
 

      Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 1. do 31. 3. 2020 
 

Lezení v horách a na skalách 

V pátek 7. února byly v Bedřichově slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Výstupy roku 2019, ve které jsou 
vyhodnocovány a oceňovány nejlepší horolezecké výkony v osmi kategoriích, a to za období 1. 1. - 31. 12. 
2019. Vyhlášení tentokrát proběhlo přímo na stadionu po slavnostním zahájení Jizerské 50 a pietní vzpomínce 
na členy Expedice Peru 1970. Akce proběhla v příjemné atmosféře za poměrně vysoké účasti oceněných i 
diváků. 

Ocenění Výstup roku bylo uděleno za čtyři výkony. 
V kategorii velehory nad 6 000 m n. m. si toto ocenění odnesli Marek Holeček a Zdeněk Hák za prvovýstup 
„Ufo Line“ severozápadní stěnou Chamlangu (7 319 m n. m.), ABO, alpským stylem, osm dní trvající 
výstup;  Nepál, květen 2019. 
V kat. hory pod 6 000 m n. m. – skalní charakter a big wall získalo cenu družstvo ve složení Ondřej Beneš, 
Christian Fascendini, Matěj Svojtka, Ondřej Tůma, a to za lednový prvovýstup a RP přelez všech délek cesty 
„Morning Sun Street“ na Barrah Massif ve Wadi Rum, Jordánsko. Cesta vyniká svou převislostí i 
vyrovnaností jednotlivých délek, prvovýstup byl navíc udělán ve stylu cest na českém písku. Klíčová délka 7c+ 
RP, celková délka 550 m. 
Dva Výstupy roku byly uděleny v kategorii sportovní lezení. Jeden z nich patří Adamu Ondrovi za únorový 
přelez cesty "Neanderthal", 9b ve španělské oblasti Santa Linya. Cesta ho stála v průběhu několika let asi 20 
dnů nacvičování a hodnotí ji jako těžší 9b. Jedná se o třetí přelez po Chrisi Sharmovi a Jacobu Schubertovi.  
Druhý Výstup roku v této kategorii získala Gabriela Vrablíková, a to za přelezení cesty „Sever the Wicked 
Hand“, 9a v Severní Frankenjuře v červenci 2019. Gábina tak fantasticky posunula hranici českého ženského 
skalního lezení, a to dokonce podruhé v průběhu roku. 

Byla také udělena Čestná uznání v pěti kategoriích. 
Velehory nad 6 000 m n. m. - Marek Holeček a Radoslav Groh za prvovýstup „Boys 1970“ na Huandoy Norte 
(6 397 m n. m.), M6, WI 6, 1200 m, alpským stylem, 55 hodin, dva bivaky. Cesta byla vytyčena na počest 
československé expedice Peru 1970; Cordillera Blanca, Peru, srpen 2019. 
Hory pod 6 000 m n. m. – skalní charakter a big wall - Ondřej Beneš a Christian Fascendini, za přelezení cesty 
„El Corazón“ na El Capitan, 5.13 b, 8a, 800 m, 31 délek; Yosemite, USA, srpen.2019. 
Sportovní lezení 
- Jakub Konečný za přelezení „Seleccion Natural“, 9a; Santa Linya, Španělsko, leden 2019. 
- Vojtěch Trojan, za přelezení „Der Heilige Gral“, 9a; Kolosseum, Severní Frankenjura, Německo, září 2019. 
- Gabriela Vrablíková za přelezení cesty, „Battle Cat“, 8c+ PP; Hängender Stein, Severní Frankenjura, 
Německo, duben 2019.  
- Eliška Adamovská za přelezení cesty „Pal Este“, 8c; Margalef, Španělsko, prosinec 2019. 
- Lucie Hrozová za přelezení cesty „Klondike Cat“, 8c PP; Bärenschlucht, Severní Frankenjura, Německo, 
prosinec 2019. 
Tradiční lezení 
- Anna Šebestíková za 4. ženský přelez cesty „Turkey Crack“ 8a PP ; Cadarese, Itálie, říjen 2019. Jedná se 
pravděpodobně o první český ženský přelez cesty této obtížnosti po vlastním jištění. 
- Jan Novák za přelezení cesty „Moonbeam Crack“, 5.13 b (8a), RP; Joshua Tree, USA, duben 2019. 
Bouldering 
- Adam Ondra, „Pučmeloun“, 8C; Sloup, Staré skály, ČR, listopad 2019. 
- Martin Stráník, „Ghost Rider“, 8C; Sloup, Staré skály, ČR, srpen 2019. 
- Ivana Řezníková, „Eiszeit“, 8A; Hohnstein, Sasko, Německo, únor 2019. 
 
