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Mašerbrum (7 820 m n. m.)
Osvědčená dvojice Mára Holeček a Radek Groh si spolu s Tomášem Petrečkem stanovili další významný cíl, a to horu Mašerbrum

neboli K1, kterou dosud “dobyli” jen 4 výpravy, a to naposledy před 37 lety. Ambiciózní plán nejprve narušila Tomášova zdravotní

komplikace. Ten musel výstup předčasně ukončit kvůli bolesti zubu výstup ukončit. Dále už postupoval pouze Mára s Radarem,

kteří se dostali do výšky 7 300m, kde i oni své snažení ukončili a s rozmyslem a pokorou zahájili sestup zpět do základního tábora.

“Vše výš, bylo již nad naše dovednosti. Podmínky, které se nabídly za západní hranou se dají označit jako katastrofální. Sníh

semávnutím proutku, s přelezem ze severní strany, na východní, stal nedržícímmoučkovým cukrem.” popisoval Mára již v průběhu

cesty. Klukům tak zůstává tento cíl neodškrtnutý, ale věříme, že ne na dlouho.

Matterhorn (4 478 m n. m.)
Zdolat Matterhorn (4 478 m n. m.) není v horolezeckém světě žádný velký počin, ale když se vám to podaří padesátkrát, tak to už je

něco! Tolik výstupů má na svém kontě Zdeněk “Háček” Hák, který si padesátý výstup nadělil k 42. narozeninám.

Foto: Marek Holeček a Radoslav Groh během výstupu na
Mašerbrum
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CZ/SK sraz horolezkyň
V závěru července se uskutečnil již čtvrtý ročník

československého srazu horolezkyň, tentokrát ve Skaláku.

Ačkoliv sraz je určený pro milovnice lezení, bez ohledu

na výkonnost i věk, tentokrát bylo jasné, že na ne-

vyzpytatelném a především tradičním českém pískovci, bude

potřeba i účast mužů, coby předlezců. Akce se jako obvykle

podařila na výbornou a nezbývá než se těšit zase za rok,

na Slovensku.

Broad Peak (8 051 m n. m.)
Do hor se vydal také dámský tým ve složení Karolína Grohová

a Kateřina Mandulová. Kája již loni dokázala, že v alpinismu

dokáže zabodovat, když se jako první češka po 9 letech dostala

nad hranici 8 000 metrů bez kyslíků a vystoupila na

Gašerbrum II. Spolu s Katkou se tentokrát vydala pokořit Brad

Peak. Zatímco Katka zakončila výstup v sedle ve výšce 7 800m,

Kája pokračovala dál až na Rocky Summit 8 031 m n. m., ale

závěrečný sněhový hřeben na hlavní vrchol z bezpečnostních

důvodů raději vynechala a vrátila do bezpečí základního

tábora. Ačkoliv ani holky svého cíle nedosáhly, mohou být se

svými výkony naprosto spokojené!

Foto: Katka Mandulová a Karolína Grohová po výstupu na Broad
Peak

Foto: Společná fotografie účastnic čtvrtého ročníku Česko-slovenského srazu horolezkyň
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Sokolíci
Tým Sokolíků vstoupil do druhé poloviny tříletého výcvikového cyklu. Své doposud získané schopnosti a dovednosti zúročit a další

zkušenosti získat jeli Sokolíci na Marmoladu, téměř kilometr vysoký vápencový masiv v italských Dolomitech. Celý výjezd probíhal

pod taktovkouDušana “Stoupy” Janáka a bývalého člena týmu Sokolíci LukášeOndráška, ale účast týmu, bohužel, nebyla z důvodů

zdravotních i osobních ani zdaleka stoprocentní. Původní nevlídná předpověď se nakonec umoudřila a dovolila hned několik

parádních výstupů. Tři dvojky zdolaly celou stěnu Marmolády, z toho dvě cestou Přes rybu a jedna cestou Don Quixote. Lezecké

trojici v čele s Františkem Buličkou se podařilo ulovit pěkné číslo 7c+ OS, a to cestu Millenium a mnoho dalšího.

V září čekal tým mladých alpinistů další výjezd, tentokrát na žulovou stěnu Poncione d’Alnasca ve švýcarských Alpách, kam je

doprovázel Standa Mitáč a zkušený lezec Ondřej Beneš. Bohužel, počasí, které přineslo nejen déšť, ale také sněhovou nadílku

nepustilo Sokolíky do žádných vážnějších přelezů a nakonec je donutilo k ústupu a přesunu do italské oblasti Cadarese, kde sice

také pršelo, ale podařilo se vylézt několik sportovních i tradičních cest.

