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ČLENSTVÍ ČHS 2023
Če s ký h o r o l e z e c ký s v a z

Děkujeme všem, kteří svým členstvím podporují činnost ČHS. I díky vám se nám podařilo v tomto roce posunout české

lezení zase o kousek dál. Přidejte se k nám i v roce 2023. Poprvé nabízíme možnost digitálního členského průkazu, který

pohodlně uložíte do svémobilní peněženky. Společně tak omezíme distribuci plastových karet, které zatěžují přírodu i rozpočet

ČHS. Více informací naleznete zde: Digitální členské průkazy ČHS.

PROČ BÝT ČLENEM ČHS?

Vyjednáváme povolení lezení s orgány ochrany přírody a s vlastníky pozemků.

Staráme se o skalní oblasti prostřednictvím vrcholových komisí a správců skal.

Neustále zlepšujeme databázi amobilní aplikaci Skály ČR.

Organizujeme kvalitní závody ve sportovním lezení i v oblasti outdooru.

Odpovídáme za reprezentační týmy ČR ve sportovním lezení, skialpinismu a ledolezení.

Podporujeme talentovanou mládež.

Školíme trenéry, instruktory, rozhodčí a stavěče pro závody ve sportovním lezení.

Nabízíme kvalitní a výhodné cestovní pojištění.

Provozujeme obsáhlou knihovnu s horo/lezeckými publikacemi.

Získáte možnost horolezení a skialpinismu v TANAPu.

Získáte slevy na horských chatách ve Vysokých Tatrách a ve Slovinsku.

Získáte řadu dalších slev a výhod od partnerů a spřátelených organizací ČHS.

A mnoho dalšího!

https://www.horosvaz.cz/chs-informace/digitalni-clenske-prukazy-chs/
https://www.horosvaz.cz/chs-informace/poridte-si-cestovni-pojisteni-od-chs/
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HORY A SKÁLY
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Chumbu (6 859 m n. m.)
Česko-slovenská expedice složená ze zkušených alpinistů Zdeňka "Háčka" Háka, Radoslava "Radara" Groha, Jaroslava "Banána"

Bánského, Petra "Kejklase" Kejklíčka a Juraje Koreňe vyrazila začátkem října do Himaláje. kde byla jejich cílem doposud nevylezená

hora Chumbu 6 853 m n. m.. Štěstí jim zpočátku příliš nepřálo, Háčka s Jurajem vyřadily ze hry zdravotní komplikace v podobě

horečky Dengue a zbytek týmu se potýkal s nedostatkem materiálu i nosičů. Háček to nakonec “rozchodil” a tým dohnal

v základním táboře. Čtveřice pak stanula na vrcholu Chumbu, jako první na světě, 29. října 2022. Dle slov účastníků se vzhledem

ke sněhovým podmínkám a neznámému terénu jednalo o velmi náročný podnik a celkovou obtížnost zhodnotili klasifikací TD+ .

Cesta nese název "The last flight of the Falcon", který symbolizuje vzpomínku na jejich kolegu, horského vůdce a kamaráda Andrzeje

Sokolowského, který v tomto roce tragicky zahynul v Tatrách.

Manaslu (8 163 m n. m.)
Manaslu, jedna z “přístupnějších” nepálských osmitisícovek, letos na podzim nenabídla příliš vlídné podmínky pro její zdolání. Jako

jediný z českých horolezců se s nepříznivými podmínkami vypořádal Marek Novotný, který bez kyslíkové podpory a pomoci šerpů

vystoupil od výškového tábora C4 na vrchol po nezafixované cestě.

Foto: Historicky první vrcholové foto na hoře Chumbu
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HORY A SKÁLY
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Noc
dělá
den

Sokolíci
Sokolíkům se v tomto roce podařil asi rekordní počet výjezdů.

V průběhu prosince absolvovali již letošní čtvrtý, kterým byl

společný výjezd do zimních Tater. Vzhledem k podmínce bylo

v plánu především získávání zkušeností s pohybem v lehčím

horském terénu, zejména na hřebenech a také trocha teorie

v podání Michala Sabovčíka. Michal bohužel onemocněl, a tak

se Sokolíci soustředili především na praktický výcvik, během

kterého vylezli například na Velký a Malý Pyšný štít, Malý

Ledový štít a také samotný hřeben Ledových štítů.

