Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1.1. do 30. 3. 2016

Lezení v horách a na skalách...
●

Začneme jako obvykle v horách. Pavel Bača Vrtík se spolulezkyní Léňou se v únoru pokusili o cestu
Gabriel Chergiani (5B) v 1700m vysoké jižní stěně Ušby (4710m). Po dvou dnech je ale 500 m pod
vrcholem zastavilo hodně špatné počasí, které je donutilo sestoupit.

●

V jihovýchodní stěně Jabal Misht v Ománu vede nová bigwallová cesta Boys don´t cry, 21 délek, 1000
m za 7c+, jejíž přelez trval 7 dní. Autory jsou Ondra Beneš, Jirka Lautner, Filip Martínek a David
Michovský.

●

Lucie Hrozová si připsala několik dalších prvenství - v Coloradu, kde mimochodem vyhrála prestižní
závody v ledolezení, přidala v té době ještě nejtěžší mixovou cestu USA – Mustang za M14. Pak se jí
podařil prvopřelez cesty Saphira - první ženské M15- a zároveň nová nejtěžší mixová cestu v USA, o
kterou se místní lezci marně pokoušeli už 2 roky.

●

Adam Ondra strávil několik týdnů ve Španělsku, kde se mu podařilo vylézt Stoking the Fire za 9b a
několik devět áček, i když čekal možná více: “….Plány byly velké, ale nakonec se musely přehodnotit,
jelikož jsem měl velké oči. Postihly mě nudle a přetavení lednového tréninku do formy probíhalo jaksi
pomalu...”. O Velikonocích si připsal autorství nejtěžší cesty Slovinska. Prvovýstup má jméno Vicious
Circle, je v Mišja Peči, a navržená obtížnost je 9a+/9b.

●

Pěkný úlovek ze Španělska má Edita Vopatová – Dame Criptonita za 8b/8b+. „…akční silové lezení
po lištách, oblinách i krápnících, kde na 20m je jen jedno madlo na vyklepání”, dala na druhý pokus.

●

Bouldering na konec: Adam Ondra má další 8C – boulder Asagimadara v exotickém Japonsku. Martin
Stráník dokončil v první půlce února projekt Hélios v Černém bivaku v Labáku, za 8B+. Kromě toho
má na svém kontě labácké Sluníčko za 8B/8B+ a Piraňa Low téže obtížnosti na Petrohradě. 8B+
zvládl i Petr Resch – Black River Society, kde jinde než na Petrohradě.

Závody
●

První měsíce roku patřily závodnímu skialpinismu. Zahajovacím závodem Českého poháru a zároveň
i Středoevropského poháru ve skialpinismu byl závod Skialp sprint Bílá 2016, který se konal 9.1.
v Beskydech. Po něm následovaly další čtyři závody – Montura skialp race na Dolní Moravě, Rally
červenec v Tatrách, O dřevěného Krakonoše v Rokytnici (Skialp nad Hrobem na Bouřňáku musel být
kvůli počasí zrušen) a v polovině března finále - Ski Trab Mistrovství ČR a finále ČP ve Špindlerově
Mlýně, v Krkonoších. Mistrem ČR se stal Michal Štantejský následovaný Slovákem J. Šiarnikem a R.
Grohem. V kategorii žen zvítězila Lucie Luštincová, na další medailových postech se umístily A.
Straková a P. Volfová. Kategorii veteránu vyhrál Petr Novák, dalšími medailisty jsou Z. Kříž a J.Hepnar.
Všichni mistři ČR se současně stali vítězi celého letošního Českého poháru.

●

Naši reprezentanti Michal Štantejský a David Novák (junior) se zúčastnili Mistrovství Evropy v
závodním skialpinismu 2016 – Alpiniski, které proběhlo na začátku února ve švýcarském středisku
Les Marécottes. Jednalo se zároveň o třetí závod světového poháru, který pořádá ISMF. Ve velké
konkurenci se David Novák umístil na 15. místě dvaceti šesti členného startovního pole a Michal
Štantejský vybojoval 38. místo mezi 87 závodníky.

●

Původně plánovaný závod ADREX ICE RUN – MČR v ledovém lezení na rychlost musel být vzhledem
k nepříznivým podmínkách a stavu ledové arény v Liberci zrušen. Mistrovství republiky se na poslední
chvíli přesunulo na ledovou stěnu ve Víru, kde proběhl tradiční závod „Vírský cepín“. Vítězi MČR se
stali Milan Dvořáček a Karolína Matušková. Milan Dvořáček se zúčastnil dvou závodů světového
poháru v ledolezení na rychlost, která se konala ve Švýcarsku a v Itálii.