Foto: Tomáš Lukášek během letního výjezdu Sokolíků, autor: Lukáš Ondrášek
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Anketa ČHS Výstupy roku prošla v letošním roce velkou proměnou. Zatímco v posledních letech se nejlepší (horo)lezecké výkony

předešlého roku vyhlašovaly již v únoru, u příležitosti Jizerské 50, letos se s odhalením výsledků čekalo až na největší lezeckou

událost roku, kterou je tradičně Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují. Oblíbená lezecká akce hostila

slavnostní vyhlášení ankety již dříve, ale vzhledem k srpnovému termínu došlo následně k jeho přesunutí na Jizerskou 50, kterámá

svou horolezeckou historii také. My ale věříme, že se vyplatí počkat a že navrácení Výstupů roku do srdce české lezecké komunity

dává smysl. Jak se ukázalo, z organizačního hlediskamáme rozhodně ještě velké rezervy, které ale bereme jako prostor pro zlepšení

a věříme, že až se za rok na “fesťáku” opět sejdeme, bude slavnostní vyhlášení Výstupů roku zase o něco lepší a krásnější.

Udělena byla celá řada čestných uznání, Eliška Adamovská a Adam Ondra získali ocenění Výstup roku v kategorii Sportovní lezení

a Martin Stráník hned dvě ocenění Výstup roku v kategorii Bouldering. Speciální ocenění Výstup roku* (s hvězdičkou) si odnesl

Radoslav “Radar” Groh a Marek Holeček za prvovýstup Nebeská past na Baruntse. Předávání ocenění se ujaly hlavní hvězdy

letošního ročníku festivalu, včele s Chrisem Sharmou.

Foto: Martin Stráník na slavnostním vyhlášení Výstupů roku 2021, autor: Jiří Burgr
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Velehory nad 6 000 m n.m.
VÝSTUP ROKU* - prvovýstup Nebeská past na horu Baruntse, a to v obtížnosti ABO, Marek Holeček, Radek Groh

ČESTNÉ UZNÁNÍ - prvovýstup Ádův nebeský Traverz na horu Kangchung Shar obtížnosti TD+, Zdeněk Hák, Jaroslav Bánský

ČESTNÉ UZNÁNÍ - prvovýstup “Lančmít direkt” na horu Ama Dablam kombinací cest American direct a Šmíd, obtížnost TD+/ED-,

Zdeněk Hák, Jakub Kácha

Hory pod 6 000 m n.m., skalní charakter
ČESTNÉ UZNÁNÍ - prvopřelez sedmiset metrové vícedélkové cesty Dionýsos 7b+ / 750m, stylem RP,

Ondřej Mrklovský, Anna Šebestíková

ČESTNÉ UZNÁNÍ - první český RP přelez vícedélkové cesty Ave Caesar 7c / 150m, František Bulička

ČESTNÉ UZNÁNÍ - prvovýstup vícedélkové cesty Oat Flake Madness 9+ AF / FA , Matěj Svojtka, Ondřej Tůma, Jáchym Srb

Tradiční lezení
ČESTNÉ UZNÁNÍ - první ženský přelez cesty Rajská spára obtížnosti Xa, Anna Šebestíková

ČESTNÉ UZNÁNÍ - rope solo přelez cesty Zvon 9+/10-, Lumír Fajkoš

Sportovní lezení
VÝSTUP ROKU - Taurus 9b , Adam Ondra

ČESTNÉ UZNÁNÍ - The Lonely Mountain 9b, Adam Ondra

ČESTNÉ UZNÁNÍ - Pornographie 9a, Vojtěch Trojan

ČESTNÉ UZNÁNÍ - Estado Critico 9a, Štěpán Volf

ČESTNÉ UZNÁNÍ - Čertík z krabičky 9a, Petr Resch

VÝSTUP ROKU - první český ženský on sight 8b, Bitka se Stalaktiti 8b OS, Eliška Adamovská

Bouldering
VÝSTUP ROKU - prvovýstup Black Panther 8C - Martin Stráník

VÝSTUP ROKU - Double Backflip 8C/C+ - Martin Stráník

ČESTNÉ UZNÁNÍ - první český ženský flash přelez boulderu 8A Red Hot Tortilas 8A F - Lucie Hrozová

Talent roku
Lukáš Mokroluský za přelez cesty Odd Fellows 8c ve Frankenjuře, ve věku 14 let.

Josef Šindel za čtyři přelezy v obtížnosti 8C, a to Talk is Cheap, Insomnia , Raubritter a Gezzuren Erresuma, to vše ve věku 14 let.
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Foto: Adam Ondra během výjezdu do norského Flatangeru, foto: Petr Chodura, AOP

Sportovky a pískovce
Přelezům jako obvykle kraloval AdamOndra, který strávil měsíc v norské oblasti Flatanger, kde spolu se svými světovými spolulezci

Stefanem Ghisolfim a Jakobem Schubertem pokoušel nové projekty v nejvyšších lezeckých obtížnostech. Hlavním cílem

výjezdu byla cesta s pracovním názvem “Project Big”, kterou odhaduje na obtížné 9b+. Cesta i přes několik nadějných pokusů

Adama i Jakoba zůstává nepřelezená. Mimo to si ale Adam zvládl zapsat celou řadu jiných náročných cest a to nejen v Norsku, ale

i oblíbeném Arcu.

Ani v tomto vydání Zpravodaje nechybí další 9a přelez od Vojty Trojana, který tentokrát poslal cestu Le Cadre Nouvelle Version ve

francouzském Ceuse a k tomu přidal několik dalších cest 8c až 8c+ v Niederthai, Frankenjuře. Smršť 8c až 8c+ předvedl v letních

měsících také mladý lezec Radek Votoček, který se takto činil ve Frankenjuře. Radkovou nejhodnotnější cestou je “Pain Makes Me

Stronger, Every Day!” 8c+. Stejnou cestu si zapsal také patnáctiletý Pepa Šindel, který k tomu přidal také “Battle Cat” 8c/c+ tamtéž.

