném závěru roku připsala další cestu v obtížnosti 8c, a to Pal Este v Margalef ve 
Španělsku. Pro Elišku je to čtvrté a podle jejích slov pravděpodobně zatím nejtěžší 8c. 

Adam se věnoval přípravě na závody, ale našel si i čas na přelez několika hodnotných boulderů – za všechny 
jmenujme Pučmeloun, 8C ve Sloupu. 

Martin Jungling vylezl koncem listopadu cestu Peace of Mind, 11- (8c+) na Rovišti. 

 

Závody 

V říjnu proběhlo ve Voroněži Mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost a na rychlost. V lezení na 
obtížnost získala stříbrnou medaili Eliška Adamovská (J), shodně se na 5. příčkách ve svých kategoriích 
umístili Markéta Janošová (B), Michaela Smetanová (A) a Jan Vopat (A). Markéta Janošová navíc získala 
stříbro z kombinace. V lezení na rychlost se nejlépe umístila na 11. pozici Hana Křížová (J). 

Na Mistrovství Evropy v lezení na obtížnost v Edinburghu získal Adam Ondra opět zlatou medaili, a Jan Kříž 
obsadil na ME v lezení na rychlost výborné 4. místo. 

Předposlední závod SP 2019 v lezení na obtížnost v čínském Xiamenu opanoval opět Adam Ondra. Jakub 
Konečný obsadil 15. a Martin Stráník 19. příčku. Třetím vítězstvím ve SP si Adam zajistil celkové vítězství ve 
SP v lezení na obtížnost. Svou účastí v závodu na rychlost (50. místo) si zajistil účast v kvalifikačním závodu 
na OH v Toulouse. V kombinačním rankingu se zařadil na 2. pozici. 

Poslední zastavení SP v lezení na obtížnost bylo na konci října v japonské Inzai, nejlepší umístění z českého 
týmu zaznamenal Jakub Konečný svým 17. místem. 

V kvalifikačním závodě pro OH 2020 v Toulouse, který se konal na přelomu listopadu a prosince, skončil Adam 
Ondra celkově druhý a o jeho účasti na olympiádě není pochyb. V lezení na rychlost obsadil 8. místo, 
v boulderingu byl třetí, obtížnost vyhrál.  

První říjnovou sobotu proběhlo v Ostravě Mezinárodní MČR mládeže do 14 let v lezení na obtížnost, spolu 
s nimi závodila i kategorie B. Zvítězili Markéta Janošová a Adam Adamovský (B), Anna Mihalčíková a Lukáš 
Mokroluský (U14), Natalie Paarová a Jan Štípek (U12), Adéla Bodanská a Adam Paar (U10). 

Ostravské Trojhalí Karolina se na víkend 18. – 20. října stalo dějištěm Mezinárodního mistrovství ČR 2019 
dospělých a mládeže v boulderingu a 4. kola Rock Point ČP v boulderingu. Závodily všechny věkové kategorie. 
Mistry České republiky v boulderingu se stali Tereza Kubátová a Eduard Minks. V juniorských kategoriích 
zvítězili Jana Ondřejová a Eduard Minks, mezi mládeží A Ema Galeová a Jan Šimůnek a v kategorii B Sabina 
Skoupá a Mikuláš Petrik. V mládežnických kategoriích do 14 let se mistry stali Arina Yurchenko a František 
Danda (U14), Malgorzata Kurek a Jan Štípek (U12), Adéla Bodanská a Dan Školař (U10). 

V celkovém hodnocení Rock Point Českého poháru v boulderingu 2019 se na první příčce umístili Eliška 
Adamovská a Martin Stráník.  

Český pohár mládeže v boulderingu 2019 vyhráli Eliška Adamovská a Šimon Potůček (J), Eliška Bulenová 
a Ondřej Slezák (A), Markéta Janošová a Mikuláš Petrik (B). 

Vítězi Českého poháru mládeže do 14 let se pro rok 2019 stali Valerie Pařilová a Lukáš Mokroluský (U14), 
Laura Chomynová a Jan Štípek (U12), Adéla Bodanská a Dan Školař (U10). 