●

Sezónu soutěžního lezení zahájily v lednu dva rankingové závody v lezení na obtížnost – Novoroční
open v Polici nad Metují a Slovácké Oupn v Uherském Brodě. První letošní závod Českého poháru
žákovských kategorií do 14 let se konal v únoru na olomoucké stěně Flash Wall. V březnu byl zahájen
Rock Point Český pohár v boulderingu – první závod se konal v Plzni a byl současně prvním
nominačním závodem pro sestavení reprezentačního družstva. V březnu se v Brně konal nominační
závod pro sestavení reprezentace v lezení na rychlost.

●

V únoru, v přípravném období před závodní sezónou, proběhlo první kolo testů v Laboratoři sportovní
motoriky FTVS UK, a v březnu se v Lezeckém centru SmíchOFF konalo soustředění zaměřené na
lezení na obtížnost. Obou akcí se zúčastnili hlavně členové reprezentace z minulého roku, u kterých
se předpokládá, že se nominují do reprezentace i letos.

●

Český horolezecký svaz ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK připravil školení trenérů

sportovního lezení pro získání licence B, která je druhým nejvyšším trenérským vzděláním v ČR a
opravňuje držitele k získání živnostenského oprávnění. Termín pro přihlášení do kurzu je prodloužen
do 30. 6. 2016. Bližší informace ke kurzu jsou uvedeny na webu ČHS v sekci Soutěžní lezení.
●

Přípravy na mezinárodní závodní sezonu jsou v plném proudu a kalendář závodů pořádaných IFSC
se postupně plní. Prvním závodem bude světový pohár v boulderingu, který v polovině dubna hostí
Meiringen (Švýcarsko).

Servis ČHS (skalní oblasti, ochrana přírody, metodika a další)
●

Na konci ledna se na ledové stěně Vír konal pod vedením lektorů ČHS oblíbený metodický víkend
zaměřený na ledolezení. Účastníci, převážně začátečníci, si vyzkoušeli chůzi v mačkách, základní
techniku lezení ledů, šroubování ledovcových šroubů, štandy apod., včetně lezení top rope. Další
naplánovaný metodický den zaměřený na laviny musel být bohužel kvůli nedostatku sněhu zrušen.

●

Rozběhla se školení instruktorů – závěrečný kurz HAL (instruktor horolezectví) úspěšně absolvovali
všichni čtyři přihlášení instruktoři, jarní doškolení jsou již plně obsazena. Účast na instruktorských
kurzech a doškoleních je nově mírně zpoplatněna. Částka cca 200 Kč za den školení bude využita na
podporu horoškol, které se přihlásí do projektu ČHS získají certifikát Garantovaná horoškola
osvědčující kvalitu výcviku nováčků. Systém garantovaných horoškol, jehož cílem je propagovat a
podporovat kvalitní výuku horolezectví, se naplno rozběhne v dubnu, a na základě usnesení valné
hromady ČHS budou se do něj moci přihlásit i horolezecké oddíly, které nemají právní subjektivitu.

●

Předsedkyně lékařské komise Jana Kubalová představila na valné hromadě novou aplikaci
Záchranka, která umožní určit polohu zraněného při volání na linku 155.

●

Pokračuje spolupráce s partnerskými kluby mládeže, kterých je v ČHS registrováno již třicet. Jejich
členové mají možnost přihlásit se na akreditovaný kurz instruktor lezení na umělé stěna a trenér
mládeže, který bude zahájen v dubnu. Kluby jsou podporovány i finančně, z peněz od ČOV jim bylo
vyplaceno již cca 95 tisíc Kč.

●

ČHS opět vyhlásil granty na podporu tradičních akcí, na údržbu skal a na podporu mládeže. Granty
zaměřené na tradiční akce již byly přiděleny, podporu již využili organizátoři závodů na běžkách, např.
Zlatého cepínu a Mauglího memoriálu. Žádosti o další granty budou vyhodnoceny a rozděleny na
začátku dubna.

●

Na konci ledna bylo vyhodnoceno výběrové řízení na materiál na údržbu skal (kruhy, borháky, vrtáky,
lepidla apod.), na základě kterého již byl objednán materiál pro správce skal na letošní rok.

●

Začátkem března byla dokončena třetí fáze vývoje databáze Skály ČR, která umožňuje vkládání
protokolů o prvovýstupech, zapisování údržby skal, vkládání obrázků a další. Všechny novinky
představil na valné hromadě ČHS Petr Jandík.

