
 

      Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 4. do 30. 6. 2020 
 

Lezení v horách a na skalách 

Martin Stráník na svém blogu v dubnu píše, že “Jednou z mála věcí, které lze v dnešní nelehké době dělat, je 
naštěstí i bouldering na skalách.” Tady jsou výsledky: Adamovi Ondrovi se podařil přelez nového bouldru 
„Ledoborec“8C+ v Moravském krasu, ke kterému hned následující den přidal „Brutal Rider“ 8C+, o němž 
soudí, že je to nejtěžší boulderproblém v Česku. Adam toho mám na svědomí samozřejmě více, např. 
Iceberger 8C v Moravském krasu, jehož autorem je Martin Stráník, nebo řadu hodnotných bouldrů na Ostaši. 
Janě Vincourkové se na začátku června podařilo přelézt nový boulder, který pojmenovala 
„Conquistador“, 8B; oblast Sklapsko na Jižní Moravě, první ženský přelez bouldru této obtížnosti u nás. 
Martinovi Stráníkovi se povedl „Captain Marvel“ za 8B+ na Ostaši a Lucie Hrozová přelezla, jako čtvrtá Češka, 
boulder za 8A+, „Divoké vlny“ na Kvočnách.  
 
Ze skal máme jen pár zpráv, ale stojí za to. Adam Ondra dokončil v květnu na Rovišti na vltavské žule 
svůj projekt "Bohemian Rhapsody" 9a+ (hard), nejtěžší cestu v Čechách. Aničce Šebestíkové, člence 
týmu mladých alpinistů ČHS - Sokolíků - se podařilo vylézt ve Skaláku „Krvavou spáru“ za VIIc na Ocún, od 
legendárního Radana Kuchaře, pravděpodobně třetí ženský přelez. 
 
Mladí alpinisté - Sokolíci se v polovině května sešli v Labáku, kde náhradou za zrušený výjezd do Itálie 
nacvičovali nutné dovednosti big wallového lezení pod dohledem zkušeného Ondry Beneše, a lezli vyhlášené 
tradiční i sportovní cesty.  
 
V neděli 31. května se na Hrubé Skále uskutečnila pietní vzpomínka na patnáctičlennou 
československou horolezeckou výpravu „Peru 1970“, jejíž členové před 50 lety tragicky zahynuli pod 
v Peru Huascaránem. Připomeňme si jejich jména: Ivan Bortel, Arnošt Černík, Milan Černý, Vilém Heckel, 
Jiří Jech, Valerián Karoušek, Jaroslav Krecbach, Miloš Matras, Ladislav Mejsnar, Milan Náhlovský, Bohumil 
Nejedlo, Zdeněk Novotný, Jiří Rasl, Svatopluk Ulvr a Václav Urban. Na nedělní tryznu u památníků horolezců, 
při které sloužil mši Aleš Jaluška, pozval ČHS nejbližší příbuzné zahynuvších horolezců, peruánskou 
velvyslankyni v ČR paní Lilianu De Olarte de Torres-Muga, zástupce Jizerské 50, která se běhá jako memoriál 
této expedice, Jana Suchla, autor knihy Cesta končí pod Huascaránem a další pamětníky. Na odpoledním 
setkání v Hotelu Štekl na Hrubé Skále byl v předpremiéře promítnut film Boys 1970, který se jmenuje stejně 
jako cesta, kterou na počest členů expedice „Peru 1970“ v roce 2019 vytyčili Marek Holeček a Radek Groh na 
Huandoy Norte. Oba aktéři se promítání zúčastnili, spolu s autorem scénáře filmu Liborem Duškem. 

 
 

Závody 

Epidemie COVID-19 zasáhla nejvíce oblast závodů ve sportovním lezení. Kvůli omezujícím opatřením 
byla zrušena řada tuzemských závodů včetně nominačních závodů, na základě nichž měla být sestavena 
reprezentační družstva v lezení na obtížnost a v boulderingu. Závody se podařilo obnovit až na konci 
června – zatím prvním a jediným uskutečněným závodem byl Český pohár v lezení na obtížnost dospělých 
i ČP mládeže, který poslední červnovou sobotu hostila Makak aréna v Jablonci nad Nisou, a který současně 
splnil funkci druhého nominačního závodu v této disciplíně.  
 
