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Český horolezecký svaz

HORY A SKÁLY
Ama Dablam (6 812 m n. m.)
Celý horolezecký svět obletěla zpráva o prvním přímém průstupu západní stěnou Ama Dablam, který se podařil české dvojce
Zdeňku “Háčkovi” Hákovi a Kubovi Káchovi. Vtipně po “Háčkovsku” pojmenovali kluci cestu pracovním názvem “Lančmít direct”
s odkazem na legendární solo prvovýstup Míry „Lanče“ Šmída středem této západní stěny a americké přímé linky “American Direct”,
kterou prostoupila v roce 1990 americká dvojice Glen Dunmire and Chris Warner. Lančmít, který kluci zhodnotili obtížností TD+
nebo ED-, je pak kombinací právě těchto cest, jelikož výstup vedl americkou diretissimou a v úrovni séraku se napojil do cesty Mirka
Šmída.
"Původní plán bylo zopakovat legendární výstup Miroslava Šmída, ale jeho spodní část je velmi ohrožená pádem seraku. My si
nakonec radši vybrali sice náročnější, zato bezpečnější pilíř ve středu stěny, kudy v roce 1990 vystoupili Američané, kteří ale nad
posledním serakem uhnuli doprava do normální cesty, zatímco my jsme šli přímo nahoru. Takže jsme udělali první přímý postup
stěnou," popsal Háček.

Foto: Zdeněk “Háček” Hák a Kuba Kácha na Ama Dablam
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HORY A SKÁLY
Soustředění skialpinistické repre
V rámci přípravy na mezinárodní závodní sezónu 2021/2022
se v termínu 13.-21. 11. vydali naši juniorští reprezentanti Michal
Strejc a Filip Matějovič na soustředění do Rakouských Alp, kde
nastoupali více než 15 000 vertikálních metrů. Dvojice absolvovala tento náročný tréninkový kemp zahrnující vše
od intervalového tréninku, speciální technické přípravy až
po vytrvalostní test, v rámci kterého si hoši vyběhli Mittelberg
a Wildspitze, pod vedením Radka "Radara" Groha.

Autor: Radek Groh, Soustředění skialpinistické repre

SP ve skialpinismu Ponte di Legno
Na úvodní závod Světového poháru ve skialpinismu sezóny
2021/2022, který se konal v italském Ponte di Legno, se sjela celá
světová špička napříč všemi kategoriemi. Českou republiku
reprezentoval pouze závodník kategorie U20 - Filip Matějovič.
Michal Strejc byl zdravotně indisponován a prvního SP
se zúčastnit nemohl. Závodilo se ve třech disciplínách - sprint,
vetrikál a individuální závod, kde se Filip umístil na 24., 25. a 26.
místě.