Přelezem “Battle Cat” 8c/c+ odpověděl Pepovi také jeho největší současný vyzivatele stejné věkové kategorie Lukáš Mokroluský.

Parádní přelezy přibyly také v deníku Šimona Potůčka, který poslal “Reini's Vibes” 8c+ a především “Pure Dreaming” 9a, které si

skromně zapsal za 8c+/9a, oboje v italském Arcu.

Na pískovci je potřeba vyzdvihnout především výkon Elišky “Bětky” Vlčkové, bývalé členky české reprezentace ve sportovním lezení

i alpinistického týmu ČHS Sokolíci, která nyní, během prvního roku mateřství, přelézá cesty neskutečných klasifikací, mezi kterými

byla v poslední době také cesta “Šílený tanec” XIa v Labském údolí.



Bouldering
Boulderová sezóna přes léto tradičně lehce polevila, ale i přesto tu máme opět několik povedených přelezů. Mezi muži

nedominoval nikdo jiný než stálice našeho žebříčkuMartin Stráník, ten si zapsal “Pohár nesmrtelnosti” 8B+ ve Sloupu vMoravském

Krasu. Sekundoval mu, kdo jiný než Adam Ondra, který ve stejné oblasti poslal bouldery “Nápoj lásky” 8B (ačkoliv v zápisech na

Lezec.cz lítá klasifikace tohoto problému v rozmezí 8A - 8B+) a Bellavistix 8B+. Ve Sloupu se dařilo také mladému Kubovi

Skoupému, který stejně jako Adam zapsal “Nápoj Lásky” a k tomu “Kouzelný lektvar” 8A+/8B. Po delší době se mezi předními

boulderisty objevil také Vojta Trojan, který dominuje především v lezení na laně. Vojta si zapsal například boulder “TNT” 8B v saské

oblasti Hohenstein.

S klukama s přehledem držela krok také Jana Švecová, jednička českého outdoorového boulderingu, která si do své sbírky přidala

další 8B, a to zároveň prvovýstup boulderu “Margo” v Holštejně v Moravském Krasu.
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Foto: Jana Švecová a Lucka Hrozová při společném lezení boulderu Mrago 8B



8 / 2 2

SPORTOVNÍ LEZENÍ
Če s ký h o r o l e z e c ký s v a z

Mezinárodní závody
DOSPĚLÍ - Léto se neslo ve znamení mezinárodních závodů.

Hned zkraje července vyrazila česká reprezentace na Světový

pohár do švýcarského Villars, kde se závodilo v rychlosti

a obtížnosti. V rychlosti Česko reprezentoval pouze Jan Kříž,

který neprošel kvalifikací a obsadil 52. místo. V obtížnosti nás

reprezentovalo silné duo Martin Stráník a Michaela

Smetanová. Bohužel, ani jim se nedařilo podle představ

a z kvalifikace nepostoupili. Míša se umístila na 40. aMartin 37.

místě.

Druhý červencový víkend se Světový pohár přesunul do

francouzského Chamonix, kde nás v rychlosti opět

reprezentoval Jan Kříž, v obtížnosti Adam Ondra, Martin

Stráník, Eliška Adamovská a Šimon a Štěpán Potůčkovi.

Do semifinále postoupili Adam a Eliška, té bohužel v semi-

finálové cestě smekla příliš brzy noha a tak jsme ve finále,

které v Chamonix bývá vždy velkolepé, mohli sledovat pouze

Adama a jeho úžasný výkon, kterým si dolezl pro zlato!

V Žilině se v polovině července konal Evropský pohár

v obtížnosti a rychlosti.

Mezi rychlostníky tentokrát nastoupili Petr Burian a Jan

Šimůnek, v obtížnosti Tereza Širůčková, Sabina Skoupá,

Barbora Bernardová, Markéta Janošová, bratři Potůčkovi

a Jáchym Cink. Pouze Terka se Sabčou prostoupily kvalifikací

do semifinále z předních příček, ale dále se už nedostaly,

ačkoliv, především Sabča měla k finálové účasti velmi blízko.

V rámci seriálu závodů Světového poháru tradičně následuje

po Chamonix závod v Brianconu, který má pro českou

reprezentaci speciální význam, díky medilovým výkonům

Adama, Elišky aMartina vminulých letech. Bohužel, tentokrát

pro nás závod úspěšný nebyl. Do semifinále, jako jediný

z našich reprezentantů, postoupil Martin Stráník a obsadil 21.

místo. Eliška Adamovská, Michaela Smetanová, Šimon

a Štěpán Potůčkovi a Jáchym Cink neprošli kvalifikačním

kolem, Adam Ondra se závodu nezúčastnil z důvodu

prodělání covidu.