Kromě Výstupů roku a Čestných uznání je oceňována i talentovaná mládež. Talentem roku v kategorii 
sportovní lezení se stala Markéta Janošová za přelezení cesty „Pijane trójkaty“, 8c PP; Podzamcze, Polsko 
v srpnu 2019. 

https://www.horosvaz.cz/res/archive/302/050155.pdf?seek=1575368559


 
Začátkem února odjel Martin Stráník do švýcarského Ticina a přivezl si odsud několik pěkných úlovků. 
Nejhodnotnějším z nich je „Primitivo“, 8C, převislý čtrnáctimetrový boulder, který vylezl asi desátým pokusem. 

Na konci února udělali Míra Matějec s Petrem Vejvodou mixový prvovýstup ve Val Travenanzes 
v Dolomitech. Devadesátimetrovou cestu pojmenovali Lucky Strike, obtížnost M8, WI5.  

Honza „Tráva“ Trávníček zrušil pro letošek kvůli pandemii koronaviru expedici Makalu, kam měli v březnu 
odlétat. Věří, že ji uskuteční v roce 2021, všichni svou účast potvrdili. 

 

Závody 
Závodní skialpinismus 

Hudy – Direct Alpine Český pohár ve skialpinismu pro rok 2020 odstartoval 25. ledna závodem „O 
dřevěného Krkonoše“ v Rokytnici nad Jizerou (Krkonoše). O týden později následoval druhý závod 
v Hynčicích Pod Sušinou (Jeseníky), konal se namísto tradičního vertikálu na Dolní Moravě. Po dalších dvou 
týdnech přišel na řadu Skialp night Říčky, a to v okolí sjezdových tratí v Říčkách v Orlických horách. Všechny 
závody proběhly systémem start – cíl a jejich pořadatelé umně čelili výzvám nepříznivé sněhové nadílky. Poté 
se seriál přesunul do Slovenské Jasné, kde se na přelomu února a března odehrál dvoudenní závod 
jednotlivců Hore dole Derešom. Skládal se z individuálu a vertikálu, do HUDY  - Direct Alpine ČP se 
započítával jako součet pořadí dvou rozdílných disciplín bodovaný 1,5 násobkem. MČR a finále Hudy – Direct 
Alpine Českého poháru ve Špindlerově Mlýně se z důvodu vyhlášení stavu nouze nekonalo. Závod byl 
připraven a na poslední chvíli ve středu 11. března zrušen. 
 
Celkové výsledky HUDY – Direct Alpine ČP ve skialpinismu pro rok 2020 tak musely být spočítány ze čtyř 
uskutečněných závodů dle předem vyhlášených pravidel. Slavnostní vyhlášení by se mohlo uskutečnit na 
prvním závodě sezony 2020/21. Celkovými vítězi HUDY – Direct Alpine ČP ve skialpinismu 2020 se 
v seniorských kategoriích stali Dominik Sádlo a Eliška Vondráčková. Mezi veterány Miroslav Duch a Lenka 
Hepnarová, mezi juniory Jakub Švec a jediný kadet Vojtěch Žofka. Všem vítězům gratulujeme! 
 
