Z

I

M

N

Í

T

A

T

R

Y

SOKOLÍCI
FOTO: STANDA MITÁČ

Český horolezecký svaz

HORY A SKÁLY
VÝSTUPY ROKU
V roce 2022 jsme se rozhodli pro změnu ohledně udělování ocenění v anketě Výstupy roku, tedy již pro výstupy, které se povedly
našim (horo)lezcům v roce 2021. Nově probíhá samostatné vyhlašování nominací v rámci slavnostního zahájení Jizerské 50
a následně slavnostní vyhlášení oceněných výstupů na největší lezecké akci roku - Mezinárodním horolezeckém festivalu v Teplicích
nad Metují, který se tradičně koná koncem srpna.
Za rok 2021 je nominováno hned 28 výstupů, po čtyřech v kategoriích Hory nad 6 000 m n. m. a Hory pod 6 000 m n. m., osm
v kategorii sportovního lezení, dva v tradičním lezení, osm v boulderingu a dva nadějní čtrnáctiletí lezci Pepa Šindel a Lukáš
Morkoluský se nominovali v kategorii Talent roku.

Nominace
Hory nad 6 000 m n. m.
Karolína Grohová, po devíti letech první Češka, která pokořila 8 000 m n. m. bez použití kyslíku, Gašebrum II 8 035 m n. m.
Marek Holeček, Radek Groh, prvovýstup “Nebeská Past” na Baruntse 7 162 m n. m., ABO, M6/VI+
Zdeněk Hák, Jaroslav Bánský, prvovýstup “Ádův nebeský traverz” na Kangchung Shar 6 063m n. m., TD+
Zdeněk Hák, Jakub Kácha, kombinace cest “American Direct” a “Šmíd” na Ama Dablam 6 812 m n. m., TD+/ED-, M4, WI 4
Hory pod 6 000 m n. m.
Ondřej Mrklovský, Anna Šebestíková, první opakování “Dionýsos” 7b+ na Malé Jorassy
František Bulička, první české opakování “Ave Caesar” 7c na Petit Clocher du Portalet
Matěj Svojtka, Ondřej Tůma, Jáchym Srb, prvovýstup “Oat Flakes Madness” 7c+ AF, 270m na Silberhorn
Lukáš Ondrášek, Filip Zaoral, OS tým přelez “Via Paolo VI” 7b+, 600m na Tofana di Roses
Sportovní lezení
Eliška Adamovská, první český ženský OS přelez 8b “Bitka se Stalaktiti” 8b v Ospu (Slovinsko)
Markéta Janošová, OS přelez cesty “Aurora Extension” 8a na Kalymnosu (Řecko)
Adam Ondra, první přelez cesty “Taurus” 9b na Býčí skále
Adam Ondra, přelez cesty “The Lonely Mountain” 9b v Arcu (Itálie); přelez cesty “Erebor” 9b v Arcu (Itálie)
Vojtěch Trojan, přelez cesty “Pornographie” 9a v Céüse (Francie)
Štěpán Volf, přelez cesty “Estado Critico” 9a v Siuraně (Španělsko)
-Petr Resch, přelez cesty “Čertík z krabičky” 9a v Srbsku
Tradiční lezení
Anna Šebestíková, první ženský přelez cesty “Rajská spára” Xa v Adršpachu
Lumír Fajkoš, prvopřelez (po vlastním) cesty “Bolted” 10- (8a+) na Perštejnu
Boulder
Lucie Hrozová, první český ženský flash přelez boulderu 8A “Red Hot Tortilas” na Sněžníku
Lucie Hrozová, přelez “Temná Hmota” 8B na Sněžníku; přelez “Conquistador” 8B ve Sklapsku
Lucie Hrozová, flash přelez “Ribstole” 8A na Sněžníku
Eliška Adamovská, přelez “Izabela” 8A+ v Babím Lomu
Martin Stráník, prvovýstup “Black Panther” 8C ve Vesci
Martin Stráník, přelez “Double Backflip” 8C/C+ v Bahratalu (Německo)
Štěpán Volf, přelez “Silák Panoramix” 8B+ ve Sloupu
Talent Roku
Josef Šindel (14 let), přelez cest” Talk is Cheap” 8c v Ospu, “Insomnia” 8c v Harmanci (Slovensko),“Raubritter” 8c ve Frankenjuře,
“Gezurren Erresuma” 8c ve Valdegovía (Španělsko)
-ukáš Morkoluský (14 let), přelez cesty “Odd Fellows” 8c ve Frankenjuře
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HORY A SKÁLY
Sokolíci v Tatrách
V týdnu 26. 2. - 5. 3. proběhlo soustředění Sokolíků - výběru