“...Složili jsme věci na Téryho chatě a vyhlíželi z oken, kam

bychom se mohli vydat. Tým Ondra Mrklovský a Dan

Podráský se rozhodl realizovat na Velkém Pyšném štítu.

Cestu zvolili od oka, po podrobném prostudování stěny

z okna chaty. Vedla nejvýraznějším žlabem uprostřed stěny

a poté pokračovali podél hřebínku už více mixovým

terénem k vrcholu. ..”

Celý článek od Aničky Šebestíkové čtěte zde:

Sokolíci v Tatrách - Po hřebenech laviny nejezdí

Foto:Sokolíci v Tatrách, autor: Standa Mitáč

https://www.horosvaz.cz/alpinismus/sokolici-v-tatrach-po-hrebenech-laviny-nejezdi/
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PŘELEZY
Če s ký h o r o l e z e c ký s v a z

Foto: Pepa Šindel po přelezu Chiroptera 9a+

Sportovky a pískovce
O největší senzaci ve skalním lezení se postaral patnáctiletý Pepa Šindel, který poslal cestu Chiroptera 9a+ ve slovenské oblasti

Harmanec. Pepa je tak jedním ze čtyř českých lezců, kterým se přelez v této klasifikaci podařil (pozn. kromě Pepy se jedná o Adama

Ondru, Jakuba Konečného a Tomáše Mrázka). Tomuto skvělému výkonu předcházely také další pepovy hodnotné přelezy, jako

například Pu-Erh 8c/c+ a Pandémia 8c+ ve slovenské oblasti Harmanec.

Hodně jsme slyšeli také o Adamu Ondrovi, ten si zapsal přelez nejtěžší cesty v Česku, kterou je Zvěřinec 9b+ na Holštejně

v Moravském krasu. K tomu přidal svůj čtvrtý on-sight přelez 9a, tentokrát cestyWater World 9a ve slovinském Ospu a především

pak první volný přelez legendární vícedélkové cesty přes převis Macochy v Moravském krasu, která nese název Příklepový strop

a nejtěžší délku má v obtížnosti 8b+. Největším limitem pro přelezení této cesty je především časové omezení, které vymezuje

pouze pět dní v roce. Vychytat tak vhodnou podmínku, během těchto několika málo prosincových dní, je poměrně vzácné a je

pravděpodobné, že po Adamovi zůstane tento zářez na dlouho nezopakovaný.

Další 9a přibylo také Vojtu Trojanovi, který ve španělskémMargalefu vylezl cestuWild Publico 9a.

Svou dosud nejtěžší cestu si zapsal na Štědrý den Radek Votoček, a to Rock Erotics 8c+/9a v turecké oblasti Geyikbayiri.

Eliška “Bětka” Vlčková je letos opravdu ve formě a kromě skvělých výkonů “na písku” přidala také Nanebepění 8b v oblasti Srbsko.

V závěru závodní sezóny si našli čas na skály také naši reprezentanti a posbírali hned několik hodnotných přelezů. Mladý Jan Štípek

opět dokázal svou všestrannost a poslal oblíbenou cestu Talk is Cheap 8c ve slovinské oblasti Mišja Peč. K tomu přidal celou řadu

dalších obtížných cest v klasifikaci 8a-8b. Během krátkého výpadu do slovinského Ospu se dařilo také Elišce Adamovské. Ta zapsala

rovněž několik osmiček, z nichž je nejhodnotnější Missing Drink 8b+. Stejnou cestu přelezl také Šimon Potůček, který přidal cestu

Millenia ve stejné klasifikaci a na Silvestra pak zakončil rok přelezem Strelovod 8c v oblasti Mišja Peč. Marianě Janošové se v deníčku

objevilo první 8b, a to Racomelo na Kalymnosu

Pískovce se v průběhu podzimu sice pomalu zazimovaly, ale Lucka Hrozová ještě začátkem října stihla velkolepý přelez cesty

Srdcová záležitost za XIb! Po Gábině Vrablíkové je to druhá česká lezkyně, která si takto obtížnou cestu zapsala.



