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Český horolezecký svaz

HORY A SKÁLY
Muchu Chhish (7 453 m n. m.)
Muchu Chhish zůstává i nadále nejvyšší nezdolanou horou. Loni se o její vrchol pokusila česká trojice Jiří Janák, Pavel Bém a Pavel
Kořínek, ale počasí je nepustilo. Letos se v druhé polovině července Pavel do Pákistánu vrátil a spolu s Tomášem Petrečkem, Lukášem
Dubským, Leošem Hustákem a opět Jirkou Janákem se pokusili výstup dokončit. Bohužel, ani tentokrát se nepodařilo dosáhnout cíle
a ačkoliv se kluci posunuli o cca 250 výškových metrů dál, tak je nakonec zastavilo velké množství sněhu na hřebeni v 6600 m n m..

Gasherbrum II (8 035 m n. m.)
Dne 18. července to na pákistánské hoře Gasherbrum II praskalo ve švech! V tento den vystoupili na vrchol této 13. nejvyšší hory světa
hned dvě výpravy s českou účastí. Jako první vystoupala trojice Martin Ksandr, Pavel Burda a Jozef Zajac z československé expedice.
Zbytek týmu Filip Vítek, Vítek Dubec a Lukáš Beránek to kvůli zhoršenému počasí "zapytlili" ve výšce 7 800 m n. m.. Dalšími úspěšnými
horolezci byla samostatná dvojice Marek Disman a Karolína Grohová. V tomto případě jde o úspěch o to váženější, že Kája se tak
zařadila mezi nejlepší české horolezkyně a po dlouhých devíti letech je první Češkou, která bez kyslíku pokořila hranici 8 000 m n. m.

Manaslu (8 163 m n. m.)
Úspěšně skončila také expedice Honzy “Trávy” Trávníčka, který 29. září vystoupal na vrchol Manaslu v nepálském Himálaji. O den dříve,
tedy 28. září stanula na vrcholu také dvojice Milan Kott a Honza Koukol. Bohužel, ostatní členové výpravy museli svůj výstup vzdát kvůli
zdravotním či jiným potížím.

Foto: Honza “Tráva” Trávníček pod vrcholem Manaslu

1/13

Český horolezecký svaz

HORY A SKÁLY
Sokolíci na Portaletu
Nový tým Sokolíků - mladých alpinistů ČHS - poprvé společně
vyrazil za hranice, aby se jeho členové popasovali se švýcarskou
žulovou věží Petit Clocher du Portalet, na které zůstal viset projekt
„Ave Caesar“ 7c od jejich předchůdců. Ave Caesar sice zůstal
Sokolíky nepokořen, ale i přesto se jim podařilo několik
hodnotných přelezů včetně několika parádních onsightů, jako
například délka v cestě “Ave Caesar” za 7b+ v podání Ondry
Haška, jedno 7b, 7a+, a hned čtyři 7a. Ještě cennější než zmíněné
přelezy jsou ovšem zkušenosti, které Sokolíci během výjezdu
posbírali.
Autor: Standa Mitáč, nová parta Sokolíků

Oat Flake Madness 7c+, Jungfrau
České trojici - Ondra Tůma, Jáchym Srb a Matěj Svojtka - se
podařil skvělý prvovýstup v pravé části Jungfrau. Na začátku srpna
se vydali do oblasti Bernských Alp a po deseti dnech, kdy jim
nepřálo počasí, se nakonec podařilo dokončit devíti délkovou linii
(270 m), kterou pojmenovali “Oat Flake Madness" a klasifikovali
za 7c+. Cesta nyní čeká na svůj první RP přelez a potvrzení
klasifikace.

Foto: Ondra, Jáchym a Matěj

Skialpinismus na ZOH
Mezinárodní olympĳský výbor na svém červnovém zasedání
rozhodl, že na zimních olympĳských hrách Cortina Milano 2026
se představí také závodní skialpinismus. Tímto rozhodnutím
se završilo několikaleté úsilí Mezinárodní skialpinistické federace
(ISMF). Závodit se bude ve třech disciplínách - individual, sprint
a smíšená štafeta, přičemž pro každou bude připravena vlastní
sada medailí.