a aplikace záchranných metod v terénu. Pobyt byl zakončen

mladých

lavinovým kurzem pod vedením zkušených tatranských

alpinistů

ČHS

v

zimních

Tatrách,

na

Chatě

U Zeleného plesa také známé jako „Brnčálka“. Cílem bylo zimní

záchranářů Jano Kořínka a Martina Buliaka.

lezení ať po skále, ledu, sněhu i kombinaci obojího, případně

"Lezení v Tatrách bylo super, bylo to pro mě něco nového lézt

užívání si sněhu na skialpech.

Soustředění se zúčastnil

po ledu nebo být v kontaktu se skálou jen pomocí pár hrotů.

kompletní “Soko-tým”, na který dohlížel vrchní organizátor

Vzhledem k tomu, že to bylo moje první zimní lezení, byl jsem

projektu Standa Mitáč a horský matador Radek Lienerth alias

moc vděčný, že jsem se mohl učit od zkušenějších kamarádů

Zoban.

a dát za nimi něco na druhém. Jako třeba za Zobanem cestu

Součástí soustředění bylo také metodické školení pod

s názvem Skotská anabáze, to byl velký zážitek. Velkou radost

vedením Zobana, jak v podobě poznámek a ukázek v terénu

mi také udělala vytažená cesta Ovčia stezka, naštěstí mě tam

(vytváření štandu, jištění za využití skob a terénu, metody

žádná ovce ani kamzík nepředběhli. Kromě lezení byly i skvělé

souběžného pohybu…), tak i večer na chatě v podobě

podmínky pro lyžování, proto málokterá stráň či žlab zůstaly

přednášky zaměřené na pomoc a záchranu spolulezce

neposkvrněny." Tomáš Lukášek, člen Sokolíků

Foto: Sokolíci v zimních Tatrách, autor: Standa Mitáč
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Foto: Zdeněk “Háček” Hák předával zkušenosti mladým Sokolíkům, autor: Standa Mitáč
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PŘELEZY
Sportovky a pískovce
V oblasti sportovního lezení na skalách se tradičně nejvíce skloňovalo jméno Adam Ondra, který se do toho opřel hned z kraje roku.
Za první tři měsíce zvládl posbírat přelezy cest “Wonderland” s hodnocením za 9b, možná 9b+, “Bomba” 9b, “Bombardino” 9a+/9b,
“Trofeo Dell`Adriatico” 9a+, “Guerriero del Futuro” 9a, to vše v italském Arcu. Další 9a+ “Furia De Jabali” přidal ve španělské Siuraně,
9a “Sprengstoff” v rakouském Vorarlbersku a k tomu ještě celou řadu hodnotných “osmičkových” přelezů.
Denis Pail, Vojta Trojan a Vojta Vlk, kterého známe nejen jako skvělého lezce, ale také stavěče, si přivezli skalpy ze svých zimních
výjezdů do teplejších krajin. Denis ve španělském Jaénu skóroval

cestou “Ciao” 8c, Vojta Trojan v Siuraně cestou “Directa

Cornualles” 8c a v italském Narangu “Bibita Biologica” 8c a Vojta Vlk posekal cestu “Corrida” 8c ve slovinské Mišja Peči.
Zimní dny se slušnou podmínkou využili lezci i na našich skalách a například mladý Sokolík (pozn. člen alpinistického týmu mladých
talentů ČHS) Albert “František” Bulička si už do deníčku stihl zapsat cestu za XIa “Francouzský styl” na Pantheonu.
Z ženských přelezů stojí rozhodně za zmínku výkony Moniky Jakubcové, v čele s přelezem cest “Stock” 8b a “Pizza me to metro” 8b
v řeckém Leonidiu.