Veliké díky patří generálnímu partnerovi Českého poháru v boulderingu v roce 2019, značce Rock Point.  



 

 

Mistry České republiky v lezení na obtížnost se na Mezinárodním mistrovství ČR vlezení na obtížnost, které 
se konalo na začátku října na stěně BigWall v Praze, stali Eliška Adamovská a Adam Ondra. V juniorské 
kategorii vyhrála opět Eliška Adamovská a s ní Šimon Potůček. V kategorii A zvítězili Míša Smetanová a Ondřej 
Slezák. Současně proběhlo i Akademické mistrovství ČR. Akademickými mistry České republiky se stali Jana 
Ondřejová a Vojtěch Trojan. 

Závod byl pro dospělé posledním závodem ČP letošního roku, a tudíž byli vyhlášeni i celkoví vítězové Českého 
poháru v lezení na obtížnost 2019, kterými se stali Eliška Adamovská a Jakub Konečný. 

Následující víkend hostila Choceň poslední letošní závod ČP mládeže v lezení na obtížnost. Celkovými vítězi 
Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost se v roce 2019 stali Eliška Adamovská a Šimon Potůček (J), 
Michaela Smetanová a Ondřej Slezák (A), Markéta Janošová a Adam Adamovský (B). 

Finálový závod mládeže do 14 let v lezení na obtížnost proběhl v Jeseníku. Celkovými vítězi se stali Barbora 
Bernardová a Lukáš Mokroluský (U14), Natalie Paarová a Jan Štípek (U12) a Adéla Bodanská a Adam Paar 
(U10). 

Mistrovství České republiky v lezení na rychlost, které se uskutečnilo 7. prosince v Ostravě, Jan Kříž a Hana 
Křížová. Na 2. místě skončili Petr Burian a Tereza Cibulková, na 3. Matěj Burian a Tereza Kaletová. Závodilo 
se i v mládežnických kategoriích. 

V polovině prosince proběhl společný trénink reprezentace, VSCM a nejlepších závodníků U14 na brněnském 
Hangáru pod vedením Patrika a Nikol Chovanových, Jiřího Baláše, Rudolfa Tefelnera, Saši Gendové, Ivy 
Vejmolové, Štěpána a Martina Stráníkových, Denise Paila a Štěpána Volfa. 

Komise soutěžního ledolezení  ČHS uspořádala před začátkem drytoolingové sezony Drytool workshop na 
starém dálničním pilíři pod brněnskou přehradou. 

Na konci listopadu proběhlo v Brně „na pilíři“ MČR v drytoolingu, které bylo také jedním ze 4 závodů 
Evropského poháru UIAA. Bohužel se na finálovou startovku nikdo z Čechů neprobojoval, Mezi muži byl za 
ČR nejlepší Mirek Matějec (26.), mezi ženami pak Hanka Masopustová (16.) Do Brna přijelo 63 závodníků 
ze 14 zemí. 

Aneta Loužecká se v polovině prosince dostala do finále Mistrovství Ruska v kombinaci v ledolezení a umístila 
se na velmi pěkném 6. místě. 

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody… 

V říjnu byl zahájen podzimní běh kurzu Instruktor lezení na umělé stěně, který je určen především zájemcům 
z oddílů zapojených do sítě klubů mládeže. V říjnu a na začátku listopadu se pod vedením lektorů Metodické 
komise uskutečnily doškolovací kurzy pro instruktory zaměřené na skalní záchranu, lezecká cvičení a hry 
s dětmi a 1. pomoc a záchranu, které úspěšně absolvovala třicítka instruktorů.  

19. října se v Srbsku v Českém krasu uskutečnil také letošní poslední metodický den určený pro veřejnost; 
celodenní akce zaměřené na základy lezení a jištění se zúčastnily dvě desítky zájemců.  

Během následujícího víkendu se konal v Malenovicích, na úpatí beskydské Lysé hory, již 30. ročník Pelikánova 
semináře věnovaného především horské medicíně, záchraně v horách, lavinovým nehodám, úrazům při lezení 
apod. Na akci, kterou každoročně pořádá Lékařská komise ve spolupráci se Společností horské medicíny, 
přijelo pět desítek zájemců o tuto problematiku.  