Obdobná či dokonce horší situace byla a je na mezinárodní závodní scéně – IFSC postupně upravovala 
termíny plánovaných závodů; nejméně pět závodů bylo zrušeno definitivně, některé byly přesunuty do roku 
2021, a o dalších IFSC stále vyjednává. O složitosti situaci vypovídá např. termín Mistrovství Evropy v Moskvě, 

který byl přesunut dokonce třikrát – nyní až na konec listopadu. Právě tento závod bude poslední možností 
nominovat se na Olympiádu v Tokiu, která byla rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru přesunuta 
do roku 2021. IFSC v souvislosti s tím potvrdila, že sportovcům, kteří se již na OH kvalifikovali, zůstává 
kvalifikace v platnosti. Mezinárodní soutěžní lezení se vrací na scénu 21.- 22. srpna, Světovým pohárem 



 
v lezení na obtížnost ve francouzském Brianconu. Prvním evropským závodem, který zatím zůstává 
v platnosti, je Evropský pohár v lezení na obtížnost ve druhé polovině září v německém Augsburgu. Pro 
mládež je do konce roku otevřen jediný závod – Mistrovství Evropy mládeže v ruském Permu, na konci října.  
 
Komise soutěžního lezení reagovala na výše popsanou situaci úpravami nominačních pravidel do 
reprezentace. V návaznosti na to, po druhém nominačním závodě v Jablonci nad Nisou, bylo nabídnuto 
členství v reprezentačním družstvu dospělých a mládeže v lezení na obtížnost těm, kdo splnili nominační 
kritéria. Úplná sestava reprezentačních družstev v této disciplíně bude známa po 6. červnu.  
 
V době přísných omezujících opatření nezbylo závodníkům než trénovat doma. Přitom jim pomáhal video 
seriál Sám doma na desce, který připravil tým našich trenérů a fyzioterapeutů. Současně se zrodila 
myšlenka vytvořit komplexní nabídku metodiky cviků. Nadále pokračuje využívání tréninkových deníků 
Yarmill, které přineslo dobrou zkušenost se vzájemným sdílením tréninkových postupů a užší pravidelnou 
komunikací se závodníky. Tréninkový deník se stále rozšiřuje, zdokonaluje a přizpůsobuje potřebám trenérů 
i závodníků. 

 
Postupné uvolňování situace umožnilo po 11. května organizovat společné tréninky a soustředění 
členů VSCM a „potenciálních“ reprezentantů. V květnu a v červnu se uskutečnily čtyři tréninky a dvě 
soustředění. Tréninky proběhly v Ostravě na stěně Tendon Blok, v Praze v Lezeckém centru SmíchOFF, ve 
zlínském Vertikonu a opět v Praze na stěně SmíchOFF. Poslední červnovou neděli se v Jablonci nad Nisou 
v Makak aréně uskutečnilo soustředění závodníků, jimž bylo nabídnuto členství v reprezentačních družstvech. 
V neděli pak následovalo soustředění zaměřené na lezení na rychlost v lezeckém centru Tendon Hlubina.   
 
Mimořádná situace postihla i Open závody mládeže. Ty, které byly naplánovány na dobu od března do 
května, byly zrušeny – některé nenávratně, jiné se uskuteční v náhradním termínu. První  - HUDY dětský 
závod v olympijské trojkombinaci - se uskutečnil v polovině června na HUDY lezecké stěně v Brně. Koncem 
června proběhly ještě další čtyři Open závody: Perníkový boulder v Pardubicích, 9. ročník závodu LK Vertikon 
ve Zlíně, Prague Color Climbing Festival v Praze a závod O třebovského stěnoleza v České Třebové. 
 