V období 11.-18. srpna vyjela česká reprezentace na multi-

sportovní Mistrovství Evropy v Mnichově, jehož součástí bylo

také sportovní lezení. V obrovské konkurenci nabité velkými

lezeckými jmény se prosadili především Adam Ondra a Eliška

Adamovská. Adamovi se podařilo poskládat kompletní

medailovou sbírku - zlato v obtížnosti, bronz v boulderu

a stříbro v olympijské dvojkombinaci. Eliška se sice na stupně

vítězů nepostavila, aleměla k tomu blízko v obou disciplínách

i kombinaci. Předvedla neuvěřitelně kvalitní a vyvážený výkon,

díky kterému si z Mnichova odvezla 6. místo v obtížnosti,

5. místo v boulderu a 5. místo v kombinaci! Skvěle si vedli také

Martin Stráník, který v obtížnosti obsadil 10. pozici a Michaela

Smetanová 18. pozici.

Hned z kraje září vyjela pětice závodníků Eliška Adamovská,

Tereza Širůčková, Martin Stráník a Štěpán a Šimon Potůčkovi

na další závod Světového poháru, který se konal na zbrusu

nové stěně ve slovinském Koperu. Martin s Eliškou se pro-

pracovali do semifinále, kde bohužel skončili, Martin na 21.

a Eliška 23. místě.

Na další závod vyrazilo druhý zářijový víkend dámské duo

Eliška Adamovská a Míša Smetanová do Edinburghu. Míše

nehrálo do karet také to, že přišla na řadu jako první závodnice

a držela se tak "bety" předlezce, což se ukázalo jako

neefektivní. Po první cestě tak neměla příliš dobrou pozici,

a i přes slušný výkon ve druhé kvalifikační cestě skončila na 36.

místě. Elišce se dařilo podstatně lépe a ze 7. místa postoupila

do semifinále, kde předvedla famózní výkon a postoupila dál.

Ve finále spadla poměrně nízko, ale i přesto si odvezla

nádherné 8. místo!

Eliška Adamovská spolu s Míšou Smetanovou zakončily celou

mezinárodní závodní sezónu svou účastí na závodě Světového

poháru v obtížnosti v Indonéské Jakartě. I přesto, že se Eliška

potýkala s nepříjemnou zdravotní komplikací - bolestí zubu,

se ona i Míša probojovaly do semifinálového kola, kde obě

udělaly stejnou chybu, když při lezení přehlédly expresku, jejíž

cvakání bylo později velmi komplikované. Obě tak svůj pokus

ukončily předčasně, což jim sice přineslo velké zklamání, ale

výsledek 16. a 17. je v takto konkurenčně silně obsazeném

závodě velkým úspěchem!

Umístění do 10. místa - dospělá reprezentace
1. Adam Ondra - SP Chamonix (obtížnost)

1. Adam Ondra - ME Mnichov (obtížnost)

2. Adam Ondra - ME Mnichov (kombinace)

3. Adam Ondra - ME Mnichov (boulder)

5. Eliška Adamovská - ME Mnichov (boulder)

5. Eliška Adamovská - ME Mnichov (kombinace)

6. Eliška Adamovská - ME Mnichov (obtížnost)

8. Eliška Adamovská - SP Edinburgh (obtížnost)



Foto: Eliška Adamovská na ME v Mnichově, autor: Petr Chodura
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MLÁDEŽ - Také mládežnická reprezentace měla na pilno

a letní prázdniny odstartovala Evropským pohárem mládeže

v Dornbirnu, kde se v obtížnosti představilo hned sedmnáct

našich juniorů, z nichž čtyři proměnili svou účast vmedailové

umístění. Jan Štípek a Marek Jeliga si ve svých kategoriích

dolezli pro stříbrné medaile, Markéta Janošová a Sabina

Skoupá pro bronz, přičemž pro Sabču se jednalo teprve

o druhý mezinárodní závod v kariéře!

Jen o týden později vyrazili mládežníci na Mistrovství Evropy

mládeže v rychlosti a obtížnosti v Augsburgu. V obtížnosti

postoupilo hned 11 našich závodníků do semifinálových kol,

z nichž pět pokračovalo také do finále!. Všichni podali skvělý

výkon, a to především Jan Štípek, který si dolezl pro

zasloužené zlato a Lukáš Mokroluský s Míšou smetanovou

stříbro! Závodem v Augsburgu byl dovršen celý seriál

Evropského poháru mládeže v obtížnosti, který ovládl Marek

Jeliga! Ten si svými výkony v letošní sezóně vybojoval zlato

mezi juniory, na třetí příčku dosáhl v chlapecké kategorii

B Jan Štípek.

Významným závodem pro mládežnickou reprezentaci bylo

Mistrovství Evropy mládeže v boulderu v nedalekém Grazu,

které se konalo na začátku srpna. V semifinále jsme měli

možnost sledovat hned šest českých zástupců, kterými byli

Arina Jurčenko, Bára Bernardová, Lukáš Mokroluský, Jan

Štípek, Tereza Širůčková a Marek Jeliga. Vzhledem k tomu,

že boulder není naše doména a stále máme v této disciplíně

rezervy, na kterých se snažíme pracovat, je takto bohatá

semifinálová účast velkým úspěchem. O senzaci se pak

postarali Arina Jurčenko a Honza Štípek kteří postoupili

do finále a Honza opět obsadil bednu a získal bronz! Arinka

si z Grazu odvezla skvělé 5. místo a především motivaci

do dalšího tréninku i závodů. MEM v Grazu bylo posledním

kolem Evropského poháru v boulderu, ve kterém Lukáš

Mokroluský obsadil celkové 2. místo!