 

 

Během podzimních měsíců se uskutečnily čtyři mládežnické závody zařazené do sítě Open závodů mládeže. 
Hostilo je Ústí nad Labem, Plzeň, Trutnov a Beroun. O závody byl velký zájem, ČHS počítá s jejich podporou 
i v příštím roce.  

V polovině listopadu uspořádala Komise mládeže další setkání zástupců oddílů zařazených do sítě 
mládežnických klubů. Na jednodenní akci zaměřenou na výměnu zkušeností z práce s mládeží přijelo do 
Jihlavy 18 zástupců těchto klubů.   

Oddílům zařazeným do sítě klubů mládeže byla vyplacena finanční podpora za sportovní aktivitu dětí ve druhé 
polovině roku – celkem cca 490 tisíc korun.  

Druhou říjnovou sobotu se v Dolním Žlebu v Labských pískovcích uskutečnil letošní již třetí seminář osazování 
fixního jištění organizovaný Centrální vrcholovou komisí ČHS a příslušnou oblastní vrcholovou komisí, tj. 
tentokráte OVK Labské pískovce. O měsíc později se v Praze na Strahově sešla na svém každoročním setkání 
Centrální vrcholová komise.  

Na základě žádosti ČHS vydala Správa CHKO Český kras nové povolení lezení pro tradiční oblasti nacházející 
se na území NPR Karlštejn; díky novému povolení jsou otevřeny i tři dosud nevyužívané lokality, kde budou 
postupně vytvořeny nové cesty. Povolení je platné do konce roku 2029. 
Nové povolení lezení na dalších deset let se podařilo vyjednat i pro lezecké sektory nacházející se na území 
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Ministerstvo životního prostředí zamítlo žádost ČHS o povolení lezení 
v několika malých, tradičních lokalitách Ralské pahorkatiny, nedořešeno bohužel zůstává povolení lezení na 
Boru na Broumovsku.  
 
V databázi Skály ČR bylo koncem roku evidováno 15 154 skal, přes 93 tisíc cest a přes tisíc sektorů.  
GPS souřadnice má téměř 8,5 tisíce skal a téměř všechny sektory. U skal je 2568 obrázků, u cest 
6851obrázků. Aplikaci Skály ČR si stáhlo ke konci roku 4 437 uživatelů celkem. Na konci roku byla dokončena 
vylepšená verze 1.1, ke stažení bude v první polovině ledna. 

 

50 let od expedice Peru 1970 

V letošním roce si připomínáme smutné výročí 50 let od československé expedice, jejíchž patnáct členů se 
z Peru už nikdy nevrátilo. Připomeneme si ho nejprve v rámci Jizerské 50, která se již od roku 1972 běhá jako 
Memoriál expedice Peru 1970. Krom obvyklé pietní vzpomínky při zahájení bude letos startovat naše 
patnáctičlenné družstvo upomínající na tehdejší účastníky, a to přímo v závodě J50. Další prostor dostane 
vzpomínka při vyhlašování Výstupů roku ČHS. Připravujeme ještě další akce mj. ve spolupráci s horolezeckým 
muzeem v Turnově, jejichž vrcholem bude vzpomínková akce u památníku na Hrubé Skále. 

Velvyslanectví ČR v Peru připravuje k připomenutí tragické události také řadu akcí. Předběžný program je 
tento:   
- Lima - slavnostní koncert českého hudebního tělesa ve spolupráci s peruánskými hudebníky v Národním 
divadle Lima, promítání filmu Boys 1970, přednášky o českých horolezcích, výstava fotografií Viléma Heckela 
v galerii v gesci MZV Peru.  
- Yungay - pietní akt na hlavním náměstí dne 31. května 2020, slavnostní otevření nového kostela, mše, 
pochod na hřbitov Campo Santo, otevření vzpomínkové výstavy v místním kulturním centru.   
- Národní park Huascarán - pietní akt u památníku českých horolezců, položení věnce, slavnostní odhalení 
pamětní desky k připomenutí 50 let od tragédie, výstup vybraných českých horolezců do určité výše hory 
a paraglidový seskok s českou vlajkou.  
- Huaraz: promítání filmu Boys 1970, přednáška o českém horolezectví, výstava výběru fotografií o expedici 
a díla V. Heckela.  
Jsme v kontaktu s Velvyslanectvím ČR v Peru a spolu s českým velvyslancem předpokládáme, že se na jaře 
do Peru chystá více Čechů. Pokud jste mezi nimi, ozvěte se nám na info@horosvaz.cz . Chtěli bychom zajistit, 
aby o sobě jednotlivé výpravy věděly a ideálně se potkaly 31. května u památníku. 