 

Metodika, mládež, skály, ochrana přírody… 

Jarní termíny instruktorských kurzů Instruktor sportovního lezení (SCI) a na ně navazující kurz 
Instruktor skalního lezení (RCI), na které bylo přihlášeno přes 50 zájemců, byly kvůli epidemii koronaviru 
zrušeny. Kurzy SCI jsou přesunuty na podzim, termín kurzu RCI není zatím stanoven. Plánovaný doškolovací 
kurz byl přesunut na prosinec. Metodický seminář pro členy ČHS zaměřený na jednodélkové a sportovní lezení 
na Rabštejně v Jeseníkách byl bohužel z důvodu malého zájmu zrušen. 

 
Možnost požádat o finanční podporu vázanou na sportovní aktivity dětí v předstihu, do konce května, 
využilo osm oddílů ze sítě klubů mládeže. Ostatním bude podpora vyplacena na podzim.  
Do celorepublikového, finálového kola soutěže Mladí horalové, které se uskuteční 12. září v Jeseníkách na 
Rabštejně, se přihlásilo 15 oddílů.  
 
Mnohé tuzemské skalní oblasti se v době omezeného cestování ocitly pod větším náporem 
návštěvníků včetně lezců, což v některých případech přineslo kolizní situace zejména v oblasti parkování. 
Na problémy upozorňovala zejména Správa CHKO Broumovsko a Správa NP České Švýcarsko, kde je 
snahou řešit situaci v rámci širšího regionu, při zapojení obcí, kraje i ČHS; situace ale nebyla jednoduchá ani 
v některých lokalitách Českého ráje, v Moravském krasu a na dalších místech.  
 
Řada lezeckých sektorů byla jako vždy v tomto období uzavřena kvůli hnízdění sokola stěhovavého či 
dalších druhů chráněného ptactva. Informace o uzavírkách byly zveřejňovány na webu ČHS 
a zaznamenávány v databázi Skály ČR. Děkujeme všem, kdo lokální uzavírky respektovali, a současně 



 
apelujeme na lezce, aby dodržovali pravidla lezení a podmínky stanovené orgány ochrany přírody a vlastníky 
pozemků.  
 
Podmínky pro provozování horolezectví v NP České Švýcarsko stanovuje od konce letošního června 
opatření obecné povahy, které „vyhrazuje místa k provozování horolezeckých sportů… a zároveň vyhrazuje 
přístupové horolezecké trasy v klidových územích…“. Pro lezce je k dispozici 451 skal, tj. o padesátku více, 
než dosud. Většina skal je otevřena kvůli ochraně hnízdění od 1.7. do 31.1., zhruba třicítka celoročně a několik 
až od září. Stanovené podmínky vychází z „pískovcových“ pravidel a jejich základním smyslem je šetrný 
přístup ke skále (při manipulaci s lanem a pohybu na skále) i k vegetaci. Používání magnézia je zakázáno, 
prvovýstupy jsou i nadále povolovány ve správním řízení, prostřednictvím ČHS.   
 
V sobotu 6. června se na Kokořínsku uskutečnilo jednání Centrální vrcholové komise, na které 
předsedové oblastních vrcholových komisí odsouhlasili úpravu všech trojích pravidel lezení (Pravidla 
lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách, Pravidla lezení ve skalních oblastech ČR, Pravidla lezení 
v oblasti Jizerské hory), úpravu Statutu CVK a OVK a navrhli kandidáta na místo předsedy CVK po Karlu 
Berndtovi, který ohlásil ukončení práce ve funkci ke konci letošního roku. Výkonný výbor schválil navržené 
změny, jejichž hlavním cílem bylo jasně formulovat záležitosti týkající se odpovědnosti za škody, ke 
kterým může dojít při lezení, o týden později. Do pravidel lezení bylo vloženo ustanovení, které říká: „Lezení 
na skalách je spojené s určitou mírou rizika. Lezci jsou povinni této skutečnosti přizpůsobit své jednání, tj. 
zejména posoudit dle možností stav skály, fixního jištění a slaňovacího zařízení, a správně odhadnout své 
lezecké schopnosti a zkušenosti.“ Platné znění pravidel najdete na webu ČHS. Výkonný výbor také 
jmenoval Pavla Weissera předsedou CVK s účinností od 1. ledna 2021, v souladu s návrhem CVK. 
 