Foto: ISMF
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PŘELEZY
Sportovky a pískovce
Zatímco venkovní bouldering měl přes léto klasický útlum, tak na skalách to během “suchých” dní praskalo ve švech! Adam Ondra
se po své vytížené závodní sezóně opět dostal do svých milovaných skal a rovnou poslal tři 11ky! V deníčku mu přibyly cesty “Protivník”
11 (9a) a “Rodeo” 11 (9a) v Josefovském údolí a také “Nice Freshly Baked” 11 (9a) ve Frankenjuře. Stejnou klasou obohatil svou sbírku
také Vojta Trojan. Tomu se podařil přelez cesty “Pornographie” 9a ve francouzském Ceuse. Během tohoto výjezdu pak přidal ještě
“La Partu Du Dialble” 8c+ (11-). Velké věci dokázal Pepa Šindel - čerstvě čtrnáctiletý klučina, který zapsal hned další tři cesty za 11(8c+), a to “Insomnia” ve slovenské oblasti Krpcovo, “Raubritter” ve Frankenjuře a “Gezurren Erresuma” ve španělském ValdeGovia.
Parádně se dařilo například také Martinu Junglingovi, který vylezl “So Weit Wie Noch Nie” 8c+ ve Frankenjuře a posekal pár hodnotných
pískovcových linií včetně ostrovské cesty “Tekutá radost” za Xc. Právě na písky se přes léto sjela většina českých lezců a padaly nejen
desítky, ale také jedenáctky! Honza Novák udolal teplický “Akumulátor” XIb a “Léto snů” XIa, v Adršpachu “Křeslo pro hosta” XIa. Nový
Sokolík a úderný lezec Franta Bulička si zapsal cestu “Těžká karta” XIa, v Teplických skalách, stejně jako Honza Kubíček. “Francouzský
styl” XIa na Panťáku se podařil Honzovi “Mlejnisovi” Mlejnkovi. Tolik krátký výčet, ačkoliv podobných, více či méně významných přelezů
bylo jistě víc.

Výročí
V uplynulém čtvrtletí jsme si připomněli několik výročí spojených s našimi Čestnými členy.
1. 7. 1930 - 30. 4. 2008
Významný lezec - pískař působící především v oblastech labských pískovců Karel "Charlie" Krombholz by oslavil 91 let.
5. 7. 1953
Jedna z nejúspěšnějších československých horolezkyň Alena Čepelková oslavila 68 let! Všechno nejlepší
12. 7. 1922 - 17. 4. 2014
Vynikající horolezkyně, vážená reprezentantka a trenérka ženského reprezentačního družstva Bláža Karasová slavila by slavila
99 let.
24. 8. 1929 - 7. 6. 2019
Jedna z ústředních postav Skaláku v 50. letech Bohouš "Bogan" Svatoš by slavil 92. narozeniny.
29. 9. 1926 - 12. 3. 2003
Dalším z členů „zlaté party" ze Skaláku, který by slavil narozeniny, byl Karel Cerman. Ten by v letošním roce oslavil půlkulaté 95.
narozeniny.
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ZÁVODY

Autor: Jan Virt, Eliška po finálové cestě na SP Briancon

SP CHamonix, SP Briancon, SP Kranj
V polovině července proběhly ve Francii hned dva závody

Ve dnech 3.-4. září probíhal ve slovinském městě Kranj další

Světového poháru v lezení na obtížnost. První se konal

a

v Chamonix, kde jako jediní čeští zástupci nastoupili Martin

na obtížnost. Martin Stráník byl jediným českým účastníkem

Stráník a Eliška Adamovská. Pro Martina se tento závod stal

a dolezl si pro parádní 10. místo! Martin svými letošními

nezapomenutelným, jelikož se po 5 letech postavil na stupně

výsledky, mezi které si započítal dva bronzy, obsadil vynikající

vítězů a to vůbec poprvé v disciplíně lezení na obtížnost na SP!

6. místo! Jen o jednu příčku níže se v celkovém výsledku

Také Eliška předvedla skvělý výkon a pouze kvůli nedostatku

SP umístila Eliška Adamovská! Oběma gratulujeme!

zároveň

poslední

závod

Světového

poháru

v

lezení

času se neprobojovala do finálového kola. Přesto se umístila
mezi první desítkou světových závodnic. Jen o pár dní později
Eliška

svůj

skvělý

výkon

ještě

mnohonásobně

Výsledky světového poháru v obtížnosti 2021:

převýšila

a na závodě v Brianconu se stala první Češkou v historii,
která na SP získala medaili a rovnou zlatou! Fenomenální výkon

6. místo MARTIN STRÁNÍK

předvedl také Martin Stráník, který si dolezl pro další bronz.