mailto:info@horosvaz.cz


 

 

 

Horolezecký úřad 

V posledním čtvrtletí roku 2019 se uskutečnila tři jednání Výkonného výboru ČHS. Na prvním z nich, 9. října, 
byl do Výkonného výboru kooptován na uvolněné místo Pavel Blažek, s mandátem do Valné hromady ČHS 
2020. Na témže jednání byly schváleny cíle ČHS na nejbližší období potvrzující dosavadní směřování ČHS. 
Na prosincovém jednání jmenoval Výkonný výbor Dušana „Stoupu“ Janáka novým předsedou Komise 
alpinismu. 

J. Bloudek se zúčastnil jako host Valné hromady DAV konané 26. října v Mnichově, Valné hromady UIAA 
a EUMA, konaných na začátku listopadu v Larnace a koncem listopadu také jednání IFSC Europe 
v Norimberku, kde byl prezentován záměr rozšířit v roce 2020 počet Evropských pohárů, a záměr realizovat 
vzdělávání stavěčů. 

V říjnu a v listopadu podal ČHS žádosti o státní dotace MŠMT a žádosti o granty Hl. města Prahy na rok 2020. 
V návaznosti na výši očekávaných dotací a růst členské základny začaly přípravy rozpočtu ČHS na další rok. 
Návrh rozpočtu bude jako každý rok předložen ke schválení Valné hromadě ČHS, která je naplánována na 
sobotu 21. března 2020.  
 
V prosinci jsme převzali od dodavatelů veškerý majetek pořízený z investiční dotace MŠMT v celkové hodnotě 
téměř 6,5 mil. Kč, který je určen na podporu činnosti reprezentace a talentované mládeže v soutěžním lezení. 
Jedná se o sady chytů, kompletně vybavenou stěnu na rychlost, mobilní boulderingovou stěnu, systemboardy, 
naklápěcí stěny, campusboard a dva multivany určené hlavně k cestám na mezinárodní závody, soustředění 
apod. akce.  
 

Evropská komise schválila mezinárodního projekt s  názvem Project of Good Governance of Climbing and 
Mountaineering in Europe 2020 – 2022 financovaný z programu Erasmus+, který bude zahájen 27.1.2020 
v Praze. Cílem projektu je zlepšit na úrovni EU organizaci, spolupráci a podporu při provozování horolezecké 
infrastruktury, se zaměřením na horské chaty, stezky a skalní lezecké oblasti. Vedoucím partnerem projektu 
je ČHS, obsahově projekt povede evropská horolezecká asociace EUMA; projektu se dále účastní 
horolezecké federace Německa, Rakouska, Slovinska a Makedonie, a dále Europeische Wandervereinigung 
a Fakulta sociálních věd UK.  

První prosincové pondělí začal prodej členských průkazů, ČHS Trio a pojištění na rok 2020.  

V prosinci započala také příprava Ročenky ČHS 2019, kterou bychom vám chtěli nabídnout dříve než 
v předchozích letech – již na začátku února.  

Na začátku prosince byla vyhlášena již tradiční soutěž o nejlepší fotografii pro PF ČHS, do které se zapojilo 
35 autorů, kteří zaslali 92 fotografií. Autorem vítězné fotografie, která získala nejvíce hlasů poroty, je Le Duc 
Dinh – děkujeme.  

Před námi je první, nejhektičtější období nového roku – distribuce členských průkazů a pojištění, uzávěrka 
hospodaření a hlavně příprava Valné hromady ČHS, která se uskuteční v sobotu 21. března 2020 v Praze. 

 

Přejeme vám šťastné vykročení do nového roku!   