Začátkem května vyšla nová verze mobilní aplikace Skály ČR 1.1.1 pro Android, který tím dohonil již 
dříve vydanou verzi 1.1.1 pro iOS. V nové verzi jsou doplněna pořadová čísla v seznamu skal u sektoru a je 
vylepšeno zobrazení detailu fotek v galerii, které při otevření maximálně vyplňují displej, dají se zoomovat a 
nezasahují do informační řádky telefonu. 

 

Horolezecký úřad 

V uplynulém čtvrtletí se konala čtyři jednání Výkonného výboru ČHS, dubnové a květnové kvůli 
koronavirové epidemii prostřednictvím videokonference. K datu 21.3.2020, kdy se měla uskutečnit původní, 
kvůli stavu nouze posléze zrušená Valná hromada ČHS, odstoupil z funkce člena Výkonného výboru Pavel 
Aksamit, takže Výkonný výbor pracoval až do poloviny června ve čtyřčlenné sestavě.  
 
Mimořádná situace dočasně ovlivnila fungování sekretariátu a rozsah úředních hodin.  
Na příští rok bylo odsunuto plenární zasedání Balkánské horolezecké unie, a odsunuto bylo i plenární 
zasedání EUMA, které se měly uskutečnit na konci května v Praze.   
 
ČHS obdržel na začátku května peníze ze všech tří dotačních programů v celkové výši 12,941 tis. Kč, 
a po úspěšně proběhlých výběrových řízení i téměř 8 mil. Kč investičních dotací, ze kterých bude opět 
pořízeno vybavení pro trénink reprezentantů a talentované mládeže – zejména lezecké stěny v Brně, Zlíně 
a Praze.  
 
Nejdůležitější událostí uplynulého čtvrtletí byla Valná hromada ČHS, která se konala v náhradním 
termínu v sobotu 13.6. 2020, na tradičním místě v Praze na Strahově. Rozhodnutí o náhradním termínu 
Valné hromady bylo přijato na začátku května, s tím, že Výkonný výbor v pozvánce apeloval s ohledem na 
epidemiologickou situaci na vyšší využití plných mocí. Valná hromada byla bez problémů usnášeníschopná, 
při zahájení bylo přítomno nebo bylo zastoupeno 23,28% členů. Na programu bylo několik velmi důležitých 
bodů, které se podařilo rychle projednat a schválit. Podívejme se na nejdůležitější závěry:  
 
Valná hromada schválila změnu Stanov ČHS, která reaguje na požadavek Valné hromady ČHS konané 
v roce 2018 (vyřešit práva členů do 18 na Valné hromadě), upravuje členská práva, posiluje postavení oddílů 
v ČHS a mění Valnou hromadu ze shromáždění členů na shromáždění delegátů, kterými mohou nově být 



 
pouze předsedové či jiní zástupci horolezeckých oddílů (bez právní osobnosti, i členských spolků).  
 
Cílem přijatých změn v oblasti členských práv, role oddílů a pojetí Valné hromady je:  
- Změnit charakter Valné hromady ze shromáždění členů na shromáždění delegátů zastupujících 

oddíly/spolky. 

- Umožnit zastoupení dětí a mládeže do 18 let s omezením rizika účelového ovládnutí Valné hromady malým 

počtem oddílů/spolků. 

- Posílit roli oddílů/spolků, omezit vliv individuálních členů a velmi malých oddílů pod 10 členů.  

- Omezit rizika plynoucí z možného zastupování velkého počtu oddílů/spolků jednou osobou. 