7. místo ELIŠKA ADAMOVSKÁ
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ZÁVODY
MS Moskva

EPM Puurse, EPM Žilina

Na Mistrovství světa v Moskvě, které se konalo v polovině září,

Na začátku července proběhl další závod Evropského

se závodilo ve všech třech lezeckých disciplínách. Českou

poháru

republiku reprezentovalo sedm závodníků. Jan Kříž jako jediný

v belgickém Puurs-Sint-Amadns. Česká výprava opět

český zástupce v lezení na rychlost obsadil 27. místo

nezklamala a díky výkonům Barči Bernardové a Niki

a nepostoupil tak z kvalifikačních kol. Postoupit se nepodařilo

Králíkové přivezla další cenné kovy do sbírky. Barča

ani čtveřici závodníků Elišce Adamovské, Markétě Janošové,

vybojovala již tradiční zlato a Niki bronz.

Štěpánu a Šimonu Potůčkovým, kteří startovali v boulderingu.

Ve dnech 29. - 31. srpna proběhl další a zároveň poslední

Ačkoliv podali vesměs slušné výkony, tak je jasné, že příprava

závod Evropského poháru mládeže, který se konal v Žilině.

a trénink na tuto disciplínu musí dostát změn, aby se naši

V podání našich mladých závodníků šlo opět o medailové

závodníci mohli porovnávat se světovou špičkou. V lezení

žně, ve kterých sklidili hned 8 placek!

na obtížnost, která je pro českou reprezentaci dominantní,

získala další zlato a s naprostým přehledem se stala

doplnili tuto čtveřici Martin Stráník a Míša Smetanová. Všechny

celkovou vítězkou EPM, Markéta Janošová obsadila třetí

dívky předvedly skvělý výkon a se svými výsledky mohou být

a celkové druhé místo, Míša Smetanová v Žilině vybojovala

naprosto spokojeny. Míša obsadila 29., Maki 44. a Eliška

stříbro a Lukáš Mokroluský bronz. Niki Králíková a Marek

famózní 9. místo, čímž jí uniklo finále o pouhou jednu příčku,

Jeliga se sice v Žilině neumístili, ale v celkovém pořadí

o kterou byla sesazena na základě protestu francouzské

skončili na skvělé bronzové příčce.

mládeže

v

lezení

na

obtížnost,

tentokrát

Bára Bernardová

reprezentace. V mužích zaválel především Martin Stráník, který
exceloval ve všech kolech včetně finálového a z Mistrovství
světa si přivezl úžasné 4. místo! Šimon Potůček skončil
na skvělém 41. a Štěpán 61. místě.

MSM Voroněž
Závěr srpna patřil Mistrovství světa mládeže ve Voroněži.
Za

Českou

republiku

nastoupilo

16

závodníků,

které

doprovázeli naši trenéři Saša Gendová a Matouš Pokorný, dále
Patrik Chovan z Fyzio Gym Cooper a fotograf Petr Chodura.
Přesto, že se tentokrát vrátili bez medailí, tak všem našim
reprezentantům děkujeme za jejich úžasné výkony na vrcholné
akci tohoto roku! Nejlépe se dařilo favoritce Báře Bernardové,
která během celé sezóny ukazovala jasnou převahu nad svými
soupeřkami. Bohužel, Barča těsně minula bednu a v obtížnosti
obsadila nepopulární 4. pozici, která je sice bolavá, ale na MSM
jde i přesto o nádherné umístění. Vypíchnout rozhodně musíme
také výkony Markéty Janošové, která se umístila na skvělém
5. místě, Míša Smetanová na 6., Luky Mokroluský a Anička
Mihalčíková na 7. a Niki Králíková na parádním 11. místě.
V boulderingu nejvíce zazářila Míša Smetanová, které naprosto
těsně unikla účast ve finále, a skončila tak na 7. místě. Barča
Bernardová připsala ke své bramborové medaili ještě 9. místo
a Arinka Jurčenko v boulderech vybojovala 11. Příčku.