 

 

 

O UNIQA Group:  
UNIQA je jedna z vedoucích pojišťovacích skupin v Rakousku a CEE regionu. Součástí UNIQA group je přibližně 40 
společností v 18 zemích a obsluhuje více než 10 milionů zákazníků.  
 
V rámci UNIQA pracuje přibližně 20 000 zaměstnanců a přibližně 6 000 jich pracuje přímo v Rakousku. UNIQA pojišťovna 
v Rakousku obsluhuje více než 3,5 milionu klientů a drží zde podíl na trhu přesahující 22 %. Díky tomu je UNIQA jedna 
z největších a nejznámějších pojišťoven v Rakousku.  
Celá UNIQA Group předepsala v roce 2018 pojistné více než 4 989 milionů EUR. 
 
UNIQA v ČR patří k tradičním a silným hráčům na českém pojistném trhu na kterém působí již od roku 1993.  
V rámci cestovního pojištění UNIQA mají klienti vždy 24/7 asistenční služby v českém jazyce a jednoduché pojištění bez 
zbytečných spoluúčastí. Pojištění také vždy obsahuje i pojištění zachraňovacích nákladů včetně nezbytného zásahu 
vrtulníku. UNIQA v ČR obsluhuje téměř 1 milion pojistných smluv a je v ČR hrdým partnerem Českého horolezeckého 
svazu.  
 
 

  



 

 

Český horolezecký svaz podporují 

 

  
 
  
Partneři ČHS v roce 2019 
 

 

Partner mládežnické reprezentace ČR v soutěžním lezení, Rock Point Český pohár v boulderingu 

Rock Point je jednou z největších sítí prodejen nabízející širokou škálu outdoorového vybavení pro turistiku a pobyt v 
přírodě. V obchodech najdete vše, co byste kdy při svých cestách mohli potřebovat - oblečení, boty, batohy, stany, spacáky 
a nejrůznější doplňky. Dvacet jedna moderních prodejen po celé České republice se nachází jak v moderních obchodních 
centrech na okrajích velkých měst, tak i v přirozených lokalitách obchodních tříd a center měst. První prodejnu jsme otevřeli 
už v roce 1997. V prodejnách na vás čeká příjemný, odborně zdatný a proškolený personál, který má s většinou produktů 
vlastní praktické zkušenosti. Pokud rádi nakupujete z pohodlí domova, navštivte největší specializovaný outdoorový e-
shop na www.rockpoint.cz. V osmi největších prodejnách doplňují standardní nabídku zboží  také půjčovny kvalitního a 
ověřeného outdoorového vybavení.  

 

  

Partner reprezentace ČR v soutěžním lezení 

Stejně jako je tomu na mnoha expedicích, sportovních akcích a objevitelských plavbách, Montura není sama. Je součástí 
skupiny soustředěné kolem Tasci SRL, která byla založena v roce 1987 v Rovereto (Trento, Itálie) a která zahrnuje několik 
značek výrobků pro horolezectví a outdoorové aktivity. Montura navrhuje oblečení pro horolezectví a outdoorové aktivity. 
http://www.montura.it 

 

  

Partner údržby skalních oblastí 
 
V SINGING ROCKu stále platí, že lezecké vybavení vyrábějí Lezci pro Lezce. Během 25ti  let se Singing Rock vypracoval 
na profesionálního a inovativního výrobce horolezeckého vybavení a vybavení pro výškové práce. Dokážeme testovat a 

http://www.rockpoint.cz/
http://www.montura.it/


 

 

zlepšovat naše produkty, rozvíjet jejich funkčnost, jakož i kvalitu horolezeckého vybavení. Většina z nás jsou horolezci, 
sportovní lezci nebo skialpinisté. Za celý rok společně nalezeme desítky kilometrů a napadáme stovky pádů. Tedy dříve 
než se SINGING ROCK sedák, lano, cepín nebo karabina dostane k Vám, projde si opravdovým očistcem. Více o nás 
najdeš na http://www.singingrock.cz. 