Foto: Filip Matějovič, zdroj ISMF

Setkání skialpinistů
V prosincovém předsezónním termínu 10.-12. 12. 2021 se
na Dvoračkách uskutečnilo pravidelné Setkání skialpinistů
pořádané Komisí tradičního skialpinismu ČHS. V Krkonoších
se tak od pátku do neděle sešlo více než 90 příznivců tuleních
pásů. Na programu byla řada přednášek od rozboru nebezpečí
a nehod při skialpinismu, lavinová problematika a lavinové
prevence s rozborem některých nehod včetně těch aktuálních,
představení Dolomit a řady dalších různých skialpově zajímavých oblastí až po přednášku o dětském skialpu, kterou
přednesla nejmladší účastnice Eliška (6 let) a na ní navázala
přehledem o dětském skialpu od ledna 2020 třináctiletá Anička
a další. Proběhly také tři venkovní workshopy - lavinové
workshopy Pieps, zlepšování sjezdových technik a bezpečné
skákání na lyžích. Setkání pak samozřejmě zakončila okružní
túra po tyčovém značení na hřebenech Krkonoš.
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PŘELEZY
Sportovky a pískovce
Naši reprezentanti spolu s dalšími údernými lezci vyrazili na pár dní do slovinské oblasti Osp, kde posekali několik hodnotných cest.
Naprosto senzační přelez se povedl Štěpánu Potůčkovi, který FLASHoval cestu "Missing link" 8b+ ! Jedná se o náročnou linku
boulderového charakteru, která nejen kvůli obtížnému vymyšlení té nejefektivnější metody, moc flash přelezlů nemá - zdali vůbec
nějaký! "Missing link" nakonec přibyla v deníčku také Elišce Adamovské, která ji udolala po několika letech a bývalému Sokolíkovi
Honzu Novákovi! Sbírku 8c si rozšířili Šimon Potůček cestou "Corrida" 8c, Kuba Konečný "Ninja Zelva" 8c a Pepa Šindel s Jáchymem
Cinkem vybušili "Talk is Cheap" 8c! Honzu Novákovi se dařilo i na českých a slovenských skalách, kde přelezl oblíbenou cestu
“Insomnia” 8c+ v oblasti Krpcovo a v Josefovském údolí “Panděro” za 8b+, mladý Pepa Šindel má navíc z října zapsanou cestu cestu
“Všichni myši tancovali” 8b+ ve slovenské oblasti Harmanec a v úplném závěru roku přidal ještě “Lahko Noč Irena” 8b ve slovinské
Mišja Peči, kde bodovala v listopadu také Eliška Adamovská s cestou “Millenium” 8b+. Vojta Trojan si na štědrý den nadělil další 9a,
kterým je “Jungle Speed” ve španělské Siuraně! Pořádně plodné období má po olympiádě Adam Ondra, který v posledním čtvrtletí
nasekal tolik hodnotných přelezů, že zde vypíchneme jen ty úplně top. Koncem října přelezl Adam po dvou dnech zkoušení cestu
“Molekuly” 11+ (9a+) na Býčí skále, o dva týdny později si připsal “Erebor” 9b v Arcu, v druhé polovině prosince pak “Kout pikle” 11+
(9a+) a “Taurus” 11+/12- (9b) opět na Býčí skále a v závěru roku stihl ještě “The Lonely Mountain” 9b v Arcu.
Pískovcům se zimou naopak pomalu odzvonilo, ale za zmínku rozhodně stojí výkon Lucky Hrozové, která přelezla na písku svou
čtvrtou cestu XIa. Touto obtížností se pyšní jen dvě další české baby - Jitka Mázlová a Gábina Vrablíková. Lucka skórovala v roce 2019
cestou "V Číně jedí psy" XIa v Labáku, svou klasu pak potvrdila cestama "Francouzský styl" XIa na Pantheonu, "Panel Fiction" XIa
v Tisé a nyní "Periferie" XIa opět v Labáku. Také mezi chlapy ještě závěrem roku padaly přelezy v klasifikaci X-XI a dokonce také
prvovýstupy a prvopřelezy, jako například “Srdcová záležitost” XIb na Kokořínsku v údolí Labounského potoka v podání Martina
“Džangli” Junglinga.

Autor: Jan Špiroch, Lucka v cestě Periferie XIa
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PŘELEZY
Bouldering
Přicházející zima opět rozběhla venkovní boulderingovou sezónu a 8Béčka padala ve velkém! To se povedlo Štěpánu Volfovi
s říjnovými zářezy “Partyzánský bojovník Low” 8B ve Sklapsku a “Brutus” 8B ve Sloupu, Štěpánu Stráníkovi s přelezem “Šerifská
Hvězda” 8B v Rudicích a samozřejmě také Martinu Stráníkovi, který v německém Bahratalu posbíral “Tai Lung” 8B a navíc taky
“Double Back- Flip” 8C, který se tak řadí mezi jeho tři nejlepší boulderové přelezy! Kromě těchto stálic našich přelezů se ukázal také
například Libor Břicháček s boulderem “Propustka SD” 8B v Loučovicích, Štěpán Pochman s “Louis Je Master” 8B na Ostaši či Kuba
Konečný s “Hloubka ostrosti” 8B a “Ostrá munice” 8B v Babím lomu .