Autor: Petr Chodura, Barča Bernardová ve finálové cestě na MSM
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ZÁVODY

Autor: Petr Chodura, finalisté MČR

Tuzemské závody

Noví partneři závodů

Konec léta byl již tradičně ve znamení “Fesťáku”, tedy Mezinárodního horolezeckého

Máme velkou radost, že se našimi

filmového festivalu - oblíbené horolezecké akce, která se každoročně koná v Teplicích

partnery pro tuzemské závody staly

nad Metují. Součástí akce je také závod Českého poháru v boulderingu, který měl i přes

právě firmy SC Metal a Český ráj

nepřízeň počasí skvělou účast jak mezi závodníky, tak i diváky. Vítězi hlavní kategorie

outdoor sports, .které vedou týmy

dospělých se stali Slovenka Monika Jakubcová a Štěpán Volf.

nadšenců nejen do lezení, ale všech
outdoorových aktivit.

V sobotu 11. září se konalo druhé kolo ČP U14 v lezení na obtížnost v Olomouci
na lezecké stěně FlashWall. Celkem se účastnilo 78 mladých závodníků. Nejlépe se
dařilo Mírovi Bodanskému, Evče Řepkové (U10), Adamu Paarovi, Alici Šindlarové (U12)
a Honzu Štípkovi, Natálce Paarové (U14).
V pátek 24. září odstartoval třídenní boulderingový maraton Mezinárodního MČR
a MČR U14 v boulderingu ve Slaném. Více než 220 závodníků všech kategorií se utkalo
o tituly Mistrů ČR 2021 na bouldrech, které připravil tým stavěčů ve složení Jenda Šolc,
Denis Pail, Michal Kalvas, Luboš Polišenský a Ríša Pařil. Závod byl zároveň posledním
kolem Českého poháru v boulderingu, a tak kromě mistrů ČR byli vyhlášeni také jeho
celkoví vítězové.

Vítězové MČR v boudleringu 2021

Vítězové ČP v boudleringu 2021

dospělí : Eliška Adamovská, Adam Ondra

dospělí: Eliška Adamovská, Štěpán Volf

junioři: Michaela Smetanová, Marek Jeliga

junioři: Michaela Smetanová, Jan Vopat

A: Markéta Janošová, Adam Adamovský

A: Karolína Gendová, Matěj Maršálek

B: Bára Bernardová, Lukáš Mokroluský

B: Bára Bernardová, Lukáš Mokroluský

U14: Natálie Paarová, Jan Štípek

U14: Natálie Paarová, Jan Štípek

U12: Adéla Bodanská, Adam Paar

U12: Adéla Bodanská, Adam Paar

U10: Eva Řepková, Vojtěch Ambroz

U10: Eva Řepková, Vojtěch Ambroz
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ZÁVODY

Autor: Petr Chodura, LOH

LOH TOKIO 2020/21
Zřejmě největší událostí v historii sportovního lezení byly Olympĳské hry v Tokiu, které se konaly v srpnu. Poprvé byly mezi olympĳské
sporty zařazeny také disciplíny sportovního lezení, a to v kombinačním formátu. Závodníci tedy absolvovali jak lezení na obtížnost,
lezení na rychlost i bouldering a o celkovém pořadí rozhodoval součin výsledků v jednotlivých disciplínách. Náš reprezentant Adam
Ondra byl jedním z hlavních favoritů na získání prvního olympĳského zlata, ovšem zvolený formát závodu pořádně zamíchal kartami
a konečný výsledek překvapil nejednoho laika, ale i většinu odborníků. Zlato získal Španěl Alberto Ginés Lopéz, stříbro Američan
Nathaniel Coleman a bronz Rakušan Jakob Schubert. Ačkoliv Adam bojoval o zlato až do posledního okamžiku, Schubert ho nakonec
přelezl, což Adama odsunulo na 6. místo. Ovšem 6. místo na Olympĳských hrách je i tak úžasný výsledek.
Ačkoliv pravidla lezení a především systém počítání výsledků byl pro laiky i lezce pěkným oříškem, tak finále sportovního lezení bylo
nejsledovanějším přenosem Olympĳských her v České republice a jedním z nejsledovanějších na světě. Vzhledem k tomu, že na dalších
LOH již dojde k oddělení disciplíny lezení na rychlost a snad i změně výpočtu, bude tento sport pro diváky ještě o něco více
pochopitelný a atraktivní a zájem o něj ještě více vzroste.