Foto: Adam Ondra v cestě Wonderland 9b, autor: Petr Chodura, AOP (www.adamondra.com)
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Bouldering
Nejvíce hodnotných zářezů v tomto roce prozatím posbíral
Kuba Konečný, který má na kontě celou řadu 8A-8A+/8B
boulderů, 5 čistých 8B a k tomu navíc “Kurvafixův pohár” 8B+
ve Sloupu. Tento boulder si zapsal o pár dní dříve také Štěpán
Volf, který navíc přidal 8B/8B+ “Toxický Prase” a další dvě 8B.
Přelez Toxického prasete se podařil i Štěpánu Pochmanovi,
který si
deníček doplnil také o Aszendent 8B/B+ v Bahratalu. Ve stejné
klasifikaci se pohybovali také Štěpán Stráník s boulderem
“Muscle Power” 8B/B+ v Moravském krasu a “Řád bílého lva”
8B v Rudicích a Martin Mikulec s “Rustam Direct” 8B na
Holštejně. Na nejvyšší čísla si ovšem sáhl, kdo jiný, než Martin
Stráník, který již z kraje roku vystřílel dvě 8C ”Pinch Power”
v Moravském krasu a “Faethon” v Labáku. a několik dalších
cenných přelezů.
Mezi holkami nejvíce řádil, kdo jiný, než Lucka Hrozová, která
poslala hned dva 8A+ bouldery “Nesplněný sen” na Modřínu
a “Rustam” v Moravském krasu.

Foto: Lucka Hrozová v Nesplněný sen 8A, autor: Tereza Havlíková
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Foto: Finále 2. Kola ČP v boulderu 2022, autor: Petr Chodura, ČHS

Poslední únorový víkend (26.-27. 2.) jsme v tréninkovém

(B), Aneta Borovcová, Vítězslav Řehák (U14), Vaculíková

centru Jungle Letňany rozběhli kolotoč závodní sezóny 2022,

Kristina, Maxmilián Suchan (U12), Adéla Řehůřková, Tomáš

a to hned dvěma prvoligovými závody. V sobotu proběhlo

Králík (U10).

1. kolo ČP a nominační závod v boulderu dospělých a mládeže,

O víkendu 12.-13. 3. proběhl další závodní maraton v Jungle

v neděli následovalo 1. kolo ČP v boulderu pro kategorie U14.

sport park, tentokrát 2. kolo Českého poháru v boulderu všech

V

Eliška

kategorií. Vyvrcholením víkendu bylo překvapivé finále žen

Adamovská a Martin Stráník. Elišce šlapala na paty také

a mužů, které vyneslo na nejvyšší stupeň Elišku Bulenovou

Markéta Janošová, která stejně jako Eliška topovala všechny

a Štěpána Volfa, zatímco obvyklí favorité Eliška Adamovská

finálové bouldery, ale na více pokusů. Vítězi v dalších

a Martin Stráník zůstali pro tentokrát na stříbrné příčce.

kategoriích se stali Markéta Janošová, Gergő Vályi (HUN) (J),

V ostatních kategoriích si nejlépe vedli Tereza Širůčková,

Valerie Pařilová, Marcell Tóth-Magériusz (A) Viktorie Konečná,

Marek Jeliga (J), Valerie Pařilová, Jan Šťovíček (A), Viktorie

Lukáš Mokroluský (B), Nikola Barošová, Lukáš Uherec (U14),

Konečná, Lukáš Mokroluský (B), Nikola Barošová, Lukáš

Veronika Harmáčková, Maxmilián Suchan, David Suchý (U12),

Uherec (U14), Ema Smékalová, David Suchý (U12) a Marie

Marie Skřičková, Vojtěch Ambroz (U10).

Skřičková, Vojtěch Ambroz (U10).

kategorii

dospělých

zvítězili

dle

očekávání

V sobotu 5. 3. se na brněnské stěně HUDY konalo 1. kolo
Českého poháru v lezení na rychlost v kategoriích U14, mládež

Čeští lezci spolupracují s:

i dospělí. Nejrychlejší výkony předvedli Tereza Cibulková,
Rishat Khaibullin (D), Tereza Cibulková Jan Šimůnek (J),
Sabina Skoupá, Šimon Cibulka (A), Katarína Hollá, Jan Štípek
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HLAVNÍ PARTNEŘI ČESKÉHO POHÁRU VE SPORTOVNÍM LEZENÍ