Konec srpna byl pro naši mládežnickou reprezentaci

naprostým vrcholem sezóny. Deset mladých závodníků

se postavilo před světovou konkurenci na Mistrovství světa

mládeže ve sportovním lezení v americkém Dallasu!

Že jsou ve skvělé formě, dokázali mnozí už v prvních

boulderových kláních, kde do semifinálových kol postoupili

hned čtyři naši závodníci Michaela Smetanová, Arina

Jurčenko, Jan Štípek a Marek Jeliga. Nejlepšího výsledku

v této disciplíně dosáhl Honza, který obsadil 9. místo.

Za zmínku ale stojí i 11. příčka Marka Jeligy a shodné umístění

obou závodnic na 15. místě. Ještě větších úspěchů však

dosáhli v obtížnosti, kde se v obrovské konkurenci prosadili

především Míša Smetanová a Lukáš Mokroluský. Ti si dolezli

pro bronzové medaile, čímž udělali obrovskou radost sobě

i nám! Míša k tomu přidala ještě stříbro v olympijské

kombinaci, tedy na základě výsledku v obtížnosti i boulderu.

Umístění do 10. místa - mládežnická reprezentace
1. Jan Štípek - MEM Augsburg (obtížnost)

1. Marek Jeliga - celkové pořadí EPM (obtížnost)

2. Jan Štípek - EPM Dornbirn (obtížnost)

2. Marek Jeliga - EPM Dornbirn (obtížnost)

2. Lukáš Mokroluský - MEM Augsburg (obtížnost)

2. Michaela Smetanová - MEM Augsburg (obtížnost)

2. Lukáš Mokroluský - celkové pořadí EP (boulder)

2. Michaela Smetanová - - MSM Dallas (kombinace)

3. Markéta Janošová - EPM Dornbirn (obtížnost)

3. Sabina Skoupá - EPM Dornbirn (obtížnost)

3. Jan Štípek - celkové pořadí EPM (obtížnost)

3. Jan Štípek - - MEM Graz (boulder)

3. Lukáš Mokroluský - MSM Dallas (obtížnost)

3. Michaela Smetanová - MSM Dallas (obtížnost)

5. Arina Jurčenko - MEM Augsburg (obtížnost)

5. Arina Jurčenko - MEM Graz (boulder)

5. Markéta Janošová - MSM Dallas (obtížnost)

6. Sabina Skoupá - MEM Augsburg (obtížnost)

7. Jáchym Cink - EPM Dornbirn (obtížnost)

8. Marek Jeliga - MSM Dallas (obtížnost)

8. Sabina Skoupá - MSM Dallas (obtížnost)

9. František Danda - EPM Dornbirn (obtížnost)

9. Jan Štípek - MSM Dallas (boulder)

10. Tereza Širůčková - EPM Dornbirn (obtížnost)

10. Mariana Janošová - MEM Augsburg (obtížnost)

10. Lukáš Mokroluský - MEM Graz (boulder)

S českou reprezentací spolupracují:



Foto: Jan Štípek na MEM v boulderu v Grazu, autor: Petr Chodura



Foto: MČR ve Slaném, autor: Petr Chodura
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Domácí závody
Ve třetím čtvrtletí se již tradičně konají dva největší tuzemské

závody, kterými jsou závod Českého poháru v boulderu

na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu

v Teplicích nad Metují a Mistrovství České republiky všech

kategorií ve Slaném. Oba závody se odehrávají na venkovní

stagy v aktraktivních lokalitách a jsou lezecky i divácky velmi

oblíbené. V Teplicích nad Metují zvítězil v kategorii dospělých

Martin Stráník a Hana Šikulová, v mládežnických kategoriích

Jan Vopat, Michaela Hornychová (U20), Jan Šťovíček, Hana

Šikulová (U18) a Jaroslav Šikula, Viktorie Konečná (U16).

Mistrovství České republiky v boulderu se vyvedlo opět

na výbornou. Připraveny byly skvělé bouldery, které byly

stylem i obtížností zajímavé nejen pro závodníky, ale také pro

diváky a až na drobné výjimky lezce dobře rozřadily. MČR

ve Slaném tradičně probíhá od pátku do neděle, přičemž

ta hlavní část - finále mužů a žen připadá na sobotní večer.

Ačkoli chyběli oba hlavní favorité Adam Ondra a Eliška

Adamovská, bylo finále napínavé až do samotného konce.

O titul mistra se vmužské kategorii rozhodovalomezi českým

lídrem Martinem Stráníkem a slovenským závodníkem

Robertem Lubym, jejichž “souboj” byl opravdu velmi těsný,

ale titul Mistra ČR nakonec zůstal na české straně, v rukou

Martina Stráníka. Mezi ženami dominovala Arina Jurčenko,

která si pro titul šla od samého začátku a zaváhala až

v samotném závěru finálového kola, kde již nedokázala

topovat, ani to ji však nijak neohrozilo a s přehledem se stala

Mistryní ČR 2022.