Bouldering
Jak bývá zvykem, kromě lezení v teplejších krajích, patří podzimní a zimní měsíce boulderingu, kde jako obvykle kraloval Martin

Stráník. Martin si za poslední tři měsíce roku 2022 zapsal například Ultimate Tatras Holds'em 8B+ ve Vysokých Tatrách, Řád bílého

lva 8B v Rudicích, Když je v Pekle neděle 8B, Sněžné jaro 8B, Ledové království 8B/B+ a Margo 8B na Holštejně nebo také

Mécanique Élementaire 8B+ ve francouzské oblasti Fontainebleau.

Stejně jako na skalách i na boulderech se skvěle dařilo Adamu Ondrovi, který udělal prodloužení boulderu Pohár nesmrtelnosti

v oblasti Sloup, které klasifikoval za 8C/C+. Původní boulder Pohár nesmrtelnosti 8B+ si zapsal Štěpán Volf a k tomu přidal například

flash boulderuMarilyn 8A+ v Labáku.

Dva 8B bouldery přibyly v deníčku také Štěpánu Stráníkovi, a to Ulan Bator 8B v polské oblasti Szcytna a Ubik 8B ve Fontainebleau.

Svůj nejtěžší boulder poslal ostřílený závodník Roman Kučera, kterému se povedl přelez boulderu Sviní mor 8B ve Sloupu.

Mladý lezec Mikoláš Popovský udolal po dlouhodobém pokusování známý boulder Temná hmota 8B na Sněžníku.
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Foto: Martin Stráník ve Fontainebleau, autor: Ondřej Nevělík
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SPORTOVNÍ LEZENÍ
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Tuzemské závody
Proběhly poslední závody domácích soutěží, mezi kterými

byla také tři Mistrovství České republiky. Stovka mladých

závodníků dorazila v sobotu 8. října do Brna na lezeckou stěnu

HUDY, kde se konalo předposlední kolo Českého poháru U14

v obtížnosti, které bylo zároveň Mistrovstvím ČR U14.

V kategorii U10 si pro své první mistrovské tituly dolezli

Markéta Vaculíková a Vojtěch Ambroz. V kategorii U12

dominoval Maxmilián Suchan, který jako jediný ze všech

finalistů dokázal topovat, mezi děvčaty zazářila Veronika

Hamáčková. V nejstarší kategorii U14 se prosadil Lukáš Uherec,

který zvítězil o úctyhodných 6 kroků. Mezi děvčaty dosáhly

závodnice Klára Preislerová a Sára Capandová shodného

výsledku a o vítězce tak rozhodoval čas, který byl na straně

Kláry. Ta se tak stala Mistryní ČR v kategorii U14.

O den později se na HUDY stěně v Brně konalo Mistrovství ČR

všech kategorií v lezení na rychlost. V dospělé kategorii získali

mistrovské tituly Jan Kříž a Tereza Cibulková, v mládežnických

kategoriích se na prvních místech umístili Tereza Cibulková,

Vojtěch vrzal (U20), Luciemrázová, Šimon Cibulka (U18), Polina

Khalkevych, Dmytro Ivanov UKR (U16), Lenka Hamplová,

Demid Pichka UKR (U14), Ema Smékalová, Maxmilián Suchan

(U12), Adéla Řehůřková a Tomáš Králík (U10).

Závodníci U14 zakončili sezónu 23. října posledním kolem

Českého poháru v obtížnosti v Chocni. Výsledky tohoto závodu

ještě na poslední chvíli zamíchaly v některých případech

celkovým pořadím Českého poháru. V kategorii U10

zabodovali v Chocni Tomáš Králík a Klaudie Kaplan. Klaudie se

tak v hodnocení ČP dostala na první místo! V chlapecké

kategorii uhájil vítězství Vojtěch Ambroz. Kategorie U12 byla

na tomto závodě nejpočetnější a s konkurencí si nejlépe

poradili Maxmilián Suchan a Eliška Žáková. Max prošel všemi

závody ČP s čistým štítem a stal se tak jeho celkovým vítězem.

Mezi dívkami si celkové vítězství vysloužila Veronika

Harmáčková. V kategorii U14 opět dominovaly Sára

Capandová a Klára Preislerová. Zatímco Sára se tentokrát stala

vítězkou závodu, celkové vítězství připadlo Kláře. V chlapecké

kategorii chyběl největší favorit soutěže Lukáš Uherec, který

měl ale před svými soupeři takový bodový náskok, že ani jeho

nepřítomnost neohrozila jeho první místo v rámci celkového

hodnocení ČP! Vítězem závodu se stal Adam Paar.