Do reprezentačního družstva v závodním skialpinismu byli na základě výsledků závodu v Rokytnici nad 
Jizerou a dle umístění v HUDY Českém poháru ve skialpinismu 2019 nominováni Filip Matějovič, Michal 
Strejc, Matyáš Urban (junioři), Tereza Rudolfová (juniorky, ženy), Jakub Fabián (muži). Česká 
skialpinistická reprezentace se zúčastnila jediného závodu Světového poháru ISMF ve skialpinismu. Třídenní 
závod proběhl v Jennerstier - Berchtesgadenu v Německu o víkendu 7. - 9. února. Pro většinu českých 
reprezentantů to bylo první porovnání se světovou špičkou, která se tomuto sportu věnuje na profesionální 
úrovni. Pěkné výsledky mladých juniorů dávají naději, že v budoucích letech se výsledky českého skialpinismu 
mají šanci zlepšovat. 
 
Soutěžní ledolezení 

Všech tří kol Světového poháru v ledolezení UIAA se zúčastnila mladá závodnice Aneta Loužecká, která 
závodila v obou disciplínách. V obtížnostním ledolezení skončila na děleném 36. místě, v rychlosti se umístila 
na 8. příčce. V březnu na Mistrovství světa juniorů a mládeže v ruském Kirově obsadila v obou disciplínách 
shodně čtvrté místo. Blahopřejeme! 
MČR v ledolezení na rychlost „Vírský cepín“, které mělo proběhnout začátkem února, bylo bohužel 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zrušeno. 
 
Soutěžní lezení 

V první polovině ledna byla aktualizována pravidla soutěžního lezení a další předpisy a byl sestaven 
kalendář závodů na rok 2020. Pro letošní rok byla obnovena spolupráce s Českým sportovním lezením, a to 
v oblasti pořádání Českého poháru v boulderingu. Vzhledem k faktu, že se dosavadní generální partner tohoto 
poháru, značka ROCK POINT, rozhodl spolupráci zúžit pouze na podporu mládežnické reprezentace, došlo 
ke snížení počtu plánovaných závodů. 



 
 
Členové VSCM byli oficiálně přiděleni k novým VSCM trenérům, kterými jsou Iva Vejmolová a Petr Klofáč. 
Trenérem reprezentace zůstává Saša Gendová. 
 
V době před vyhlášením nouzového stavu se podařilo uspořádat čtyři soustředění reprezentačních 
družstev. V lednu proběhlo důležité velké boulderingové soustředění reprezentace a členů Vrcholového 
sportovního centra mládeže (VSCM) v tréninkovém centrum SmíchOFF, které sklidilo velký úspěch. Navázalo 
na prosincové soustředění na Hangáru, a to mimo jiné v doplňkových přednáškách pro rodiče/trenéry a 
závodníky. Začátkem března se deset závodníků zúčastnilo mezinárodního soustředění v Bratislavě. Další 
dvě soustředění byla pro reprezentanty v lezení na rychlost. Uskutečnily se také tři společné boulderingové 
tréninky členů VSCM, dva v lezeckém centru Hangar v Brně a jedno v Tendon Bloku v Ostravě. Další společná 
soustředění a tréninky musely být zrušeny, nebo odloženy. 
 
Probíhalo také pravidelné stavění cest nebo boulderů pro závodníky. Byl nastaven systém pravidelnější 
obměny tréninkových nebo závodních cest, tak aby se závodníci mohli kvalitně připravovat a zároveň byla 
zajištěna zpětná vazba vůči stavěčům, která se zakládá na zprostředkování informací o přelezech, 
komentování obtížnosti, sdílení videí z přelezů závodníků ad.  
 
Byla navázána spolupráce se společností Yarmill s.r.o., která vyvíjí a provozuje aplikaci tréninkového deníku 
pro profesionální sporty. Cílem je zlepšit praxi a postupy v práci s daty a pomocí metod datové analytiky a 
komplexního zpracování dat zefektivnit přípravu reprezentace a členů VSCM. 
 
Mezinárodní závody IFSC, jejichž letošní sezona měla odstartovat v březnu, byly až do odvolání odloženy. 
 
Domácí závodní sezona 2020 odstartovala dvěma tradičními rankingovými závody v lezení na obtížnost - 
18. ledna Novoroční OPEN v Polici nad Metují, 1. února Slovácké OUPN v Uherském Brodě.  