●

Na území národních přírodních rezervací Vývěry Punkvy a Býčí skála se opět může oficiálně lézt,
neboť Správa CHKO Moravský kras vydala v lednu opatření obecné povahy, kterým zde vyhrazuje
místa pro provozování horolezectví. Podmínky jsou stejné jako dosud, povolení platí na dalších deset
let. Povolení lezení na dalších deset let jsme získali i pro Svatošské skály, a souhlasné stanovisko
s provozováním horolezectví máme i pro Polínský vrch. Složitější situace je na území nové CHKO
Brdy, kde je lezení podmíněno nejen souhlasem správy CHKO, ale i armádou, která vlastní většinu
pozemků. Jednání probíhají, nicméně v současnosti není lezení na Brdech povoleno. S blížícím se
jarem zahnízďují sokoli, výři a další chránění opeřenci – respektujte dočasné uzavírky a nerušte je.

●

Řady ČHS opustily dvě významné osobnosti: V polovině února odešel Zdeněk Lukeš, člen komise
historie, jehož výstavu fotografií Na vrcholech světadílů jste mohli navštívit v Muzeu Josefa Hyláka
v Radnicích. O měsíc později zemřel Luboš Martínek, dlouholetý člen oblastní vrcholové komise
Dubské skály a umělecký kovář - dodavatel kruhů pro řadu lezců.

Horolezecký úřad
●

Středobodem všeho dění v ČHS byla, jaké každý rok, valná hromada ČHS, která se konala v sobotu
19. března v Praze ve známé strahovské aule. Problémy s usnášeníschopností tentokráte nebyly, na
Strahově bylo přítomno nebo zastoupeno cca 27% členů ČHS. Účastníci valné hromady vyslechli
zprávu o činnosti ČHS i o plnění záměrů, které byly představeny na valné hromadě v roce 2015,
schválili správu o hospodaření v roce 2015, které skončilo, zejména díky příjmům z loterií od ČOV
přebytkem ve výši zhruba 685 tisíc Kč, a schválili rozpočet na letošní rok ve výši 11.046 tisíc Kč, ve
kterém jsou zakomponovány i finanční prostředky z loterií od ČOV a peníze, které ČHS získal
z evropského programu Erasmus+. Ve zprávě o činnosti ČHS bylo zmíněno, že ČHS má již zhruba
16,5 tisíce členů, a od jara loňského roku do něj vstoupilo již 34 spolků.

●

Na programu valné hromady byla také informace týkající rušení pobočných spolků ČHS, které jsou
v rozporu s právním i věcným stavem zapsány ve spolkovém rejstříku. Valná hromada rozhodla o
postupu jejich zrušení a potvrdila, že ČHS jako hlavní spolek neručí za závazky a škody způsobené
těmito subjekty. Všechny pobočné spolky jsou o situaci i postupu informovány.

●

Předpokládaný rychlý průběh valné hromady zbrzdil návrh výkonného výboru na zvýšení věkové
hranice, od které je členství v ČHS zdarma, na 66 let. Výsledkem následné diskuse s řadou
protinávrhů je zachování statu quo. Velku diskusi vyvolal také požadavek jednoho z účastníků valné
hromady na zrušení nově zavedených příspěvků na kurzy a doškolení instruktorů, s poukazem na
finanční zátěž pro oddíly, které mají zájem o vyškolení instruktorů. Po vysvětlení důvodů zavedení
těchto poplatků (řada instruktorů využívá nabyté znalosti jen pro sebe a nikoho dále neškolí; instruktoři
necítí závazek zúčastnit se školení, na které se přihlásili, ale nemuseli za něj nic zaplatit, takže ČHS
vynakládá část finančních prostředků zbytečně) a jejich vazby na Garantované horoškoly byl schválen
návrh, aby se do systému Garantovaných horoškol mohly zapojit i oddíly bez právní subjektivity.

●

Výkonný výbor se v prvním čtvrtletí sešel třikrát. Všechna jednání se konala v Praze a byla věnována
hlavně přípravě valné hromady, rozpočtu na letošní rok a řadě dalších záležitostí. V prvním čtvrtletí
došlo ke dvěma personálním změnám: Předsedou komise ledolezení byl jmenován Slávek Matuška,
za komisi mládeže je dočasně odpovědná Božena Valentová.

●

Velkým úspěchem ČHS je získání grantu ve výši 498 tisíc EUR z evropského programu Erasmus+,
na tříletý mezinárodní projekt Climbing for Everybody, do něhož jsou zapojeny horolezecké svazy
Slovenska, Itálie, Slovinska, Chorvatska a Maďarska. Cílem projektu je přiblížit horolezectví veřejnosti
a prohloubit spolupráci s jinými horolezeckými svazy, s možnými přínosy pro členy (např. využití chat
apod.). V návaznosti na tento projekt se ČHS zapojil do přípravných prací pro založení evropské
horolezecké asociace, jejíž existence by měl umožnit ovlivňování dění na evropské úrovni, v rámci
EU, např. v oblasti regionální politiky či ochrany životního prostředí.