Poslední prvoligový závod sezóny 2022 proběhl 5.-6. listopadu

na pražské stěně BigWall, kde se o tituly Mistrů ČR v lezení

na obtížnost utkali závodníci z mládežnických kategorií

a dospělí. V kategorii U16 semuseli chlapci i dívky vypořádat se

stejnou finálovou cestou, což se nejlépe podařilo Marianě

Janošové, která za sebou nechala druhou Viktorii Konečnou

o více než 6 kroků. Kluci sice v cestě dolézali výš, ale i tak se

do závěrečného headwallu dostali jen dva favorité Jan Štípek

a Lukáš Mokroluský. Honza se pak za použití velké síly a skvělé

techniky probojoval až do topu, což mu zajistilo první titul

v této mládežnické kategorii. Semifinále dospělých bylo

zároveň finálem U18 a U20, kde si tituly zajistili Sabina Skoupá

a František Danda (U18) a Michaela Smetanová s Jáchymem

Cinkem (U20). V nedělním záverečném finále hlavní kategorie

- dospělých, jsme viděli skvělý výkon Elišky Adamovské, které

se podařilo prostoupit cestou bez chyby, topovat a obhájit tak

titul Mistryně ČR již po čtvrté! Mezi muži si s náročnou cestou

nejlépe poradil Martin Stráník.

CELKOVÉ HODNOCENÍ: ČP V OBTÍŽNOSTI

U10: Vojtěch Ambroz, Klaudie Kaplan

U12: Maxmilián Suchan, Veronika Harmáčková

U14: Lukáš Uherec, Klára Preislerová

U16: Lukáš Mokroluský, Mariana Janošová

U18: Štěpán Bulena, Arina Jurčenko

U20: Marek Jeliga, Michaela Smetanová

M/Ž: Marek Jeliga, Michaela Smetanová

MČR V OBTÍŽNOSTI 2022

U16: Mariana Janošová, Jan Štípek

U18: Sabina Skoupá, František Danda

U20: Michaela Smetanová, Jáchym Cink

M/Ž: Eliška Adamovská, Martin Stráník

Kromě prvoligových závodů doběhly i závody PETZL 2. a 3. ligy.

Pokračovala také příprava talentované mládeže v rámci

Sportovních středisek mládeže (SpS) a Sportovních center

mládeže (SCM). Lezecký oddíl TJ Baník Karviná uspořádal

společný trénink pro SpS na Slovensku, v žilinském lezeckém

centru K2 a členové SCM se setkali na brněnské bouldrovce

Hangár.



Foto: Martin Jeliga na MČR, autor: Petr Chodura
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Pomoc Polskému svazu a ukrajinským lezcům
Hned z kraje ruské invaze na Ukrajinu se Polský horolezecký svaz ujal řady ukrajinských rerezentantů ve sportovním lezení, které již
několik měsíců podporuje nejen po sportovní, ale také finanční stránce. To je ale nadále neudržitelné a tak žádají nás - lezce o
pomoc. Aby i nadálemohli tyto sportovce podporovat, potřebují finanční pomoc, pro kterou uspořádali oficiální sbírku PZA4UA, na
kterou můžete přispět pomocí polského crowdfundigového portálu.

Ocenění IFSC za EP v Praze
Česká reprezentace se v posledním čtvrtletí již žádných

mezinárodních závodů neúčastnila, ale do Česka připutovala

alespoň milá a motivující zpráva od IFSC, která za Evropský

pohár v boulderu v Praze udělila ČHS stříbrné ocenění

udržitelnosti pro organizátory evropských mezinárodních

závodů IFSC.

https://pza4ua.pl/en/
https://zrzutka.pl/en/vj5cer


Závodní skialpinismus
Česká skialpinistická reprezentace zahájila přípravu na sezónu 2022/23 . Tým vyrazil začátkem prosince na Stubai, kde trénoval před

boji o co nejlepší umístění v závodech Světového poháru například v italském Pontedi Legnu, Martell a rakouském Schladmingu

s vrcholem na Mistrovství světa ve španělském Boi Taull. Sportovci v rámci devítidenního soustředění nastoupali tisíce výškových

metrů.