ROCK MASTER
Na konci srpna se do italského Arca sjeli nejlepší světoví lezci na legendární závod Rock Master. Jedná se o prestižní událost, na kterou
je pozváno pouze 16 nejlepších světových lezkyň a lezců. Pozvání v letošním roce obdrželi a přĳali hned tři čeští lezci Eliška
Adamovská, Adam Ondra a Martin Stráník. Adam s Martinem ovládli boulderingovou část, takzvaný KO boulder, kde obsadili první dvě
místa. V obtížnosti obsadil Adam 3. pozici a stal se celkovým vítězem letošního ročníku v mužské kategorii!
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MLÁDEŽ, ODDÍLY,
VZDĚLÁVÁNÍ
Metodické kurzy
V termínu 5.-8. 8. se uskutečnil kurz „Lezení na horách“

se nakonec nejlépe dařilo dětem z oddílu ASPV SOŠ Šumperk

ve

budoucí

a ve starší kategorii se s tratí nejlépe popasovali závodníci z HO

samostatnost účastníka. Vzhledem k nepříznivému počasí

Sokol Nymburk alias Pičorky. Oba týmy se tak můžou těšit

byl čas vyplněn metodickým opakováním a diskusí nejen

na zájezd do Tater pod vedením zůstupců Metodické komise

nad základy a také sledováním olympiády. Pouze jeden den

ČHS. GRATULUJEME!

Vysokých

Tatrách,

který

byl

zaměřen

na

umožnil provést jeden společný výstup, který zahrnoval slanění
a delší sestup, aby si účastníci mohli procvičit a ukázat,
co všechno je na horách může potkat.
Ve druhé polovině srpna proběhly dva vzdělávací kurzy
vícedélkového lezení v Rakousku v oblasti Hohe Wand, kterého
se zúčastnilo 10 členů ČHS. Ti tak měli možnost zjistit, jak dle
doporučení Metodické komise správně postupovat při lezení
„sportovních“ vícedélkových cest, tedy jak na základní pohyb
v terénu, na správnou práci s lany, tvoření štandů, bezpečný
sestup a slaňování, komunikaci mezi lezci apod.
Probíhají jednotlivé části rozběhnutých trenérských a instruktorských kurzů, dle kalendáře na našem webu.
Blíží se další metodický den ČHS - Základy lezení a jištění
na skalách, který proběhne dne 23. října v Srbsku, v lezeckém
parku Alkazar a 31. Pelikánův seminář pořádaný na počest
MUDr. Jiřího Pelikána, který v roce 1988 zahynul při výstupu
na Anapurnu. Pelikánův seminář proběhne 30.-31 října v Bělé
pod Pradědem.

Mladí horalové
V sobotu 18. září se konalo finálové kolo již čtvrtého ročníku
outdoorové soutěže ČHS Mladí horalové. Celkem 28 nejlepších
týmů se tentokrát utkalo na závodní trase nedaleko Kuřimi
v lezecké lokalitě Babí lom a kromě obvyklých disciplín - stavba
stanu, prusíkování a uzlování, slaňování, první pomoc, lezení,
lanové překážky a orientace, je čekaly také dvě novinky
bouldering a práce s lavinovým vyhledávačem. V mladší kategorii
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SKÁLY A OCHRANA PŘÍRODY
Těsně před vydáním Zpravodaje jsme získali nové povolení

Do databáze Skály ČR skal byly doplněny nové funkce

pro lezení na Boreckých skalách v Českém ráji, které bude platit

usnadňující

do konce roku 2026. Podmínky jsou stejné jako dosud,

použitého materiálu. V průběhu léta proběhlo úspěšné

tj. lezení je možné ve vymezených sektorech, vždy od července

testování další verze mobilních aplikací Skály ČR, které prošly

do konce kalendářního roku. Probíhají jednání o obnovení

celkovou optimalizací. Aplikace nově obsahují hybridní mapy

končících povolení pro Štamberk v Kraji Vysočina a Přílepskou

Google s možností otáčení a sklápění a interní webový

skálu ve Středočeském kraji. Nejdůležitější jsou samozřejmě již

prohlížeč, díky

od začátku léta probíhající jednání se Správou CHKO Český ráj

které se přímo v mobilní aplikaci nezobrazují (zejména

o vydání nového souhlasu s provozováním horolezectví

podmínky lezení a související dokumenty). Modernizované,

na území CHKO Český ráj. Doufáme, že vše dobře dopadne.