Foto: Štěpán Volf ve finále 2. Kola ČP v boulderu 2022, autor: Petr Chodura, ČHS
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Na základě proběhlých závodů již byly sestaveny česká reprezentace pro disciplíny boulder a rychlost, které
budou v roce 2022 reprezentovat ČR v níže uvedeném složení. Reprezentace mládeže je složena z nejlepších

Reprezentace boulder
dospělí

Ondřej Mázl (J)

Eliška Adamovská

Lukáš Doleček (J)

Eliška Bulenová

Valerie Pařilová (A)

Markéta Janošová

Barbora Bernardová (A)

Adéla Bajerová

Arina Jurčenko (A)

Arina Jurčenko

Hana Šikulová (A)

Adam Ondra

Jan Šťovíček (A)

Martin Stráník

Lukáš Hacura (A)

Štěpán Volf

Naimji Lysander (A)

Marek Jeliga

Štěpán Bulena (A)

Šimon Potůček

Viktorie Konečná (B)

mládež

Mariana Janošová (B)

Markéta Janošová (J)

Amálie Zapletalová (B)

Tereza Širůčková (J)

Natálie Paarová (B)

Adéla Bajerová (J)

Lukáš Mokroluský (B)

Eliška Bulenová (J)

Jan Štípek (B)

Marek Jeliga (J)

Jaroslav Šikula (B)

Jáchym Cink (J)

Marek Šoukal (B)

Reprezentace rychlost
dospělí
Petr Burian
Jan Kříž
mládež
Jan Šimůnek (J)
Vojtěch Vrzal (J)
Čeněk Babača (J)
Tereza Cibulková (J)
Šimon Cibulka,
Sabina Skoupá (A)
Jan Štípek (B)

Resortní střediska
Pro rok 2022 byli tři čeští reprezentanti Štěpán Volf, Štěpán
Potůček a Šimon Potůček zařazeni do resortního sportovního
centra VICTORIA VSC, a sedm reprezentantů Adam Ondra,
Eliška Adamovská, Martin Stráník, Markéta Janošová, Michaela
Smetanová, Barbora Bernardová a Jan Kříž do OLYMP CS MV.
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Tréninky a soustředění
V rámci přípravy na tuzemskou i mezinárodní závodní sezónu 2022 proběhlo hned několik soustředění české reprezentace
a talentované mládeže. Dospělá reprezentace se stihla již čtyřikrát sejít na společném boulderovém soustředění v tréninkovém
centru Jungle Letňany, přičemž jeden z nich byl pouze pro ženskou část repre, kam byl přizván mentální kouč mnoha vrcholových
sportovců v ČR, pan Petr Žídka, se kterým otevřeli problematiku „vnitřního světa" sportovkyň. Spolu s jedním z tréninků VSCM
(Vrcholové sportovní centrum mládeže) v tréninkovém centru na brněnské Hudy stěně proběhl také trénink české reprezentace v
lezení na rychlost.
V tréninkové přípravě talentované mládeže došlo v roce 2022 ke značným změnám. V současné chvíli pečujeme o mladé talenty na
třech úrovních - Sportovní střediska mládeže (SpS) pro děti ve věku 8-15 let, Sportovní centra mládeže (SCM) pro děti ve věku 12-15
let a VSCM pro mládež 15-23 let. Od 1. ledna jsou SpS nově v gesci 11 mládežnických oddílů, kterým se podařilo získat tento status.
V koncepci se nově objevila právě SCM zaměřená na děti v kategorii U14 a B, která jsou zřízena přímo pod ČHS a v tomto roce
působí dvě - SCM Čechy a SCM Morava. I v rámci těchto programů se uskutečnila již řada tréninkových akcí.