Prvním závodem Světového poháru 2022/2023 byl pro české reprezentanty závod v italském Ponte di Legno, který proběhl

ve dnech 16.- 18. Prosince. Závodilo se ve dvou disciplínách - sprint a individuální závod, kde nás reprezentoali pouze Marcela

Vašínová a Michal Strejc. Michal zaběhl sobotní sprint za 3min a 35 sec, bohužel to ale nestačilo na postup do dalších bojů a celkově

se umístil na 62.místě. Do nedělního závodu nakonec nenastoupil ze zdravotních důvodů. Marcela vybojovala v nabité konkurenci

individuálního závodu 23. místo.

I přes velmi nepříznivé sněhové podmínky se 30. prosince uskutečnil na Medvědíně v Krkonoších nominační závod ve skialpinismu

na Evropský olympijský festivalmládeže EYOF, který proběhne 20.-29. ledna 2023 v italskémForni di Sopra. Českou republiku budou

na EYOF v Itálii reprezentovat Marek Foltýn, Ondřej Souček a Eva Matějovičová, a to v disciplínách sprint, mix relay sprint

a individuální závod.

Tradiční skialpinismus
Ve dnech 16.-18. prosince proběhlo výroční Setkání skialpinistů pořádané Komisí tradičního skialpinismu ČHS. Na programu byla

řada praktických workshopů a nabité přednáškové večery.

Na konci prosince roběhl také tradiční Ropákův memoriál, tentokrát na Téryho chatě v Malé Studené dolině. Mezi aktivity tohoto

pětidenního soustředění patřilo kromě samotného skialpinismu také lezení, lavinová prevence a lanové techniky pro pohyb

na ledovci a záchranu.

Ledolezení
První prosincový víkend jproběhlo Mistrovství ČR v ledolezení 2022, které bylo zároveň závodem Evropského poháru UIAA. Tento

největší český ledolezecký závod Dry Tool Cup 2022 se tradičně koná na brněnském pilíři a jeho pořadatelem je HO Lokomotiva

Brno. Ačkoliv MČR bylo osazené jen komorně, šlo zároveň o jeden z nejobsazenějších mezinárodních závodů v ledolezení

na obtížnost za několik posledních let. Tituly mistrů ČR ovládlo domácí Brno a vítězi se stali Aneta Loužecká a David Kouřil.

Ve snaze rozšířit základnu ledolezců proběhl na brněnském pilíři také tréninkový camp pro všechny (mladé) lezce, kteří by rádi

vyzkoušeli či rozvinuli svoje schopnosti v ledolezení.
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MLÁDEŽ, ODDÍLY,
VZDĚLÁVÁNÍ

Če s ký h o r o l e z e c ký s v a z

Pelikánův seminář
O prodlouženém víkendu 28.–30. října se sjelo 53 účastníků

na Medlov na Vysočině, kde se konal 32. ročník Pelikánova

semináře. Jedná se o již tradiční setkání zájemců o horskou

medicínu pořádané Metodickou komisí ČHS a Společností

horskémedicíny. Letos byly hlavním tématem Ženy v horách.

Mimo jiné zazněl také příspěvek o aspektech pohybu žen

v těhotenství, nebo například zkušenosti horolezkyněMarkéty

Hanákové, která již víc než 10 let zdolává vysoké hory

s implantovaným kardiostimulátorem.

Vzácným hostem semináře byla Dina Štěrbová, významná

československá horolezkyně, která jako první žena na světě

v roce 1984 vystoupila s Věrou Komárkovou na osmitisícový

vrchol Čho Oju. Účastníky seznámila s překážkami, kterým

čelily pionýrky ženského horolezectví, které postupně dobily

všech čtrnáct osmitisícovek.