Výročí
V uplynulém čtvrtletí jsme si připomněli několik výročí spojených s našimi Čestnými členy.
22. 10. 1928- 30. 4. 2012
Významný horolezec Radovan Kuchař by v letošním roce oslavil 93 narozeniny. Zemřel v roce 2012 ve věku 84 let.
24. 10. 1939
Slovenský horolezec a autor knihy Diagnóza: horolezec Marián Šajnoha oslavil 82. narozeniny. Všechno nejlepší!
21. 11 1933 - 22. 8. 2019
Horolezec působící především ve vysokých horách Vlastimil Šmída by oslavil 88. Narozeniny. Zemřel v roce 2019 ve věku 86 let.
2. 12. 1935
86. Narozeniny oslavil Pit Schubert, který se do lezecké historie zapsal především svou metodickou činností.
14. 12. 1927 - 8. 10. 2009
Významný, především pískovcový lezec Ladislav Ryska by oslavil 94. narozeniny. Zemřel v roce 2009 ve věku 82 let.
21. 12. 1954 - 1. 11. 2008
Standa “Vagón” Šilhán sice není Čestným členem ČHS, ale přesto byl velkou postavou lezeckého světa a i v ČHS zanechal kus
práce a rozhodně si zaslouží připomenout, že by v letošním roce oslavil 67. narozeniny. Odešel předčasně ve věku 53 let.
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ZÁVODY

Autor: Petr Chodura, Adam ve finálové cestě MČR

O víkendu 16.-17. 10. proběhly na HUDY stěně v Brně hned dva

Neděle startovala semifinálovým kolem dospělých, které bylo

mistrovské závody 2021. V obtižnosti závodili mladí lezci

zároveň finálovým kolem A, J a do večerního finále pak

kategorií U14 a v lezení na rychlost pak mládežníci i dospělí.

postoupilo 8 nejlepších žen a mužů. V hlavní kategorii získali

První den se na MČR U14 v lezení na obtížnost sešlo 89 malých

titul Eliška Adamovská a Adam Ondra.

závodníků, aby se "poprali" o tituly mistrů na parádních
cestách od stavěčského tria ve složení Viktor Pařízek, Michal

Poslední kolo ČP U14 v lezení na obtížnost, které bylo zároveň

Kalvas a Olina Stehlíková.

poslední prvoligovým závodem letošního roku, se konal

Mezinárodní

mistrovství

Druhý den pak proběhlo
České

republiky

dospělých,

v sobotu 27. 11. v krásně zasněženém Jeseníku. Účastnilo

Mistrovství České republiky mládeže a Mistrovství České

se celkem 64 mladých lezců z různých koutů ČR a dokonce

republiky U14 v lezení na rychlost. Závodů se zúčastnilo

přijeli i závodníci z Ukrajiny! Vítězi závodu se stali Julča

73 závodníků, z toho 49 závodníků v kategorii U14 a 24

Raszková, Míra Bodanský (U10), Áďa Bodanká, Max Suchan a

závodníků v kategorii mládeže a dospělých.

Lucka Vojáčková, Lukáš Uherec (U14).

Mistrovství ČR dospělých a mládeže v lezení na obtížnost

Sezónu sportovního lezení 2021 pak zakončilo soustředění

následovalo o týden později 23.-24. 10. 2021, opět na brněnské

reprezentačních družstev mládeže i dospělých v tréninkovém

stěně HUDY.

centru Jungle sport park, které zároveň plynule zahájilo příští

Téměř 90 závodníků kategorií A, B, junioři

a dospělí nastoupilo v sobotu do kvalifikačních kol. Pro každou

přípravnou a závodní sezónu.

kategorii byly přiraveny dvě cesty, přičemž závodníci A, J

na bouldering, kondiční cvičení, fyzio a také na seznámení

a dospělí lezli na cestách shodných. Stavěčský tým ve složení

reprezentantů s mezinárodními starty a pravidly účasti

Denis Pail, Vilda Chejn a Olin Klapal připravil nápadité cesty,

na závodech v příštím roce, kde jim budeme držet pěsti!

které byly zajímavé nejen pro samotné lezce, ale i diváky.
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ZÁVODY
Mistři ČR 2021 obtížnost / rychlost