stabilnější a rychlejší aplikace pro Android i iOs budou

Se Správou Národního parku České Švýcarsko bylo vyjednáno

k dispozici začátkem října.

zapisování

údržby

jištění

oblastech národního parku. Některé projekty byly zamítnuty
kvůli lámavosti skal, ochraně voštin a vegetačního pokryvu
a ochraně skal před nadměrnou zátěží.
Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické
Praze

se

stal

první

akreditovanou

laboratoří

UIAA

pro testování kruhů, borháků a dalšího fixního jištění z hlediska
bezpečnosti (nový Standard 123). Téma nás velmi

Aplikaci stahujte zde:

zajímá,

navazujeme spolupráci, která, doufáme, bude přínosná pro obě
strany.
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DĚNÍ V ČHS
V průběhu třetího, převážně prázdninového čtvrtletí se uskutečnilo jedno jednání Výkonného výboru ČHS, na kterém bylo mj.
rozhodnuto o zavedení závodních licencí pro sportovní lezení či o změnách členských průkazů ČHS. VV dále rozhodl, že v ČHS v oblasti
sportovního lezení budou od roku 2022 zavedeny závodní licence, které jsou obvyklé v jiných závodních sportech. Účast na závodech
1. a 2. ligy bude tedy od příštího roku umožněna pouze závodníkům, kteří budou mít platnou závodní licenci a budou členy některého
z oddílů ČHS. Mimo zasedání se uskutečnila dvě hlasování per rollam, díky nimž byly schváleny nové koncepce péče talentovanou
mládež ve sportovním lezení (sportovní střediska mládeže a sportovní centra mládeže) a deseti oddílům byl přidělen status
sportovního střediska.
Během léta vypsal ČHS výběrové řízení s cílem posílit tým o nadšence, který by se chtěl ujmout komunikace s oddíly ČHS a pomohl
podpořit jejich rozvoj. Vhodného kandidáta či kandidátku se zatím bohužel nepodařilo najít – hledáme dál.
Uvolnění cestování do zahraničí přineslo řadu otázek týkajících se cestovního pojištění v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19.
S cestovním pojištěním od pojišťovny UNIQA, které je určeno výhradně členům ČHS, lze cestovat i do zemí, které jsou na tzv.
covidovém semaforu Ministerstva zahraničních věcí označeny červeně; pojištění neplatí v zemích, které jsou označeny černě. Podrobné
informace včetně kompletního znění všeobecných pojistných podmínek najdete na našem webu – věnujte jim pozornost.
V sobotu 14. 8. proběhla ve Spišské Nové Vsi a na Popradském plese oslava 100. výročí založení Slovenského horolezeckého spolku
JAMES, našeho dlouholetého partnera. Slavnostního aktu, který se uskutečnil v rámci Tradičného horolezeckého týždňa SHS JAMES,
se za ČHS zúčastnil předseda J. Bloudek.
Historii tentokráte hlavně českého, pískovcového lezení jsme si připomněli prostřednictvím malé výstavy fotografií legendárního Karla
Vlčka, kterou uspořádalo Muzeum Českého ráje v Turnově. Výstava potrvá do 17. listopadu a rozhodně stojí za navštívení.
V září jsme zahájili přípravy pro výrobu a distribuci členských průkazů ČHS na rok 2022. Nejen. Průkazy, ale i cestovní pojištění UNIQA
a balíček Trio bude možno objednávat od začátku prosince, jako vždy prostřednictvím e-shopu na našem webu, nebo osobně
na sekretariátu ČHS v Praze. Podrobnosti zveřejníme včas na našem webu. Novinkou bude upravený QR kód na členském průkazu,
který bude propojen s členskou databází, takže bude zobrazovat vždy aktuální údaje o členovi včetně stavu členství, pojištění apod.
Jedná se o první krok k zavedení elektronické verze průkazů, díky níž již nebude nutná každoroční výroba a distribuce členských
průkazů v podobě plastových karet.
Prodej členství pro rok 2022 bude spuštěn 1. 12. 2021.