 

 
 
Partner Českého poháru ve skialpinismu 
 
HUDYsport a.s. je největší sít v České a Slovenské republice s tradicí, která se vyvíjí od roku 1990. Stěžejní část tvoří 38 
maloobchodních prodejen na území obou republik. Pro vznik společnosti HUDYsport je klíčová postava jejího 
zakladatele Jindry Hudečka. Jeho největší a celoživotní láskou jsou skály, především pískovcové, v kraji Českosaského 
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 společnost HUDYsport, jak ji znáte dnes. Zaměstnanci HUDYsportu 
se stávali vždy kamarádi ze skal či horolezeckých expedic. Díky tomu vznikl uvnitř firmy silný duch, který je její hnací silou 
i dnes! 

 

 

Partner projektu Sokolíci 

Více než 50 let vyrábíme oblečení a vybavení do nejdrsnějších horolezeckých podmínek na naší planetě. Velké množství 
získaných zkušeností se snažíme vkládat do neustálého zdokonalování bund, kalhot, spacáků, batohů a mnoho dalšího. 
Od samých začátků jsme součástí nesčetných expedicí na nejvyšší vrcholy světa nebo jsme byli při těch nejodvážnějších 
expedicích na Severním a Jižním pólu Země. Známé kousky oblečení jako hardshell bunda TUPILAK, péřovka VEGA 
nebo technický fleece ECLIPSE pravidelně obsazují přední místa v recenzích po celém světě. Mountain Equipment velmi 
dbá i zodpovědnost k lidem a životnímu prostředí a to pomocí „Fair Wear“ výroby nebo kodexem peří (DOWN KODEX), 
kdy máš jistotu kvalitního a dlouhého života chovaných zvířat. 

 

 

Partner projektu Sokolíci 

TENDON je celosvětově úspěšná česká značka statických a dynamických lan, která se v současné době řadí mezi 
technologické lídry na trhu. Díky své dlouhé historii, zkušenostem a kilometrům upletených lan, zaručuje TENDON 
špičkovou kvalitu výrobků. Z naší široké nabídky si vyberou nejen horolezci a pracovníci ve výškách, ale také speleologové, 
kaňonáři, záchranáři, arboristé a další. Začátkem roku 2016 si značku TENDON vybral i Adam Ondra jako svého nového 
sponzora pro posouvání lidských hranic ve sportovním lezení. 

 

 

http://www.singingrock.cz/


 

 

Celoroční cestovní pojištění zahrnující horolezectví a další sportovní aktivity. Pojistné částky do 3 mil. Kč na léčebné výlohy 
a asistenční služby, krytí zachraňovacích nákladů, možnost doplnění o úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti. Široká 
nabídka tarifů umožňující sjednat pojištění "na míru". Pojištění pro jednotlivce začíná na částce 785 Kč.  
UNIQA pojišťovna byla založena v roce 1993. UNIQA je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí životní a neživotní 
pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Po celou dobu své existence na českém trhu patří UNIQA pozice mezi 10 
nejsilnějšími hráči. UNIQA pojišťovna využívá stabilního finančního zázemí, know-how a zkušeností jediného rakouského 
akcionáře, UNIQA International AG. 

 

 

Partner projektu Sokolíci 

 

  

Hlavní mediální partner ČHS – komunitní web horolezců - http://www.lezec.cz/ 

  

Hlavní mediální partner ČHS 

Jaká je Montana by spíše měli říkat ostatní, než my. Místo vymýšlení propagačního textu na toto místo jsme zase museli 
jít někam lézt. Jinak to bohužel nejde, jenom tak může vznikat další číslo autentického lezeckého časopisu.   

                                                      
 

 

Horyinfo.cz - příjemné horolezecké zákoutí se stoupající oblibou. Originální články píšeme pro sebe a tím pádem i pro vás.  

  

 

Tipy na trekování v českých luzích a hájích, v horách Evropy i velehorách světa. Feraty, vysokohorská turistika, běh 
v přírodě, lezení, kolo a MTB, vodácká turistika. Původní rozhovory a reportáže z expedic. Praktické rady k bezpečnosti a 
vybavení do hor. Důkladné recenze vybavení. To vše najdete 4x ročně ve Světě outdooru za 95 Kč. www.SvetOutdooru.cz 

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