Novinky ve sportovním lezení

dospělí

EP v boulderingu, Praha 2022

obtížnost: Eliška Adamovská / Adam Ondra

IFSC potvrdilo ČHS pořádání závodu Evropského poháru

rychlost: Tereza Cibulková / Rishat Khaibullin

v boulderingu, který se uskuteční 30. 4. - 1. 5. 2022

junioři

v pražských Letňanech. Diváci se mohou těšit na opravdu

obtížnost: Nikola Králíková / Jáchym Cink

skvělou podívanou v podání těch nejlepších evropských

rychlost: Tereza Cibulková / Jan Šimůnek

závodníků, a to na venkovní závodní scéně.

mládež A
obtížnost: Markéta Janošová / Adam Adamovský

Den otevřených dvěří - paralezení

rychlost: Sabina Skoupá / Šimon Cibulka

Během prosince proběhl na několika stěnách v ČR Den

mládež B

otevřených dveří, pro hendikepované sportovce, kteří měli

obtížnost: Barbora Bernardová / Lukáš Mokroluský

zájem vyzkoušet si lezení na umělé stěně. Zájem byl spíše

rychlost: Lucie Mrázová / Vilém Jančuš

v řádech jednotlivců, ale přesto se našlo pár sportovců,

U14

kterým se tento sport zalíbil a mají zájem pokračovat

obtížnost: Natálie Paarová / Jan Štípek

na individuální bázi.

rychlost: Lenka Hamplová / Jan Štípek
U12

Závodní licence

obtížnost: Adéla Bodanská / Adam Paar

Jednou z novinek pro závodní lezeckou sezónu 2022 jsou

rychlost: Rozálie Šalé / Dan Školař

závodní licence.

U10

závodníka, který se bude chtít zúčastnit závodů 1. a 2. ligy.

obtížnost: Eva Řepková / Vojtěch Ambroz

Od prosince mohou předsedové oddílu žádat o licenci,

rychlost: Johana Gaudlová / Timotej Píro

tedye provádět registrace svých členů.

Ta se stane nutností pro každého

Vítězové ČP 2021 obtížnost
dospělí
obtížnost: Eliška Adamovská / Martin Stráník
junioři
obtížnost: Michaela Smetanová / Jáchym Cink
mládež A
obtížnost: Hana Šikulová / Ondřej Mázl
mládež B
obtížnost: Barbora Bernardová / Lukáš Mokroluský
U14
obtížnost: Lucie Vojáčková / Jan Štípek
U12
obtížnost: Adéla Bodanská / Adam Paar
U10
obtížnost: Eva Řepková / Miroslav Bodanský

Autor: Petr Chodura, Naty Paarová během MČR v obtížnosti
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ZÁVODY
MČR a EP v ledolezení
V sobotu 4. 12. 2021 proběhl na pilíři pod Brněnskou přehradou další ročník MČR v ledolezení na obtížnost - drytoolingu. Už potřetí
byl tento závod součástí UIAA Evropského poháru.
Po loňském covid ročníku s vysokou účastí domácích lezců se letošního závodu zúčastnilo více než 60 lezců ze 14 zemí
a 2 kontinentů. Ve večerním finále zvítězili Tyler Kempney z USA a Enni Bertling z Finska. Nejlepšími závodníky z ČR, a tedy mistry
ČR se stali Aneta Loužecká a David Kouřil z pořádajícího HO Lokomotiva Brno. Aneta byla také na základě výsledků předchozí sezony
opět jmenována reprezentantkou ČR v ledolezení.

Autor: Pavel Nesvadba, Vítězové MČR v ledolezení

Partneři Českého poháru ve sportovním lezení:
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MLÁDEŽ, ODDÍLY,
VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací kurzy

Mládež

V sobotu 23. 10. 2021 se uskutečnil další Metodický den ČHS

Stejně jako v loňském roce, se ani letos neuskutečnilo

v lomu Alkazar v Srbsku u Berouna. Akce se zúčastnilo

klasické setkání s mládežnickými kluby, které tak i tentokrát

celkem 34 lidí, z většiny začínající lezci se znalostmi lezení

nahradil společný videocall v první polovině listopadu.