V sobotu 8. února se na Lezecké stěně Tendon Hlubina konal závod Českého poháru v lezení na rychlost, 
který byl i nominačním závodem do reprezentace ČR. Mezi muži vyhrál Jan Kříž, mezi ženami Hana Křížová. 
V mládežnických kategoriích Daniel Galuška a Barbora Majerová (U10), Jarmila Šímová (U12), Adam Bernard 
a Mariana Janošová (U14), Šimon Cibulka a Daria Marciniak (POL) (B), Jan Šimůnek a Tereza Cibulková (A), 
Hana Křížová (J). 

O víkendu 22. a 23. února se v brněnském Hangáru uskutečnilo 1. kolo ČP v boulderingu (první ze dvou 
plánovaných nominačních závodů, 2. už bohužel neproběhl). V sobotu zahájila závody kategorie B, ve které 
zvítězili Adam Adamovský a  Arina Yurchenko. V kat. A se na prvních příčkách umístili Ondřej Slezák a 
Michaela Smetanová a mezi juniory Peter Kuric (SK) a Eliška Adamovská. V dospělých kategoriích byli 
nejlepší Martin Stráník a Eliška Bulenová. V neděli patřil Hangár mladším kategoriím do 14 let. Tady obsadili 
nejvyšší pozice David Suchý a Elen Strculová (U10), Lukáš Uherec spolu s Jaroslavem Ambrozem (dělené 
místo) a Zuzanna Luby (POL) (U12), Jaroslav Šikula a Malgorzata Kurek (POL) (U14). 

V sobotu 29. února hostila brněnská HUDY stěna 1. kolo Českého poháru v lezení na obtížnost (první 
nominační závod). Mezi muži obsadil první příčku Martin Stráník, mezi ženami Tereza Širůčková. V 
mládežnických kategoriích zvítězili Adam Adamovský a Karolína Gendová (B), Ondřej Slezák a Tereza 
Širůčková (A), Peter Kuric (SK) a Eliška Adamovská (J). 

2. kolo ČP v boulderingu, které mělo proběhnout o víkendu 14. – 15. března v rámci veletrhu For Caravan v 
Praze – Letňanech, bylo zrušeno. Minimálně do konce května jsou zrušeny, nebo odloženy všechny 
tuzemské závody. Další domácí závod nebude uspořádán dříve než 3 - 4 týdny od úplného zrušení 
nařízených omezení. S ohledem na zrušení dalších dvou nominačních závodů pro reprezentaci na obtížnost 
a v boulderingu a s ohledem na nedostatek informací z IFSC ohledně nových termínů mezinárodních závodů 
zatím nebylo přistoupeno k úpravě nominačních pravidel. 
 
 



 
Na výzvu komise mládeže k přihlášení do systému oficiálních závodů ČHS v kategorii OPEN závody v lezení 
pro děti a mládež v roce 2020 reagovalo velké množství pořadatelů. Pro letošní rok bylo tedy naplánováno 
30 závodů, což je o 19 více než v loňském roce, kdy jsme s tímto formátem závodů začínali. Jedná se o 
závody určené pro děti a mládež do 19 let a jejich cílem je podpora dětí a mládeže, jež mají zájem si zasoutěžit 
v lezení, ale zatím pouze na závodech nižší úrovně.  
 
Uskutečnily se první dva z plánovaných závodů, ŠumpersKýbl v Šumperku (obtížnost, rychlost, bouldering) 
a Jihočeský boulderingový pohár v Č. Budějovicích. Další byly již bohužel zrušeny, nebo odloženy; o 
aktuální situaci informujeme na našich webových stránkách. 
 

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody… 
 
V lednu byly zveřejněny výzvy k podávání žádostí o granty na podporu údržby skalních oblastí, tradičních 
horolezeckých akcí a mládeže. O granty na údržbu skal požádal rekordní počet 21 zájemců, granty v celkové 
hodnotě téměř 100 tisíc Kč byly přiděleny sedmnácti žadatelům – oddílům, správcům a předsedům 
vrcholových komisí i jednotlivcům. Úprava přístupových cest, protierozní opatření, úklid apod. budou 
podpořeny např. v tradičních oblastech Českého ráje, na Rabštejně a Godule či v obnovované oblasti Čížkovy 
kameny na Trutnovsku. Granty pomohu také při vydání nových průvodců pro Dubské skály a Severozápadní 
Čechy.  
 