Mistry ČR v nižších věkových kategoriích se stali Tereza

Širůčková, Ondřej Mázl (U20), Arina Jurčenko, Štěpán Bulena

(U18), Viktorie Konečná, Jan Štípek (U16), Adéla Bodanská,

Lukáš Uherec (U14), Veronika Harmáčková, David Suchý (U12),

Ema Cibulková, Tomáš Králík a Vojtěch Ambroz (U10). Závod

byl zároveň posledním závodem seriálu závodů Český pohár

v boulderu, jehož finální výsledky naleznete zde.

Rozjela se také podzimní část PETZL 2. ligy ve sportovním

lezení, která je zaměřena na dětské a mládežnické závody pro

lezce, kteří ještě nedosahují na vyšší umístění v prvoligových

závodech, ale přesto si chtějí zasoutěžit a třeba se postupně

do 1. ligy propracovat. V Jeseníku se konal závod v boulderu

a v Brně se závodilo v obtížnosti.



Mistři ČR 2022 v boulderu
dospělí

Arina Jurčenko, Martin Stráník

U20

Tereza Širůčková, Ondřej Mázl

U18

Arina Jurčenko, Štěpán Bulena

U16

Viktorie Konečná, Jan Štípek

U14

Adéla Bodanská, Lukáš Uherec

U12

Veronika Harmáčková, David Suchý

U10

Ema Cibulková, Tomáš Králík, Vojtěch Ambroz
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Světový pohár v boulderu v Praze
IFSC zveřejnila v první polovině září kalendář závodů pro rok 2023, kde se objevila také Praha jako hostitel jednoho ze závodů

Světového poháru v boulderu. My jsme se snažili tuto velkou a skvělou novinku tajit až do tiskové konference, která proběhla

v závěru září. Na konferenci byl přítomen Adam Ondra, předseda ČHS Jan Bloudek a předseda společnosti Sport invest David

Trávníček. Hlavním tématem konference bylo shrnutí Adamovi sezóny a plánů do té následující a právě oficiální oznámení

o konání závodu Světového poháru v boulderu v Praze, který pořádá Český horolezecký svaz ve spolupráci se společností Sport

Invest.

Závod se bude konat 2.-4. června 2023 v Praze na Letenské pláni, kde bude kromě napínavého sportovního klání připraven také

bohatý doprovodný program.
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Foto: Jan Bloudek, Adam Ondra a David Trávníček na tiskové konferenci u příležitosti oznámení SP v boulderu v Praze, zdroj: Sport invest
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MLÁDEŽ, ODDÍLY,
VZDĚLÁVÁNÍ

Če s ký h o r o l e z e c ký s v a z

Mladí horalové
V sobotu 17. září se na Kokořínsku v oblasti Růženina údolí konalo finálové kolo již pátého ročníku outdoorové soutěže Mladí

horalové pod taktovkou Komise mládeže ČHS. Ačkoliv počasí letos nebylo zrovna příznivě nakloněno, na předstartovní atmosféře

se to neprojevilo. Naopak, od sobotního rána to v kempu žilo a na start se nakonec postavilo 26 čtyřčlenných družstev, již tradičně

ve dvou věkových kategoriích. Pořadatelé z oddílů HO Satalice a LK Mšeno vytyčili trasu dlouhou něco málo přes tři kilometry

a sedmi stanovišti - stavba stanu, prusíkování a uzlování, slaňování, první pomoc, , lanové překážky, orientace doplněna

o vyhledávání lavinového vyhledávače tzv. „pípáku“, které se loni osvědčilo a bude pravidelně zařazováno i do budoucna. Vzhledem

k zákazu lezení na mokrých pískovcových skalách se tentokrát muselo upustit od stěžejní disciplíny lezení, kterou ale organizátoři

skvěle nahradili stanovištěm s průstupem simulovaným sněhovým žlabem. Nejlepšího výsledku dosáhly a první místo získaly týmy

z horolezeckých klubů Lanškroun a Babí lom Kuřim.

Na pozávodní odpoledne a podvečer byl připraven doprovodný program v podobě dvou zajímavých přednášek na lezecké téma.

První přednášky se ujal člen Sokolíků - alpinistického týmu ČHS Dan Podráský, který povyprávěl právě o zkušenostech z tohoto

projektu. Třešničkou na dortu a magnetem pro děti byla přednáška Máry Holečka a celou akci zakončilo posezení u ohně

s hudbou.

Děkujeme nadšencům z oddílů HO Satalice a LK Mšeno za jejich nasazení a skvělou organizaci a dále našim partnerům Český

ráj outdoor sports, Tendon, Singing Rock a Equilibrium, kteří věnovali do závodu řadu hodnotných cen.