na umělé stěně, bez zkušeností s lezením na skalách nebo
jen se základními zkušenosti ze skal. Metodický den

V neděli 28. 11. začaly přípravy dalšího ročníku soutěže Mladí

probíhal

ukázkami

horalové. V Kokořínském dole se setkali zástupci Komise

výzbroje, uzlů, jištění prvolezce, dobírání druholezce,

mládeže ČHS se zástupci pořadatelských horolezeckých

správného cvakání expresek, tvorby štandu a nácviku

spolků HO Satalice a LK Mšeno, aby společně vyrazili na

bezpečného slanění.

první obhlídku skalních terénů a následně diskutovali

formou

přednášky

s

praktickými

možné varianty závodní trasy a případné vytvoření dvou
Během posledního říjnového víkendu se v Chatě Jiřího

různých závodních okruhů.

na Šeráku v Jeseníkách sešlo více jak 70 zájemců o horskou
medicínu na již tradiční akci "Pelikánův seminář", který se
po vynucené pauze v minulém roce konal již po
jednatřicáté.

V rámci semináře probíhaly praktické

workshopy včetně bezpečnosti při lezení v podání Jiřího
Vogela, předsedy Metodické komise ČHS.
V průběhu posledního čtvrtletí

se podařilo dokončit

instruktorské kurzy CWI (instruktor lezení na umělé stěně) a
SCI (instruktor sportovního lezení), jejichž průběh zpomalily
covidové restrikce. Dokončen byl také kurz Trenér B a došlo
k otevření kurzu Trenér C.

Foto: Metodický den ČHS, Srbsko

Foto: Obhlídka terénu, Mladí horalové 2022
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SKÁLY A OCHRANA PŘÍRODY
Aplikaci stahujte zde:

V říjnu byla vydána a nabyla právní moci další dvě povolení
lezení, o která jsme během roku požádali: Na dalších 5 let je
povoleno lezení na území přírodní památky Štamberk a
kamenné moře v kraji Vysočina, a bez časového omezení je
pro lezce otevřena přírodní památka Přílepská skála ve
Středočeském kraji. V obou případech se jedná o rozhodnutí
platící pouze pro členy ČHS. Nové povolení pro všechny
lezecké oblasti CHKO Český ráj bylo na konce roku téměř „na
spadnutí“, vydání očekáváme začátkem ledna.
Od druhé poloviny října jsou k dispozici modernizované,
rychlejší mobilní aplikace Databáze skály ČR, o jejichž
testování jsme informovali v předchozím Zpravodaji.
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DĚNÍ V ČHS
Ve dnech 8.-10. 10. uspořádal ČHS v Praze Plenární zasedání European Union of Mountaineering Associations (EUMA) a k němu
přidružené Plenární zasedání Balkan Mountaineering Union (BMU). Akce včetně výletu do Prachovských skal byla velmi dobře
hodnocena.
Zdárně běží oba mezinárodní projekty financované z programu Erasmus+, z nichž jeden je zaměřen na zlepšení horolezecké
infrastrukturu (horolezecké chaty, cesty, oblasti) a druhý na vzdělávání trenérů a stavěčů, na němž participuje i IFSC.
Během posledního čtvrtletí se uskutečnila tři jednání Výkonného výboru ČHS. Jedním z hlavních, opakovaných témat jednání byla
příprava rozpočtu na rok 2022, která je značně komplikována tím, že Národní sportovní agentura dosud nevypsala dotační
programy na podporu sportovních svazů s poukazem na to, že není schválen státní rozpočet.
Podařilo se nám najít novou kolegyni, která bude mít na starosti spolupráci s oddíly. Do práce se zapojí během prvních měsíců
nového roku. Před vánočními svátky se rozhodl rezignovat na svoji funkci ve Výkonném výboru Pavel Blažek.
Teprve v listopadu přidělila Národní sportovní agentura investiční dotace, o které žádaly sportovní svazy v červnu. Na realizaci
investičních záměrů bylo opravdu málo času, ale zvládli jsme to. Za částku ve výši necelých 3,8 mil. Kč, dofinancovanou do výše 4
mil. Kč z vlastních zdrojů, jsme pořídili další závodní chyty a struktury včetně příslušenství, dovybavili tréninkové centrum ČHS v
Letňanech (spraywall) a tréninkové centrum v Brně (samojisticí zařízení včetně příslušenství), zakoupili potřebné vybavení pro
organizování tuzemských závodů ve sportovním lezení a pořídili kompletní výstroj pro tým závodních skialpinistů.
Na začátku prosince byl spuštěn prodej členství, balíčku Trio i cestovního pojištění UNIQA na rok 2022. Výše členských příspěvků je
stejná jako v roce 2021. Předsedové oddílů mohou od téhož data pořizovat pro své členy, prostřednictvím modulu Předseda, závodní
licence na závody 1. a 2. ligy ve sportovním lezení. Na členských průkazech je nově upraven QR kód, jehož součásti je „link“ do
členské databáze umožňující zjistit aktuální stav členství, pojištění apod. O tom, že je fajn být členem ČHS, vás přesvědčí Mára
Holeček, Adam Ondra nebo Zdeněk Hák „Háček“, které jsme poprosili o krátká vyjádření – podívejte se na videa na našem webu.
S pojišťovnou se podařilo dojednat změkčení a upřesnění platnosti pojištění v zemích nebo regionech, které Ministerstvo zahraničí
označuje jako rizikové, nebo do nich nedoporučuje cestovat. Nově se bude výluka týkat pouze škod, které vznikly v přímé souvislosti
s hrozbami spojenými s terorismem či politickými nepokoji apod. V reakci na zvýšení objemu pojistných událostí, zejména těch
nákladných, mimoevropských, jsou od roku 2022 u tarifů Svět upraveny parametry pojištění: Limit pojistného plnění byl zvýšen ze
3 na 7 mil. Kč, při současném zvýšení ceny o 70%. Základní evropské tarify E30 a R30 zůstaly beze změny, u evropských tarifů od E90
výše došlo k mírnému navýšení o 10%.
V prosinci jsme oslovili všechny členy ČHS s prosbou o zapojení do ankety, s cílem zjistit, jak členové vnímají a hodnotí ČHS, kterým
horolezeckým a lezeckým disciplínám se věnují, co je pro ně z činností ČHS důležité apod. Děkujeme všem, kdo se zapojili –
poměrně obsáhlý dotazník vyplnilo více než 700 členů. Výsledky budeme podrobněji analyzovat, již nyní je ale zřejmé, že členové
nejvíce oceňují správu skalních oblastí v ČR a vyjednávání povolení lezení.
V listopadu byla vyhlášena již tradiční soutěž o nejlepší fotografii či obrázek pro PF ČHS. Autorem vítězné fotografie je Lukáš
Buriánek. Doufáme, že se vám naše letošní PF líbí a přejeme všem našim členům, spolupracovníkům a příznivcům dobrý start do
nového roku 2022.
S předstihem upozorňujeme, že Valná hromada ČHS se uskuteční 27. 3. 2022 - výjimečně v neděli – v Praze na Strahově.
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Přejeme všem našim členům, lezcům, spolupracovníkům,
partnerům a kamarádům mnoho štěstí, zdraví a radosti v roce 2022.
Ať se zase brzy všichni sejdeme ve skalách, na stěnách nebo jen tak.

PF bylo vytvořeno na základě každoroční soutěže ČHS o nejlepší fotografii / obrázek, jejímž letošním vítězem se stal Lukáš Buriánek s fotografií z Ötztalských Alp
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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 520,-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

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 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
rakouského akcionáře, UNIQA International AG.
YARMILL
Yarmill je sportovní aplikace, se kterou trénují profesionální sportovci a trenéři u nás i v
zahraničí. V ČR jsou jeho uživatelé od vodních slalomářů, přes všechny lyžaře a biatlonisty
až třeba po sportovní střelce a nově nás sportovní lezce. Yarmill byl zvolen jako primární
tréninková platforma sportovními resorty Dukla, Olymp i Victoria. Základní funkcionalitou
Yarmilla je tréninkový deník, který je každému sportu přizpůsoben podle jeho specifik.
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