 
Novela Stanov dále přinesla úpravu formulace týkající se činnosti ČHS ve vztahu ke skalám ČR, tak, 
aby bylo zřejmé, že ČHS napomáhá vytváření podmínek pro provozování horolezectví v ČR, nemůže však 
provádět komplexní kontrolu a údržbu všech skalních oblastí a odpovídat za jejich bezpečnost.  
 
Valná hromada schválila začlenění pojištění odpovědnosti za škody způsobené na zdraví, životě 
a majetku, ke kterým může dojít při provozování horolezectví, do členských příspěvků členů od 19 let, 
a základní parametry tohoto pojištění (územní platnost ČR, pojistné plnění minimálně 1 mil. Kč, spoluúčast 
max. 2000 Kč atd.). Výkonný výbor dostal za úkol vypsat ve spolupráci s makléřskou firmou výběrové řízení, 
ze kterého bude vybrána pojišťovna s nejlepší nabídkou. V návaznosti na to byly schváleny změny 
v členských kategoriích a příspěvcích spočívající v posunu věkové hranice seniorů z 61 na 66 let, s tím, že 
i senioři budou nově platit členské příspěvky ve výši 200 Kč, aby mohli být kryti pojištěním odpovědnosti. 
Členství zdarma zůstalo zachováno pro oddílové členy ve věku od 76 let, za které zaplatí členství ČHS, pokud 
o to předseda příslušného oddílu požádá.  
 
Výše členských příspěvků v roce 2021 bude následující:  

- děti a mládež do 18 let včetně  100 Kč 
- děti a mládež do 18 let rodinné členství zdarma 
- junioři 19 – 25 let včetně   500 Kč 
- dospělí 26 – 65 let včetně   600 Kč 
- senioři 66 let a starší   200 Kč 
 
Maximální navýšení členského příspěvku je 200 Kč, všechny popsané změny začnou platit pro členství 
v ČHS na rok 2021.  
 
Valná hromada schválila Konečnou zprávu o průběhu likvidace pobočných spolků ČHS a návrh na 
vypořádání majetku pobočných spolků ČHS a uložila likvidátorovi M. Veselému provést další kroky vedoucí k 
jejich výmazu ze spolkového rejstříku. Valná hromada dále schválila Zprávu o činnosti Revizní komise ČHS v 
předchozím období, Výroční zprávu ČHS za rok 2019, Zprávu o hospodaření ČHS za rok 2019, rozpočet ČHS 
na rok 2020 a v rámci něj zvýšení odměny předsedy ČHS.  
 
Předseda ČHS Jan Bloudek informoval o potřebných změnách ve střednědobých a dlouhodobých 
cílech a záměrech ČHS, které reagují na posouvání ČHS od „členské organizace“ založené na dobrovolnické 
práci k organizaci poskytují servis svým oddílům a členům, a které jsou nutné vzhledem k rozšiřování činnosti, 
nárůstu počtu členů apod. Nové cíle ČHS  jsou: rozvoj sportu (závodního i nezávodního), poskytování 
servisu oddílům a podpora horo/lezecké komunity. Poslání a hodnoty zůstávají nezměněny: důvěra, 
odpovědnost, spolupráce; zdolávání výšek, příroda, sport.   
 
Valná hromada zvolila v doplňujících volbách členy Výkonného výboru – „staronového“ člena Pavla 
Blažka, Marka Klímu a Jiřího Olivu, jejichž funkční období končí, stejně jako funkční období ostatních členů 
Výkonného výboru, k termínu řádné Valné hromady v roce 2021. Marek Klíma byl na nejbližším jednání 
Výkonného výboru zvolen prvním místopředsedou ČHS.  
 
 
 



 
 
Přejeme pěkné léto a představujeme nabídku našeho hlavního mediálního partnera, časopisu 
Montana, pro členy ČHS. 
 
 
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 1/2020, 2/2020 a 3/2020.  
 
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.  
 

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


 

 
 
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.svetoutdooru.cz/