Foto: Mladí horalové 2022, foto: Petr Piechowicz
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MHFF
Jako každý rok i letos byl Český horolezecký festival nedílnou

součástí Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu

v Teplicích nad Metují, který je bezesporu nejzásadnější

(horo)lezeckou událostí v Česku. Jak už bylo v jiných částech

tohoto zpravodaje zmíněno, v rámci programu se pod

taktovkou ČHS konaly tradiční boulderové závody Českého

poháru a do teplického kina se po letech vrátilo předávání

ocenění ankety ČHS Výstupy roku. Kromě toho jsme divákům

nabídli metodické semináře na téma základních lezeckých

dovedností a technik, které probíhali pod vedením skvělého

horského vůdce Vojtěcha Dvořáka a spolu s festivalem jsme

pro návštěvníky připravili speciální sérii samolepek

na podporu Národního parku České Švýcarsko, které byly

na místě k zakoupení a jejich prodej pokračuje i dnes.

Kurzy vícedélkového lezení
V srpnu proběhly poslední letošní kurzy vícedélkového lezení

pořádané metodickou komisí ČHS. V prvním prodlouženém

srpnovém víkendu se lektoři vydali se skupinou členů ČHS do

Vysokých Tater, kde vylezli na Baranie rohy Šádkovou cestou

a na Žlutou stěnu Korosadowicovou cestou. Vzhledem

k nepřízni počasí se zbytek pobytu věnovali opakování

a ukázkám záchranných technik, jistících stanovišť a diskusí

nad různou lezeckou problematikou včetně výměny svých

vlastních zkušeností ze skalních oblastí.

V závěru srpna proběhl letošní poslední metodický výjezd

ČHS zaměřený na více sportovně odjištěné vícedélkové cesty,

které jsou stále více populární. Akce se již tradičně konala

v rakouské oblasti Hohe Wand. Náplní kurzu bylo naučit se

pokročilejší techniky práce s lanem, jištěním a vybavením

pro vícedélkové cesty. Důraz byl kladen na schopnost

samostatného a bezpečného fungování lezeckých dvojic

ve vícedélkových cestách, správné navázání, správný lezecký

pohyb, vyvedení lezecké cesty, budování jistících stanovišť

na pevném jištění a další.

Foto: Vojta Dvořák na metodickém semináři ČHS v rámci MHFF, autor: Jiří Burgr

Foto: Letní kurz vícedélkového lezení na Hohe Wandu



Rodina je pěkná jízda
Nový Caddy
Připravennavše, covámzítřekpřinese

Záruka2 +2 roky2

ZDARMA Kombinovaná spotřeba a emise CO2modeluCaddy: 4,8–7,5 l /100 km, 127–157 g/km.
2Záruka 2 +2 roky s limitem 200 000 kmzdarma.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AutoPodbabská
Pod Paťankou 217/1,Praha 6
www.autopodbaba.cz
e-mail:vw@autopodbaba.cz
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Foto: Sokolíci na Marmoládě, autor: Lukáš Ondrášek
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SKÁLY A OCHRANA PŘÍRODY
Če s ký h o r o l e z e c ký s v a z

Událostí „číslo jedna“, bez které bychom se ale rádi obešli, byl

rozsáhlý požár na území NP České Švýcarsko, který propukl

24. července a podařilo se jej uhasit až po dvaceti dnech.

Děkujeme našim správcům skal i dalším lezcům, kteří

pomáhali v těch nejkritičtějších chvílích a pomáhají i nyní,

kdy je třeba mapovat škody v náročném terénu a provádět

zabezpečovací práce. Území zasažená požárem jsou nyní

uzavřena – prosíme, abyste zákaz vstupu respektovali,

i v zájmu vlastní bezpečnosti: Předběžné zprávy geologů

o stavu skal zasažených ohněm nejsou příznivé. Pokud

chcete obnovu národního parku podpořit, kupte

si samolepky s obrázky pískovcových skal, které připravil

ČHS. Výtěžek bude věnován na obnovu zničeného území.

Lezci jsou rádi za každou oblast, kde si mohou dobře zalézt.

Teď to vypadá, že Středočeši o jednu přijdou, neboť bývalý

lom Doubí – Prosečnice má být zavezen sutí. Záchranu

čtyřicítky lezeckých cest a romantického lomu můžete

podpořit podepsáním této petice.

V Českém ráji se podařilo opravit chybu v časovém

vymezení lezení na Suškách. Nově platí, že část Sokolí věže,

kde pravidelně a úspěšně hnízdí sokol stěhovavý, je pro lezce

otevřena každoročně od 1. 7. do 31. 1. následujícího roku.

V rámci mezinárodního projektu Erasmus+, který má název

“Improvement of good governance of climbing and

mountaineering in Europe” a který vede ČHS, byla vytvořena

příručka “Waymarking in Europe”, která je první publikací,

systematicky mapující odlišné systémy turistického

značení ve více než 30 evropských zemích. Příručka je

ke stažení na webu EUMA.

ČESKÝ VÝROBCE
LEZECKÉHOVYBAVENÍ
VYRÁBĚNÝ
LEZCI PRO LEZCE.

www.singingrock.cz

Samolepky na podporu NP ČŠ
Koupí samolepky přispěješ na činnost národního parku České

Švýcarsko a Oblastní vrcholové komise Labské pískovce,

která se bude podílet na kontrole stavu skal a fixního jištění

v požárem zasažených oblastech. Cena 100 Kč / ks

OBJEDNÁVEJ ZDE:
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DĚNÍ V ČHS
Če s ký h o r o l e z e c ký s v a z

V průběhu třetího čtvrtletí se uskutečnilo jen jedno oficiální jednání Výkonného výboru, ale to neznamená, že se v ČHS nic nedělo.