Osmadvaceti pořadatelům tradičních horolezeckých akcí, nejčastěji oddílům, byly rozděleny granty 
v celkové hodnotě 100 tisíc Kč. Mezi podpořenými akcemi jsou jako každý rok lezecké závody, krosy, závody 
na běžkách, horolezecká setkání apod. Dvě opravdu velmi tradiční akce na běžkách – Zlatý cepín a Mauglího 
memoriál, se navzdory slabé zimě již uskutečnily; nad řadou dalších, hlavně jarních akcí „visí“ kvůli epidemii 
koronaviru otazník.  
 
Na konci března byly rozděleny i granty mládeže – od letošního roku jen na náborové a výcvikové akce, 
tábory apod., ne na celoroční činnost, která je podporována prostřednictvím příspěvků na sportovní činnost. 
O granty požádalo 42 oddílů, z toho 31 bylo ze Sítě klubů mládeže. Všem žadatelům byl grant přidělen, 
celková přidělená částka je půl milionu Kč.  
 
Komise mládeže zahájila v únoru přípravu již třetího ročníku soutěže v přírodním víceboji – Mladí horalové. 
Finálové boje by se měly po prázdninách odehrát na Rabštejně.  
 
Předsedkyně komise Magda Jančíková se na konci února zúčastnila setkání Youth Commission (Komise 
mládeže) UIAA na Kypru. Jednání se zaměřilo hlavně na změnu struktury mezinárodních akcí pro mládež, 
které budou již od letošního roku rozděleny na ty, které budou organizovat národní federace s informační a 
metodickou podporou UIAA včetně Mountaineering Commission a ty, které bude organizovat přímo Youth 
Commission ve spolupráci s certifikovanými průvodci a instruktory. 
 
Metodická komise zveřejnila v lednu termíny instruktorských kurzů a doškolení, které se velmi rychle 
zaplnily. Jak kurzy, tak doškolení měly začít v dubnu, kvůli stavu nouze však byly odloženy. Kurzy 1. pomoci i 
další aktivity týkající se např. horské medicíny včetně Pelikánova semináře bude od letošního roku zastřešovat 
Metodická komise. Lékařská komise byla rozhodnutím Výkonného výboru po dohodě s dnes již bývalou 
předsedkyní komise Janou Kubalovou zrušena.  
 
V lednu a v únoru byly dokončeny poslední trenérské části akreditovaného kurzu Instruktor lezení na umělé 
stěně, jehož jarní i podzimní běh byl zahájen v loňském roce. Loňský kurz tak úspěšně dokončilo celkem 25 
členů ČHS.  
 
V polovině ledna se 12 zájemců z řad členů ČHS zúčastnilo v Alpách v oblasti Dachsteinu čtyřdenního 
semináře zaměřeného na skialpinismus a lavinovou problematiku, který vedli lektoři ČHS. V únoru se podařilo 
ve Vysokých Tatrách uskutečnit třídenní seminář zaměřený na lezení v ledu, na který přijelo 10 zájemců.  



 
 
Z důvodu nepříznivého počasí musel být zrušen oblíbený metodický víkend věnovaný ledolezení ve Víru.  
 
Díky spolupráci mezi UIAA, ČHS, SHS James a ČAHP (Česká asociace horských průvodců) je na světě česká 
mutace obsáhlé metodické příručky UIAA Alpine Skills – Summer, která vznikla s technickou a finanční 
podporou Petzl Foundation. Kniha čítající 378 stran obsahuje přehledné informace týkající se pohybu v letních 
horách (meteorologie, orientace, plánování a vedení túry, záchrana) a podrobné informace týkající se 
alpinismu, lezení i vysokohorské turistiky. Kniha je zařazena do naší knihovny a zájemci z řad členů ČHS si ji 
mohou také koupit (informace na našem webu). 
 