Český horolezecký
svaz podporují
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PARTNEŘI ČHS
V ROCE 2021
Časopis Montana
Představujeme nabídku našeho hlavního mediálního partnera - časopisu Montana pro členy
ČHS. První Montana prošla rukama lezců na jaře 1990, kdy se pod vedením Jirky Růžičky
proměnila z oddílového bulletinu Hotejl (vydávaného Horolezeckým oddílem tělovýchovné
jednoty Lokomotiva) v běžný časopis. Optikou dneška v nejdéle vycházející lezecký časopis
v České republice, o což se zasloužil její druhý vydavatel Tomáš Roubal. Také nám dává
smysl pokračovat v jejich práci a tisknout na stránky Montany obsah, který neslouží pouze
jako výplň času ve frontě, ale předkládá čtenáři hodnotu, inspiraci a témata, která dosud
nikdo jiný neotevřel. Jako člen ČHS máš možnost si předplatit šest po sobě jdoucích čísel
Montany za zvýhodněných 420,-Kč

HLAVNÍ PARTNER TUZEMSKÝCH ZÁVODŮ
Společnost SC Metal, s.r.o. je jednou z největších firem v ČR poskytující služby v oblasti
zpracování plechů a velkoobchodu s hutním materiálem, a to za použití nejmodernější
technologie ve dvou výrobních závodech v Přibyslavi a Táboře. Za touto společností, která
byla založena v roce 2004, stojí nejen lidé s nadšením pro podnikání a daný obor, ale také
pro lezení, outdoor a přírodu. Máme velkou radost, že právě SC Metal stojí po našem boku.

HLAVNÍ PARTNER TUZEMSKÝCH ZÁVODŮ
Český ráj outdoor je spolehlivý parťák pro vaše toulky přírodou. Outdoorový obchod, který
má na trhu dlouholetou tradici a řadu spokojených zákazníků. V Českém ráji sbírají
zkušenosti již od roku 1993, kdy poprvé otevřeli kamennou prodejnu v Mladé Boleslavi.
Na e-shopu najdete kvalitní outdoorové vybavení osvědčených značek a materiálů, na které
se budete moci spolehnout i v těch nejextrémnějších podmínkách.

HLAVNÍ PARTNER TUZEMSKÝCH ZÁVODŮ V BOULDERINGU
Společnost Auto Podbabská sídlí na své adrese Pod Paťankou již více jak 40 let. Přesvědčte
se o jejich dlouholeté praxi v prodeji nových či ojetých vozů, vyzkoušejte profesionální
služby autorizovaného servisu pro Vaše vozy Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA. V naší
nabídce naleznete nové i starší vozy značek ŠKODA a Volkswagen a to jak osobní,
tak Volkswagen Užitkové vozy. Staňte se také našim zákazníkem a přĳďte si vybrat svůj nový
vůz do Auto Podbabská. Svěřte nám své pohodlí na cestách.
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PARTNEŘI ČHS
V ROCE 2021
PARTNER MLÁDEŽNICKÉ REPREZENTACE ČR VE SPORTOVNÍM 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.
První prodejnu jsme otevřeli už v roce 1997 a nyní jich nalezenete po celé Čr více než 20.
V prodejnách na vás čeká příjemný 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 outdoor vybavení.

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 SKALNÍCH OBLASTÍ A SOKOLÍKŮ
Roku 1994 se parta nadšených horolezců rozhodla, že chtějí i do Česka přinést perfektní
vybavení určené k lezení. Začátek ROCK EMPIRE začíná v úzké spolupráci s Hudy Sport, který
vedl k založení sesterské společnosti Hudy Production. Právě značka ROCK EMPIRE se pak
stala ve skupině Hudy synonymem horolezeckého vybavení. V roce 2007 se aktivity s HUDY
rozešly a vznikla současná podoba společnosti ROCK EMPIRE s.r.o. Výrobky Rock Empire nyní
najdete ve více jak 50 zemích světa.
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PARTNEŘI ČHS
V ROCE 2021
PARTNER SOKOLÍKŮ A MLADÝCH HORALŮ
Naší vizí je být značkou, která se výrazně odlišuje od konkurence a svým přístupem,
službami a péčí ji daleko převyšuje. Děláme všechno proto, aby značka Tendon byla
mezinárodní značkou kvality, bezpečí a jistoty. Našim cílem je spokojený zákazník, který
naše produkty využívá dlouhodobě, opakovaně a doporučuje je ostatním.

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 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 www.singingrock.cz.

UNIQA
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

Mediální partneři:
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