Valná hromada IFSC
Ve dnech 16. - 19.3. proběhla v Salt Lake City 18. valná hromada IFSC, kde byl Český horolezecký svaz zastoupen předsedou Janem
Bloudkem. Na programu byl vedle schvalování finančních reportů, plánů a zpráv o činnosti jednotlivých složek i návrh rozsáhlé
změny stanov IFSC, která vedle cca 30 úprav reflektujících požadavky švýcarského právního systému, kde je IFSC registrovaná,
počítala i se změnou oficiálního názvu našeho sportu ze „sport climbing“ na jednodušší „climbing“. Významná část byla věnována
také představení nových pravidel pro lezecké disciplíny na Olympijských hrách v Paříži 2021. Podrobný popis změn je k přečtení na
našem webu.
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POZVÁNKA na Evropský pohár v boulderu v Praze
Po pěti letech se do Česka vrací mezinárodní závod IFSC, tentokrát Evropský pohár dospělých v boulderu 2022! Závod je
součástí kvalifikace na Mistrovství Evropy ve sportovním lezení v Mnichově, očekává se tedy účast evropské špičky, včetně
Adama Ondry. Jak ukázal loňský rok na olympijských hrách v Tokiu, lezení je jedním z divácky nejatraktivnějších sportů a možnost
vidět výkony lezecké špičky naživo, je nezapomenutelným zážitkem. Závodit budou kategorie žen a mužů, a to ve třech kolech, tedy
kvalifikaci, semifinále a finále. Kvalifikační kola proběhnou v sobotu 30. dubna ve vnitřních prostorách Jungle sport park Letňany.
Dvacítka nejlepších závodníků z každé kategorie postoupí do nedělního semifinále a následně osm žen a mužů do večerního finále.
Semifinálová a finálová kola proběhnou na mobilní závodní scéně ve venkovním prostoru Jungle sport park, kde bude dostatek
prostoru nejen pro diváky, ale také bohatý doprovodný program!

KOUPIT VSTUPENKY

.

Aktuální informace sledujte na www.bouldercup.cz a na našem facebooku

Partneři Evropského poháru ve boulderu 2022:
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SKIALPINISMUS / LEDOLEZENÍ
Máme za sebou celou sérii HUDY Českého poháru ve skialpinismu, který vyvrcholil 12. 3. Mistrovstvím České republiky ve
Špindlerově Mlýně. Mistry v hlavní kategorii žen a mužů se pro rok 2022 stali Tereza Rudolfová a Jakub Fabián. Vítězi celého poháru
jsou Johana Macková a Pavel Ondrášek, kteří se účastnili všech 5 závodů. Máme velkou radost, že narozdíl od minulé sezóny dovolila
covidová situace hladký průběh všech závodů bez významnějších omezení. Jediným zádrhelem byly špatné sněhové podmínky pro
první závod ČP O dřevěného Krakonoše, který se nakonec konal v náhradním termínu.
Děkujeme všem pořadatelům a jejich týmům za přípravu jednotlivých závodů, firmám HUDY a Direct Alpine za partnerskou
podporu a závodníkům za účast a skvělé výkony!
Česká skialpinistická reprezentace absolvovala Mistrovství Evropy, které se konalo Ve španělském Boi. Českou republiku
reprezentovali juniorští závodníci Michal Strejc a Filip Matějovič, v kategorii žen pak Marcela Vašinová a Tereza Rudolfová. Nejlepších
výsledků dosáhla Markéta Vašinová, která ve svém prvním reprezentačním startu vybojovala skvělé 6. místo v disciplíne vertikál!
Stejné umístění Marcela vybojovala také v individuálním závodě Světového poháru ve Val Martell a potvrdila tak svou špičkovou
formu.
Jediná česká reprezentantka v ledolezení Aneta Loužecká opět absolvovala několik mezinárodních závodů, z nichž si přivezla
hodnotná umístění. Nejvýznamnější úspěchy zaznamenala v Americe, kde získala 3. místo na Mistrovství Ameriky v ledolezení na
rychlost, dále 1. místo v obtížnosti na coloradském festivalu Ouray Ice Festival Competition a 3. místo v rychlosti tamtéž.

Foto: Marcela Vašínová na SP Val Martell, autor: ISMF
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Foto: Aneta Loužecká v Ouray, autor: Jeff Dunbar
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MLÁDEŽ, ODDÍLY,
VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání
Koncem

ledna

2022

proběhl

metodický

seminář

se

zaměřením na skialpinismus, problematiku lavin a pohyb na
horách, který se konal v Rakousku, v okolí Uttendorfu.
Semináře se zúčastnila skupina, která i za nepříznivého počasí
měla velký zájem a nadšení pro pohyb v terénu. Jednou
z hlavních náplní bylo vyhodnocení situace lavinového
nebezpečí v terénu, k čemuž přispívala i teoretická příprava
na chatě.
Ve dnech 8. a 10. 2. probíhali metodické semináře ledolezení
v Labském dole v Krkonoších, jichž se zúčastnilo celkem
11 nadšených lezců.
Seminář ledolezení ve Víru se bohužel, i přes opakované
změny termínu, nepodařilo z důvodu nepříznivých podmínek
uspořádat. Zrušen byl také kurz ledolezení v Tatrách, plánový
na druhou polovinu února.
Dle plánu a kalendáře probíhali také jednotlivé bloky
a semináře instruktorských a trenérských kurzů.
Foto: Seminář ledolezení v Krkonoších