●

Na začátku roku oslovil sekretariát všechny oddíly s malým počtem členů s upozorněním, že oddíl
může být zrušen, neboť nesplňuje podmínku stanov, dle které musí mít oddíl nejméně 5 členů. Oddíly,
kterých se to týká, mají možnost doplnit počet svých členů, a některé této možnosti již využily. Další
kontrola s návrhem na zrušení dotčených oddílů proběhne na konci roku.

●

První čtvrtletí bylo jako vždy ve znamení distribuce členských průkazů. Omlouváme se všem, kdo
dostali členský průkaz nebo průkaz pojištěnce s větším zpožděním, nebo nedostali odpověď na své
e-maily – množství objednávek nebylo možné přes nasazení brigádníků a dlouhé přesčasy zvládnout.
Důvodem je nejen celkový nárůst počtu členů, zvyšující se počet členů, kteří si objednávají průkaz
individuálně a komplikovaná spolupráce se třemi zástupci ÖAV, ale bohužel také přístup velkého
množství členů včetně zástupců oddílů, kteří posílají objednávky s chybami, platby bez potřebných
symbolů, takže nelze identifikovat plátce apod. Prosíme, abyste dodržovali pokyny sekretariátu týkající

se placení členských příspěvků – ušetříte tím čas sobě i sekretariátu.
●

Hodně času stálo sekretariát také nové cestovní pojištění od pojišťovny UNIQA, neboť řada nových
podmínek a tarifů vyvolala spoustu dotazů v situaci, které bylo často nutno konzultovat s pojišťovnou.
Nicméně máme radost, že o pojištění je zájem – v prvním čtvrtletí si je zakoupilo dvakrát více členů
než v loňském roce.

●

V lednu jsme zadali firmě Vizus, která se stará o náš web, realizaci responzivního web designu, aby
byly stránky optimalizovány pro mobily, tablety apod., a také menší úpravu celkové grafiky webu.
Testování proběhne v dubnu.

●

Členové, kteří se zúčastnili valné hromady, si mohli odnést Ročenku ČHS 2015, ve které je přehled
nejlepších výstupů, skialpinistických sjezdů a závodních výsledků v roce 2015, rozhovor s Tomášem
Binterem o mládežnické reprezentaci v soutěžním lezení, povídání o fixním jištění na skalách, nebo
"návod", jak přejít od skialpinistických túr k extrémním sjezdům, a k tomu spoustu fotek. Oddíly, které
chtějí ročenky pro své členy, si je mohou objednat na sekretariátu ČHS. Pro další zájemce budou
k dispozici na několika desítkách lezeckých stěn po celé republice.
Přejeme krásný začátek lezecké sezóny!
________________________________________________________________

Partneři ČHS v roce 2016

TENDON je celosvětově úspěšná česká značka statických a dynamických lan. Možná si ještě pamatujete
doby, kdy vystupovala pod názvem LANEX. Díky své dlouhé historii, zkušenostem a kilometrům upletených
lan, zaručuje TENDON špičkovou kvalitu výrobků. Z naší široké nabídky si vyberou nejen horolezci
a pracovníci ve výškách, ale také speleologové, kaňonáři, záchranáři, arboristé… Už přes deset let TENDON
podporuje závodní činnost mládeže ve formě sponzoringu seriálu závodů v lezení na obtížnost. Jsme hrdí na
to, že všechny naše produkty jsou vyvíjeny a vyráběny v ČR. Ať už lezete po horách, střechách nebo po
stromech, na TENDON se můžete spolehnout.

Partner ČHS, partner mládežnické reprezentace ČR v soutěžním 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. Dvacet jedna moderních prodejen po celé České republice se
nachází jak v moderních obchodních centrech na okrajích velkých měst, tak i v přirozených lokalitách
obchodních tříd a center měst. První prodejnu jsme otevřeli už v roce 1997. V prodejnách na vás čeká
příjemný, odborně zdatný 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 outdoorového vybavení.

Stejně jako je tomu na mnoha expedicích, sportovních akcích a objevitelských plavbách, Montura není sama.
Je součástí skupiny soustředěné kolem Tasci SRL, která byla založena v roce 1987 v Rovereto (Trento, Itálie)
a která zahrnuje několik značek výrobků pro horolezectví a outdoorové aktivity. Montura navrhuje oblečení pro
horolezectví a outdoorové aktivity.
http://www.montura.it

SINGING ROCK je lezení - a my podle toho skutečně žijeme a vyrábíme. Během dvaceti čtyř 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, skialpinisté nebo kanoisté. 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 http://www.singingrock.cz.