V únoru se podařilo uzavřít více než roční práci předsedy členů a správců Oblastní vrcholové komise Labské 
pískovce směřující k vymezení skal a přístupových cest na území Národního parku České Švýcarsko. Skály, 
které budou přístupné pro horolezce a budou uvedené v novém Návštěvním řádu NP České Švýcarsko, 
schválila Rada parku na svém únorovém jednání, na kterém vedení parku poděkovalo ČHS za velmi dobrou 
spolupráci.  
 
Na konci ledna proběhly v lomu Kobyla v Českém krasu testy fixního jištění - zavrtávaných rozpěrných skob, 
kterých se zúčastnil i zástupce firmy Fischer. Pevnostní zkoušky prokázaly, že testované skoby splňují 
požadavky technické normy „Horolezecká výzbroj – Zavrtávané skoby“ ČSN EN 959, s upozorněním, že 
posudek platí jen pro Slivenecké vápence spodního Devonu v Lom na Kobyle a nelze je vztáhnout na jiné 
vápence či horniny.  
 
Mírný průběh zimy uspíšil hnízdění ptactva. Lokální uzavírky z důvodu hnízdění sokola stěhovavého, výra 
velkého, čápa černého a dalších chráněných druhů ptactva jsou již hlášeny z Labských pískovců, Českého 
ráje, Moravského krasu, Kokořínska a dalších oblastí. Vedle těchto lokálních uzavírek platí v řadě oblastí 
opakující se omezení, kvůli kterým jsou skály každoročně uzavřeny do 30. 4., do 30. 6. apod. Veškeré uzavírky 
sektorů, jednotlivých skal i cest jsou vyznačeny v databázi Skály ČR červenou ikonou v podobě hlavy ptáka, 
a upozorňujeme na ně stále aktualizovaným článkem na hlavní straně webu; v terénu jsou tato místa často 
označena výstražnými páskami. Prosíme, abyste uzavírky respektovali, a děkujeme všem, kdo pomáhají i tím, 
že nám nebo příslušnému orgánu ochrany přírody nahlásí hnízdění, které může být díky tomu chráněno.  
 
Poměrně novým tématem týkajícím se lezení na tuzemských skalách je odpovědnost za případné škody na 
zdraví či dokonce životě, ke kterým při lezení může dojít. V systému správy skal založeném na síti oblastních 
vrcholových komisí a dobrovolných správců skal chce ČHS pokračovat, přijme však postupně opatření, jejichž 
cílem je vysvětlit možnosti ČHS a jeho dobrovolných spolupracovníků při správě skalních oblastí a vysvětlit, 
že horolezectví je sport, který provádí každý dobrovolně, na vlastní nebezpečí a s akceptováním určité míry 
rizika, která k tomuto sportu patří.  
 
Databáze Skály ČR se úspěšně rozvíjí – na konci března v ní bylo 1003 sektorů, 15238 skal, 93999 cest. 
V lednu byla vydána aktualizovaná verze mobilní aplikace Databáze Skály ČR, která zlepšuje uživatelský 
komfort a přidává nové funkce. Ke každé skále v databázi lze přidat fotografii z telefonu nebo ji přímo vyfotit, 
i v režimu offline, a přidat k fotce komentář. Na celkové mapě vidíte vlastní polohu a snadno zjistíte, jaké 
sektory jsou kolem vás. Zákazy lezení a hnízdění ptactva jsou vidět na první pohled díky ikoně před názvem 
v záhlaví stránky, v případě zákazu je u sektoru, skály a cesty doplňující informace o délce a druhu zákazu. V 
detailu cesty je uveden i počet fixních jištění. Aplikaci, která je k dispozici pro Android i iOS, si zatím stáhlo 
přes 5 tisíc zájemců.  

 

50 let od expedice Peru 1970 
V letošním roce si připomínáme smutné výročí 50 let od neštěstí československé expedice, jejíchž patnáct 
členů zahynulo v kamenné lavině pod Huascaránem. Obsáhlý článek s množstvím dobových i aktuálních 
fotografií najdete v Ročence ČHS a připravujeme další článek do Montany č. 3, která vyjde 4. června.  
 