Rodina je pěkná jízda
Nový Caddy
Připraven na vše, co vám zítřek přinese

Autorizovaný prodejce Volkswagen

Auto Podbabská
Záruka 2 + 2 roky2

ZDARMA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Caddy: 4,8–7,5 l / 100 km, 127–157 g / km.
2

Záruka 2 + 2 roky s limitem 200 000 km zdarma.
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Pod Paťankou 217/1, Praha 6
www.autopodbaba.cz
e-mail: vw@autopodbaba.cz
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SKÁLY A OCHRANA PŘÍRODY
V únoru nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byl na základě

jsou na mapkách v příloze rozhodnutí vyznačeny zeleně, jsou

žádosti ČHS vydán nový souhlas s provozováním horolezectví

prvovýstupy zcela zakázány. Jedná se např. o Drábovnu,

na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Nový souhlas je

Hruboskalská údolíčka, část Příhrazských skal apod. V další

platný do konce roku 2026 a vztahuje se na členy ČHS, resp. na

zóně, kam je zařazena většina ostatních skalních oblastí, jsou

členy jiných horolezeckých organizací, nikoli na neorga-

prvovýstupy možné jen na základě souhlasu správy CHKO.

nizované lezce. Pro lezce jsou otevřeny pouze skály, které byly

Žádosti o prvovýstupy v těchto zónách bude vyřizovat ČHS, se

uvedeny v databázi Skály ČR na webu ČHS na konci roku 2021.

zapojením

Nadále platí, že naprostá většina skal Českého ráje je během

Sektorů, kde mohou o prvovýstupech rozhodovat samotné

zimy, tj. již od začátku listopadu uzavřena. Lezecká sezona

oblastní vrcholové komise, je jen několik (v rozhodnutí jsou

začíná ve většině oblastí 1. dubna, ale některé oblasti, kterých

explicitně uvedeny Pleskoty a Pohoř). Prosíme, abyste se

mírně přibylo, se kvůli hnízdění otvírají až na začátku července.

s podmínkami lezení seznámili a respektovali je. S případnými

Výjimku s celoročním lezením představují jen Suché skály

dotazy, a hlavně ohledně prvovýstupů, se obracejte na

a Pantheon, kde je dostatečně tvrdý, nenasákavý pískovec.

příslušné oblastní vrcholové komise a správce skal. Kontakty

Skály Českého ráje jsou esencí pískovcového lezení, takže zde

jsou v databázi Skály ČR u jednotlivých sektorů. O skály

platí veškeré zásady pravidel pískovcového lezení – zákaz

Českého

lezení na mokré a vlhké skály, zákaz používání jisticích

Hruboskalsko, Oblastní vrcholová komise Prachov, Oblastní

prostředků poškozujících skálu (povoleny jsou jen textilní jisticí

vrcholová komise Skály na Mužském a Oblastní vrcholová

prostředky), zákaz poškozování povrchu skal i nevhodnou

komise Jizerské a Lužické hory (do její působnosti patří např.

manipulací s lanem apod. Pokud jde o prvovýstupy, území

Sušky a další severní oblasti).

příslušných

ráje

se

oblastních

starají:

Oblastní

vrcholových

vrcholová

komisí.

komise

CHKO je nově rozděleno do tří základních zón. V zónách, které

Foto: Hnízdění orlů, autor: Václav Sojka
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SKÁLY A OCHRANA PŘÍRODY
V průběhu února začalo ve skalních oblastech období

v Lužických horách je uzavřena část Krkavčích skal nebo

hnízdění, se kterým jsou spojeny každoroční uzavírky skal.