Celý článek si přečtěte zde: Pelikánův seminář na Vysočině

Foto: Pelikánův seminář 2022

HUDY
NEJLEPŠÍ PARTNER NEJEN PRO VAŠE VERTIKÁLNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

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

Fo
to

:
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n
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la

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

https://www.horosvaz.cz/metodika-medicina/pelikanuv-seminar-na-vysocine/


Rodina je pěkná jízda
Nový Caddy
Připravennavše, covámzítřekpřinese

Záruka 2 +2 roky2

ZDARMA Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modeluCaddy: 4,8–7,5 l /100 km, 127–157 g/km.
2 Záruka 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 v Tatrách, autor: Standa Mitáč
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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

Na konci roku nabylo právní moci nové povolení pro Tiské

stěny v Labských pískovcích, které má formu opatření obecné

povahy a tudíž se vztahuje na všechny lezce, a které platí až do

konce roku 2027. Podmínky jsou stejné jako dosud, nově se

podařilo dojednat možnost dokončení prvovýstupů, které

byly zahájeny před rokem 2017, kdy byly prvovýstupy zcela

zakázány.

Na podzim byl vydán nový souhlas pro lokalitu Pět kostelů

nacházející se na území NPR Pulčín-Hradisko v CHKO

Beskydy. Souhlas, který se v tomto případě vztahuje jen na

členy ČHS, nabyl právní moci 1. 1. 2023 a platí do konce roku

2027. I zde došlo ke zlepšení podmínek – skály jsou pro lezce

otevřeny i v listopadu a je zrušena dříve povinná předchozí

registrace na webu.

„Na spadnutí“ jsou již připravená nová povolení pro pražské

lezecké sektory a pro Zlatník v Českém středohoří. V obou

případech se jedná o opatření obecné povahy, která by měla

nabýt právní moci v lednu nebo v únoru. V roce 2023 budou

pokračovat jednání týkající se PR Kočičí skály, což je méně

známý název části Ostaše. Dosavadní povolení skončilo k 31.

12. 2022, takže nyní zde není lezení povoleno. Stejná situace je

v Lažáneckém lomu v Moravském krasu, kde probíhají složitá

jednání s vlastníkem pozemku.

ČESKÝ VÝROBCE
LEZECKÉHOVYBAVENÍ
VYRÁBĚNÝ
LEZCI PRO LEZCE.

www.singingrock.cz

Objednávejte zde:

Na podporu obnovy NP České Švýcarsko, který v srpnu poničil

mimořádně rozsáhlý požár, se podařilo díky prodeji

samolepek vybrat zhruba 30 tis. Kč, a dar již byl odeslán

správě parku. Samolepky s obrázky Českého Švýcarska ještě

máme – zapojte se.

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
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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 posledním čtvrtletí roku 2022 se uskutečnila tři zasedání Výkonného výboru ČHS, všechna obsáhlá, čítající třicítku bodů, které

bylo potřeba projednat. S blížícím se koncem roku nabývala na významu, jako každoročně, témata ekonomická – detailní sledování

čerpání rozpočtu, příprava návrhu rozpočtu na další rok a zpracování žádostí o dotace, pro jejichž podání stanovila nejen Národní

sportovní agentura, ale i Magistrát hl. m. Prahy prosincové termíny.

Na říjnovém jednání bylo rozhodnuto, že na konci roku bude zrušena samostatná komise mládeže, neboť činnosti týkající se

mládeže v ČHS jsou již natolik rozrůzněné, že bude lepší spravovat je v rámci specializovaných komisí: Závody i výchovu talentované

mládeže ve sportovním lezení již dlouho zastřešuje Komise sportovního lezení. Novinkou je přesun výcviku mládeže, která tíhne

spíše k outdoorovým aktivitám, do Komise alpinismu, a to i se soutěží Mladí horalové.

Počet odborných komisí ČHS se ale nesnížil, neboť Výkonný výbor v prosinci vytvořil Komisi pro fundraising, a jmenoval jejím

předsedou člena Výkonného výboru J. Olivu. Pevnější organizační rámec reaguje na rostoucí význam podpory od partnerů pro

hospodaření ČHS. O tom, že se v oblasti fundraisingu daří, svědčí např. spolupráce s outdoorovým obchodemČeský ráj, který nabízí

výhodné nákupy speciálně pro členy ČHS.

Výkonný výbor rozhodl, že příští Valná hromada ČHS se uskuteční v sobotu 25. března 2023, již tradičně v Praze na Strahově.