Výročí jsme si připomněli nejprve v rámci Jizerské 50, která se již od roku 1972 běhá jako Memoriál expedice 



 
Peru 1970. Krom obvyklé pietní vzpomínky při zahájení zde letos startovalo naše patnáctičlenné družstvo, 
které běželo závod J50 jako uctění památky tehdejších účastníků s retro látkovými čísly 1 – 15, která jsou již 
navždy „vyhrazena“. Všichni navíc nastoupili v dobovém oblečení a vybavení. Další prostor dostala vzpomínka 
při vyhlašování Výstupů roku ČHS. 
 
Připravujeme ještě další akce včetně vzpomínky a pietního setkání u památníku na Hrubé Skále, jejich 
uskutečnění o posledním květnovém víkendu však závisí na vývoji epidemiologické situace.  
 
Velvyslanectví ČR v Peru připravilo k připomenutí tragické události také řadu akcí. Předběžný program byl 
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.  
Vzhledem k pandemii koronaviru je uskutečnění těchto akcí včetně české účasti na nich také s velkým 
otazníkem.  

 

Horolezecký úřad 
V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku se konala dvě jednání Výkonného výboru, na začátku ledna a na 
začátku února. Plánované třetí jednání, které bývá tradičně den před Valnou hromadou, bylo z důvodů 
epidemie koronaviru odloženo, stejně jako Valná hromada.  
 
Výše zmíněná jednání Výkonného výboru byla věnována především záležitostem souvisejícím s přípravou 
Valné hromady, tj. uzávěrce hospodaření, přípravě návrhu rozpočtu na letošní rok, doplňujícím volbám do 
Výkonného výboru a diskusi nad poměrně zásadní novelou Stanov ČHS. Tyto záležitosti byly diskutovány také 
na setkání členů Výkonného výboru s většími oddíly, které se uskutečnilo 11. ledna v Pardubicích.  
 
Veškeré podklady na Valnou hromadu jsou v bulletinu ČHS, který byl 20. února zveřejněn na webu ČHS a 
rozeslán předsedům všech oddílů. Návrh rozpočtu byl na začátku března upraven, neboť ČHS již dostal 
přiděleny státní dotace určené na podporu reprezentačních družstev ve výši 2,467 mil. Kč (program Repre), 
na podporu talentované mládeže 2,185 mil. Kč (program Talent) a na samotný provoz svazu ve výši 8,289 Kč 
(program Organizace sportu). Upravený návrh rozpočtu již počítal i s investiční dotací do majetku pro soutěžní 
lezení ve výši 8 mil. Kč. Za současné mimořádné situace je ovšem pravděpodobné, že rozpočet jak na straně 
příjmů, tak na straně výdajů bude nutno znovu upravit.  
 
Valná hromada ČHS, která byla naplánována na sobotu 21. března, byla pochopitelně odvolána s tím, že bude 
svolána v náhradním termínu, pravděpodobně v období od 2. poloviny května do konce června.   
 
Na konci ledna byl v Praze zahájen mezinárodní projekt financovaný z prostředků Erasmus+ – Project of 
Good Governance of Climbing and Mountaineering in Europe 2020 - 2022, jehož cílem je zlepšit na úrovni EU 
organizaci, spolupráci a podporu při provozování horolezecké infrastruktury, se zaměřením na horské chaty, 
stezky a skalní lezecké oblasti. ČHS je vedoucím partnerem projektu, obsahově projekt vede European Union 
of Mountaineering Associations.  
 
Výkonný výbor rozhodl na začátku ledna o zrušení Lékařské komise a její agendu převedl do působnosti 
Metodické komise. Předsedkyní Komise soutěžního lezení byla na začátku února jmenována Dita Fajbišová, 
která je současně manažerkou pro celou oblast soutěžního lezení. Ve funkci trenérky reprezentačních 



 
družstev a Vrcholového sportovního centra mládeže byla potvrzena Alexandra Gendová.  
 
V průběhu celého čtvrtletí pokračovalo zpracování a distribuce členských průkazů ČHS, cestovního pojištění 
UNIQA a balíčku Trio obsahujícího vedle členství v ČHS a pojištění také členství ve Slovinském horolezeckém 
svazu opravňující ke slevám na většině alpských chat. Práce probíhají hladčeji než v předchozích letech díky 
vylepšenému e-shopu i databázi a díky modulu Předseda, jehož používání si osvojuje stále větší počet 
předsedů oddílů. Na konci března mělo členský průkaz na letošní rok zakoupeno více než 14 tisíc členů.   
 