PIVOVAR ROHOZEC se nachází v Malém Rohozci, nedaleko Turnova, necelých sto kilometrů
severovýchodně od Prahy. Zdejší romantický kraj, ležící na středním toku řeky Jizery, se již od 19. století
nazývá Český ráj. Je to kraj přírodních krás, hradů, zámků, muzeí a tradiční řemeslné výroby. A taky dobrých
lidí, a právě tito lidé pro Vás tradičním způsobem vyrábějí dobré pivo. PIVO Z ČESKÉHO RÁJE … Nejenom
místní obyvatelé, ale i návštěvníci Českého ráje, turisté, horolezci a ostatní milovníci přírody si dají do
souvislosti pivo SKALÁK a pískovcové skalní město v Hruboskalsku. Krásná, malebná příroda a příjemná,
svěží chuť SKALÁKA a PODSKALÁKA k sobě prostě patří. http://www.pivorohozec.cz.

Celoroční cestovní pojištění zahrnující horolezectví a další sportovní aktivity. Pojistné částky do 2 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 590 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, knowhow a zkušeností jediného rakouského akcionáře, UNIQA International AG.

Hlavní mediální partner ČHS – komunitní web horolezců - http://www.lezec.cz/

Hlavní mediální partner ČHS
UDEŘ KARABINOU O KARABINU, kladivem o skobu, cepínem o tvrdý led… SLYŠÍŠ? Tak takhle udáváme
tón. Kopírování je největší pochvalou. A tak to i bereme. Pro jiné obdobné časopisy určujeme termíny
uzávěrek, ceníky inzerce, formu distribuce i prodeje, vymýšlíme čtenářské rubriky, jak pracovat s webem atd.
Věříme, že svoboda je hlavně možnost dělat věci po svém. Neradi se chválíme, radši bojujeme s gravitací.
Máme-li se popsat jednou větou, potom: V češtině nejdéle vycházející časopis pro všechny, kteří poznají skobu
od karabiny.

Hlavní mediální partner ČHS
Časopis lidé&HORY je celobarevný dvouměsíčník o rozsahu 102 stran, který osloví všechny sportovce, jejichž
hřištěm je svět hor. Hlavním cílem časopisu je čtenáře pobavit a zároveň mu předat cenné informace, které
využije v praxi. Aktuální dění ve světě horolezectví sleduje na www.lideahory.cz. Časopis lidé&HORY pořádá
řadu campů v Alpách a Dolomitech. Časopis je rovněž spolupořadatelem Mezinárodního festivalu alpinismu:
www.festivalalpinismu.cz. Roční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ (sekce Innsbruck 608) je pouhých
280 Kč. Více na http://www.alpenverein.cz.

Horyinfo.cz - příjemné horolezecké zákoutí se stoupající oblibou. Originální články píšeme pro sebe a tím
pádem i pro vás.

Milujete hory a kopečky, ať už se nacházejí kdekoli na světě? Sháníte tipy na vícedenní treky nebo jednodenní
výlety? Chcete najít nejbližší či nejdelší feratu? Rozsáhlý katalog treků a ferat najdete spolu s cestopisy a
příběhy z hor na webu http://www.pohora.cz..

Časopis Everest - čtvrtletník pro všechny milovníky hor se slušnou porcí původních článků ze světa
zasněžených vrcholů, skalních vertikál i exotických treků. Poutavé texty, působivé fotografie a praktické tipy –
pokud hledáte inspiraci na vaši další výpravu, stačí zalistovat. S pohodlným předplatným za pouhých 198 Kč
doručíme 4x do roka až do vaší schránky. V kombinaci s členstvím v Alpenverein (sekce Edelweiss) za
výhodných 1750 Kč (úspora 130 Kč). Více informací a předplatné na pár kliknutí na http://www.ieverest.cz.

Časopis Svět outdooru je svým nákladem největší outdoorový časopis u nás. Čtyřikrát do roka přináší rady
pro nejrůznější outdoorové aktivity, tipy na cesty, zprávy o expedicích, rozhovory s předními osobnostmi
českého i zahraničního outdooru a nejčerstvější informace o vybavení. V každém čísle navíc najdete kolem
dvacítky nezávislých recenzí outdoorového vybavení od zkušených testerů. PDF verzi časopisu a další
recenze a testy vybavení najdete na www.svetoutdooru.cz.