Pozvánka a veškeré informace budou k dispozici nejpozději 24. února. Předsedové oddílů budou mít možnost seznámit se s

důležitými tématy, která budou na programu valné hromady, již v sobotu 21. ledna, kdy je se v Pardubicích uskuteční setkání oddílů.

Během podzimu se uskutečnila řada důležitých jednání mezinárodních (horo)lezeckých federací, kde ČHS zastupoval předseda J.

Bloudek. Mezinárodní „schůzování“ začalo v polovině října plenárním zasedáním ISMF (Mezinárodní skialpinistická federace) ve

španělském Oviedu, pokračovalo taktéž plenárním zasedáním UIAA v Banffu v Kanadě, kde bylo obnoveno členství italského

horolezeckého svazu CAI, a plenárním zasedáním IFSC Europe ve Velké Británii v Manchestru, kde bylo ČHS uděleno ocenění

Sustainability Award za environmentálně šetrné uspořádání Evropského poháru v boulderu. Na konci listopadu následoval

Climbing Summit IFSC v Turíně a poté zasedání boardu EUMA v Mnichově.

V posledníchměsících roku probíhala, jako vždy, příprava prodeje členských průkazů, balíčku Trio a cestovního pojištění na další rok.

Výše členských příspěvků i ceny Tria a pojištění jsou, jak již víte, stejné jako v roce 2022, což je v době vysoké inflace velmi dobrá

zpráva, hlavně v případě pojištění, neboť pojišťovny se musí vyrovnávat se zvýšenými náklady na krytí pojistných událostí.

Největší novinkou, kterou jsme během podzimu připravovali, jsou digitální průkazy ČHS, které si členové mohou uložit do svých

mobilních peněženek Portmonka či Google Wallet (Android) nebo Apple Wallet (iOS) a nemusí tak zatěžovat svoji skutečnou

peněženku, poštu a hlavně přírodu plastovým průkazem. Volba digitálního průkazu je dobrovolná, doufáme však, že většinu členů

osloví. Podrobné informace a návod najdete na našem webu, link ke stažení najdete v mailu, kterým vám potvrdíme uhrazení

členských příspěvků. Vedle digitálních průkazů si můžete do svých mobilních peněženek stáhnout i speciální infokartu, ve které

vždy najdete aktuální informace o důležitých akcích ČHS i o slevách a různých nabídkách.

https://www.horosvaz.cz/chs-informace/digitalni-clenske-prukazy-chs/


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 94. narozeniny. Zemřel v roce 2012 ve věku 84 let.

24. 10. 1939

Slovenský horolezec a autor knihy Diagnóza: horolezecMarián Šajnoha oslavil 83. narozeniny. Všechno nejlepší!

21. 11 1933 - 22. 8. 2019

Horolezec působící především ve vysokých horách Vlastimil Šmída by oslavil 89. Narozeniny. Zemřel v roce 2019 ve věku 86 let.

2. 12. 1935

87. 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 95. 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 68. narozeniny. Odešel předčasně ve věku 53 let.

1. 6. 1946 - 25. 11. 2022

Koncem listopadu opustil horolezecké řady Petr Schnabl, vynikající horolezec, který byl skvělý na českých pískovcích i ve

vysokých horách. Podařila se mu řada významných výstupů ve Vysokých Tatrách, Alpách, na Kavkazu, v Pamíru i dalších

horách.
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Soutěž - Fotografie roku 2022
Koncem roku byla vyhlášena soutěž o nejlepší fotografii s horo/lezeckou tématikou za rok 2022. Fotky či autorské grafiky bylo

možno zasílat do 7. Ledna 2023 a již brzy se můžete těšit na vyhlášení vítěze.



Přejeme všem našim členům, lezcům, spolupracovníkům,
partnerům a kamarádům mnoho štěstí, zdraví a radosti v roce 2023.
Ať se zase brzy všichni sejdeme ve skalách, na stěnách nebo jen tak.
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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 289 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 zde.

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.

https://www.lideahory.cz/redakce


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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https://www.horosvaz.cz
https://www.youtube.com/channel/UCVh8mdr7tClFd2YbIYjcoEA
https://www.facebook.com/horosvaz
https://www.instagram.com/horosvaz.cz/


VYBAVTE SE NASKÁLY I STĚNU
U OUTDOOREXPERTA

Partner lezecké reprezentaceČR

www.rockpoint.cz

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