Na začátku února, při slavnostním vyhlášení výsledků ankety Výstupy roku, již byla k dispozici Ročenka ČHS 
za rok 2019, ve které se můžete dočíst např. o nejlepších horolezeckých, lezeckých i skialpinistických 
počinech loňského roku, o spolupráci ČHS s resortním sportovním centrem Olymp, o neštěstí českých 
horolezců, ke kterému došlo před padesáti lety v Peru pod Huascaránem, a prohlédnout řadu pěkných fotek. 
Oddíly si mohou Ročenky objednat nebo vyzvednout na sekretariátu a později snad i na Valné hromadě, 
k dispozici budou také na několika desítkách lezeckých stěn a v prodejnách partnerů ČHS HUDY a Rock Point.  
 
V březnu zasáhla činnost ČHS i jeho jednotlivé aktivity, zejména závody, kurzy apod. epidemie koronaviru 
COVID-19 a nouzový stav. O změnách informujeme zejména prostřednictvím našeho webu. Sekretariát je 
v provozu vyjma úředních hodin, které jsou až do odvolání zrušeny. Průkazy ČHS si můžete objednávat, 
provizorní průkazy dostanete vždy elektronicky, originály průkazů rozesíláme jednou až dvakrát týdně.  
 
Doufáme, že respektujete stanovená omezení a těšíme se spolu s vámi na snad brzký návrat „k normálu“ a 
samozřejmě i do skal. Na začátku letošního jara přejeme všem hlavně zdraví! 
 
 
 
Závěrem představujeme nabídku našeho hlavního mediálního partnera, časopisu Montana: 
 
Montana, to je nejstarší dosud vycházející tištěný časopis o horolezectví, lezení a skialpinismu, a zároveň 
hlavní mediální partner Českého horolezeckého svazu. V loňském roce si Montana prošla těžkým obdobím, 
ale nyní se již stabilizovala pod novým vydavatelem a stále svým čtenářům přináší zajímavé příběhy 
z vertikálního světa. 
 
Aktuálně máte jedinečnou možnost si předplatit Montanu za 490,- Kč na 6 po sobě jdoucích čísel a jako 
dárek obdržíte Montanu 5/2019, ve které najdete vzpomínku na vydavatele Tomáše Roubala, který tragicky 
zahynul v Norsku, dále pestrou předvánoční Montanu 6/2019 a nakonec první, pěkně zmrzlé číslo letošního 
roku, Montanu 1/2020.  
 
Pokud využijete této akce, která je pod záštitou ČHS, tak nezapomeňte prosím při registraci uvést do 
poznámky DÁREK-ČHS. 

 
Více o předplatném na www.montana.cz/predplatne 

              

http://www.montana.cz/predplatne


 
Český horolezecký svaz podporují 

 

  
 
  
Partneři ČHS v roce 2020 
 

 

Partner mládežnické reprezentace ČR v soutěžním lezení 

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 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 HUDY – Direct Alpine Českého poháru ve skialpinismu 2020 

 
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 

Československý lezecký časopis, který je tady s vámi už přes 30 let. Necháváme se inspirovat Jiřím Růžičkou a Tomášem 

Roubalem, a i v uspěchané digitální době se stále ještě pokoušíme vytvářet něco, co vás donutí na chvíli zpomalit a nasát 

vůni tiskařské barvy. 

                                                      
 

 

Mediální partner ČHS 

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

 
 
Mediální partner ČHS 

Časopis a web pro horaly a vyznavače outdooru. Aktuální témata, rozhovory, reportáže, metodika, první pomoc a vybavení 
zblízka. Tipy na treky, ferraty, horské túry, běžky, skialpy a tématické speciály. To vše najdeš 4x ročně ve Světě outdooru 

od 96 Kč ročně. Více informací na www.SvetOutdooru.cz. 

 

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