I přes léto se scházely jednotlivé pracovní skupiny, jejichž členové připravovali např. nové kurzy pro trenéry sportovního lezení,

hledali cesty, jak zlepšit podporu našich oddílů, navrhovali změny v řízení a struktuře ČHS a mnoho dalšího.

Předseda ČHS J.an Bloudek se v srpnu zúčastnil Tradičního horolezeckého týdne SHS JAMES a jednání vedení EUMA (Evropská

unie horolezeckých asociací) ve Slovinsku.

V srpnu byl oddílům rozeslán dotazník, jehož cílem bylo dozvědět se co nejvíce o činnosti oddílů a seznámit se s jejich potřebami,

tak, aby bylo možno správně zacílit podporu i komunikaci. Předsedům oddílů, kteří nám věnovali svůj čas a do ankety se zapojili,

moc děkujeme. Vyplněné dotazníky, kterých je více než 90, zpracováváme, a s výsledky vás brzy seznámíme.

Na začátku září bylo dohodnuto pokračování spolupráce s českými zástupci OEAV, díky níž si můžete na jejich prodejních místech

zakoupit i členské průkazy ČHS.

Připravujeme se na další kalendářní rok:

Vylepšujeme e-shop a systémpro správu členů a oddílů, a chystáme pro vás novinku – digitální průkazy ČH, o kterých vás budeme

včas informovat! :)

lepší život společně

uniqa.cz

Čím volnější,
tím lepší.
S cestovním pojištěnímUNIQA.



Výročí
V uplynulém cťvrtletí jsme si prǐpomněli několik výrocí̌ spojených s našimi Čestnými cľeny.

1. 7. 1930 - 30. 4. 2008
Významný lezec - pískar ̌ působící prědevším v oblastech labských pískovců Karel "Charlie" Krombholz by oslavil 91 let.

5. 7. 1953
Jedna z nejúspěšnějších cěskoslovenských horolezkyň Alena Čepelková oslavila 68 let! Všechno nejlepší

12. 7. 1922 - 17. 4. 2014
Vynikající horolezkyně, vážená reprezentantka a trenérka ženského reprezentacňího družstva Bláža Karasová slavila by slavila

99 let.

24. 8. 1929 - 7. 6. 2019
Jedna z ústrědních postav Skaláku v 50. letech Bohouš "Bogan" Svatoš by slavil 92. narozeniny.

29. 9. 1926 - 12. 3. 2003
Dalším z cľenů „zlaté party" ze Skaláku, který by slavil narozeniny, byl Karel Cerman. Ten by v letošním roce oslavil půlkulaté 95.

narozeniny.

20/22

HUDY
NEJLEPŠÍ PARTNER NEJEN PRO VAŠE VERTIKÁLNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

VYUŽIJTE SLEVU 10 % PRO ČLENY ČHS
NA NÁKUP V SÍTI PRODEJEN HUDY
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Labské údolí - levý břeh
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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 dosudnikdo jinýneotevřel. Jakočlen ČHSmáš 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 mášmožnost si předplatit čtyři po

sobě jdoucích čísla Světa outdooru za zvýhodněných 149 Kč na eshopu ČHS.

Lidé a hory
Časopis lidé&HORY je celobarevný dvouměsíčník o rozsahu přes 100 stran, který osloví všechny

sportovce, jejichž hřištěm je svět hor a skal. Hlavním cílem časopisu je čtenáře pobavit a

zároveň mu předat cenné informace, které využije v praxi. Kromě čtivých příběhů obsahuje

každé číslo velmi hodnotné praktické informace, které čtenáři využijí při plánování túr nebo

i během jejich průběhu. Na konci časopisu je vloženo osm kartiček s návrhy nejrůznějších

túr - turistika, vysokohorská turistika, horolezectví, skialpinismus, sněžnice, bike&hike, MTB.

V každém vydání najdou čtenáři rozhovor s významnou osobností a šestnáctistránkové hlavní

téma, které podrobně charakterizuje horskou skupinu, oblast, popř. sportovní disciplínu.

Předplatné časopisu můžete zakoupit .

Online mediální partneři
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6/2021horolezectví • vysokohorská turistika • treking • feráty • skialpinismus • MTB

Ötztalské Alpy  
a Passeiertal – zimní túry

Slackline – Mia Noblet Děti a hory – 12.

Historie HS ČR – 2. díl

Lavinová "imunita" – 2. díl

Zimní lezení Skotsko

Alpské čtyřtisícovky – 12. díl

Lezení Vysoké Tatry – IX.

82 Kč / 3,99 €

Radek Jaroš VI.



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 NASKÁLY I STĚNU
U OUTDOOREXPERTA

Partner lezecké reprezentaceČR

www.rockpoint.cz

Vojta Trojan Rafiki tým
Jungle Speed 9aSiurana
Foto: Jan Novák