Havrana,

Některé skalní oblasti, většinou pískovcové, jsou pro lezce

v Jizerských horách např. oblast Poledních kamenů atd.

každoročně uzavřeny již od začátku roku: Je to naprostá

Všechny uzavírky jsou označeny v naší databázi Skály ČR –

většina oblastí Českého ráje, Adršpašsko-teplické skály,

symbolem

Broumovské stěny a Polické stěny, část území na pravém

stěhovavým, čápům černým, výrům velkým, nebo i krkavcům

břehu Labe, většina sektorů na území NP České Švýcarsko

a dalším opeřencům poskytli potřebný klid. A pokud sami

a některé další. V řadě jiných oblastí jsou průběžně

najdete na skalách hnízdo, které by mělo být chráněno,

vyhlašovány

zjištěná

informujte ČHS, tj. napište správci skal nebo na e-mail

zahnízdění, a zejména tyto uzavírky jsou obvykle vyznačeny

info@horosvaz.cz, nebo kontaktujte příslušný orgán ochrany

iv terénu. V Labských pískovcích jsou to, nejen letos některé

přírody.

lokální

uzavírky

reagující

na

již

v

Českém

hlavy

středohoří

dravce.

např.

Prosíme,

Průčelská

abyste

rokle,

sokolům

věže na levém břehu Labe, v Ostrově nebo na Modřínu
a v Rájeckém údolí, ve Východních Čechách např. část Ostaše,

ČESKÝ VÝROBCE
LEZECKÉHO VYBAVENÍ
VYRÁBĚNÝ
LEZCI PRO LEZCE.

www.singingrock.cz
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DĚNÍ V ČHS
V prvním čtvrtletí roku 2022 se uskutečnila tři zasedání Výkonného výboru ČHS, to třetí v předvečer Valné hromady, kterou se po
dvou „covidových“ letech podařilo uskutečnit v obvyklé podobě, tj. ve formě zasedání, bez omezujících opatření a v obvyklém
březnovém termínu, i když mimořádně nikoli v sobotu, ale v neděli. Na Valné hromadě, která se konala 27. 3. 2022 v Praze na
Strahově, se sjeli zástupci oddílů, kteří disponovali zhruba 25% všech hlasů, díky čemuž byla Valná hromada bez problémů
usnášeníschopná. Průběh Valné hromady byl „svižný“, delegáti schválili závěrku hospodaření za rok 2021, které bylo poznamenáno
výpadkem příjmů způsobeným epidemickými opatřeními, Výroční zprávu ČHS za týž rok i rozpočet na letošní rok, který byl navržen
jako vyrovnaný, s běžnými příjmy a výdaji ve výši 20.417.850 Kč, tj. o cca 1 mil. Kč vyšší než v roce 2021. Delegáti také schválili
aktualizované poslání ČHS, ve kterém je více než dosud zakotvena podpora a rozvoj aktivního sportování na všech výkonnostních
úrovních, a na ně navazující vize, tj. záměry do roku 2030, ve kterých je akcentován význam a podpora oddílů, vytváření vhodného
systému pro rozvoj všech sportů zastřešovaných ČHS a posílení profesionálního aparátu, bez kterého to nejde zvládnout.
Posledním významným bodem Valné hromady byla doplňující volba do Výkonného výboru, v níž byl na uvolněné místo (po
v prosinci odstoupivším P. Blažkovi) přesvědčivě zvolen Marcel Janoš z HO Baník Karviná z.s.
Od začátku roku funguje nyní již smluvně zakotvená spolupráce mezi ČHS a Českým sportovním lezením, jehož aktivity a někteří
členové se se svými aktivitami přesunuli již během loňského roku „pod křídla“ ČHS, ku prospěchu rozvoje tuzemských závodů,
trenérského vzdělávání nebo marketingu.
Na konci ledna byly na webu ČHS zveřejněny stručné výsledky on-line ankety zaměřené na to, jak členové vnímají ČHS, co od něj
očekávají, jakým lezeckým disciplínám se věnují apod. Do ankety se zapojilo téměř 800 členů. Z jejich odpovědí mj. vyplynulo, že
většina z nich je v ČHS kvůli tomu, co ČHS dělá pro lezce, a také proto, aby mohli lézt na skalách, kde platí povolení jen pro členy
ČHS. V návaznosti na to se ukázalo, že dotázaní členové oceňují hlavně správu skalních oblastí a vyjednávání povolení; více než
polovina z nich pozitivně hodnotí i činnost ČHS ve vztahu k reprezentantům. Naprostá většina členů pak spojuje lezení na skalách
s životem a pobytem v partě, v jejich postojích je patrná silná sounáležitost s lezeckou komunitou. Pokud vás zajímá více, podívejte
se na web https://www.horosvaz.cz/chs-informace/vysledky-ankety-2021/.
V polovině února byly vyhlášeny, a koncem března rozděleny granty ČHS zaměřené na podporu mládeže, na podporu tradičních
akcí, a na podporu údržby skal. Zájem o granty byl letos, zřejmě v důsledku dvou „covidových“ let, během nichž byla řada tradičně
podporovaných aktivit opakovaně rušena, o něco slabší než dříve. Celkově bylo žadatelům rozděleno 217 tis. Kč.
Na konci března podal ČHS žádost o neinvestiční dotace Národní sportovní agentury zaměřené na organizaci sportu, podporu
reprezentačních týmů a podporu talentované mládeže. Pozdní vyhlášení dotačního programu, ke kterému NSA přistoupila až na
začátku března, vnáší značný prvek nejistoty do hospodaření ČHS i ostatních sportovních svazů.

lepší život společně

Čím volnější,
tím lepší.
S cestovním pojištěním UNIQA.
uniqa.cz
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VÝROČÍ
V uplynulém čtvrtletí jsme si připomněli několik výročí spojených s našimi Čestnými členy.
16. 1. 1943 - 29. 1. 2011
Jedna z nejlepších lezkyň české historie Zorka Prachtelová by v letošním roce oslavila 79. narozeniny.
Zemřela v roce 2011 ve věku 68 let.
4. 2. 1931 - 16. 6. 2011
Vynikající český horolezec a mistr sportu Oldřich Kopal by v letošním roce oslavil 91. narozeniny.
Zemřel v roce 2011 ve věku 80 let.
24. 2. 1928 - 2. 11. 2008
Významný český horolezec a geomorfolog Josef Sekyra by v letošním roce oslavil 94. narozeniny.
Zemřel v roce 2008ve věku 80 let.
17. 3. 1921 - 28. 4. 2016
Horolezecký reprezentant a lezec Rudolf Antoníček by v letošním roce oslavil 101. narozeniny.
Zemřel v roce 2016 ve věku 95 let.
31. 3. 1939
Horolezec a pískař Zdeněk Kropáček oslavil 83. Narozeniny. Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví!

HUDY

Foto: Jan Zahula

NEJLEPŠÍ PARTNER NEJEN PRO VAŠE VERTIKÁLNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Gilotina (VIIb), Gilotina,
Labské údolí - levý břeh

VYUŽIJTE SLEVU 10 % PRO ČLENY ČHS
NA NÁKUP V SÍTI PRODEJEN HUDY
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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 na eshopu ČHS.

Svět outdooru
Časopis Svět Outdooru je nejčtenější magazín pro horaly a vyznavače outdooru, který
zvedne od stolu a inspiruje další dobrodružství. Časopis vychází 4x ročně a na minimálně
84 stranách najdeš články s aktuálními tématy, rozhovory, reportáže z málo chozených
treků, tipy na ferraty,

vysokohorské, skialpové i běžkařské túry. K tomu přihodíme

praktické rady jak si vybrat a starat se o outdoorové vybavení, metodické tipy, jak v horách
nepřijít k úrazu a jak na první pomoc. Jako člen ČHS máš možnost si předplatit čtyři po
sobě jdoucích čísla Světa outdooru za zvýhodněných 149 Kč na eshopu ČHS.

Online mediální partneři
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Kontakty
adresa: Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, Smíchov
telefon: 273 136 385
web: www.horosvaz.cz
e-mail: info@horosvaz.cz
Členství, pojištění
Ivana Trávníková
734 837 300, ivana.travnikova@horosvaz.cz
Média, marketing
Michaela Košatková
736 640 676, michaela.kosatkova@horosvaz.cz

Sledujte nás

Český horolezecký svaz
podporují
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VYBAVTE SE NA SKÁLY I STĚNU
U OUTDOOREXPERTA
Partner lezecké reprezentace ČR

Vojta Trojan Rafiki tým
Jungle Speed 9a Siurana
Foto: Jan Novák

www.rockpoint.cz

