Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 1. do 31. 3. 2017

Lezení v horách a na skalách, skialpinismus


Začneme u sněhu a ledu: Skialpinistická dvojice Karel Svoboda z Beton Ski Teamu a Simon
Kolaja z Letky karpatských netopierov působila v lednu ve stále populárnější Gruzii, kde se jim
v oblasti Tetnuldi podařila řada strmých sjezdů s přiléhavými názvy jako např. Šamonic kuloár,
Lavinové pole… K nejtěžším patří např. Vstupní – sjezd severní stěnou, horní část sklon 55°57°, nebo Tatranská lávka - 450 metrů s východní orientací, horní část sklon 55°.



Stejná dvojka – Karel Svoboda a Simon Kolaja - si zajela v zimě párkrát do Vysokých Tater,
prohlédnout některá zajímavá sedla. Výsledek - v březnu zopakovali třídenní skialpinistický
přechod Vlada „Gipsyho“ Tatarky, aneb jižní částí Vysokých Tater z východu na západ a severní
částí zpátky. Šedesát čtyři km přes patnáct sedel, celkové převýšení 6400 m, v rekordním čase.



Martin Vorel využil relativně bezpečné podmínky pro sjezd severních kuloárů, které panovaly ve
druhé polovině března ve Vysokých Taurách, a po výstupu žlabem Rechte Nordwandrinne Scheißhäuslrinne na Hoher Sonnblick jím následně větší část sjel dolů. Kuloár již od 2400 m
překračuje 45 stupňů a sklon stoupá na cílových 50 stupňů, se skalním prahem ve třech tisících
metrech.



Lucie Hrozová přelezla v lednu na Islandu svoji zatím nejtěžší čistě ledovou cestu a nazvala ji
Arya. Hodnocení? Podle Lucie je Arya těžší lezení než mixová cesta Saphyra M15-, kterou
vylezla loni v USA (první přelez a první ženské M15-).



Nebyl by to Zpravodaj ČHS bez zmínky o Adamovi Ondrovi. Španělská Oliana táhne – začátkem
února si zde Adam dal první přelez projektu Chrise Sharmy za 9b a pojmenoval jej Mamichula.
Tomu předcházela Pachamama 9a+, což je varianta s lehčím nástupem.



V Olianě se dařilo i Ivě Vejmolové, která zvládla své první 8b+, Gorilas En La Niebla, a od Adama
dostala gratulaci v podobě prvovýstupu Happy Day za 9a/9a+.



Oliana do třetice – teprve šestnáctiletá Eliška Adamovská si tu hned dvakrát za sebou posunula
svou výkonnostní laťku: Nejprve již zmíněné Gorilas En La Niebla a poté Fish Eye za 8c; je to
nejlepší český ženský lezecký výkon za poslední tři roky.



Martin Stráník odstartoval sezonu – v únoru Back-flip 8B/8B+ v Bahratalu, v březnu v okolí Vídně
v oblasti Badener Kletterschule Alice Im Muskelland za 8B+. Jeho bráchovi Štěpánovi se
podařilo přelézt v oblasti Hirschwände cestu Finales Funkeln za 8B.



Čtyřčlenný juniorský tým alpinistů pod taktovkou Honzy Zbranka vyrazil v březnu do Wadi Rum
a dařilo se jim. Terka Svobodová a Petra Růžičková přelezly pětiset metrovou cestu Rock Empire
za 8a, kterou před 12 lety navrtal Ondra Beneš a Tomáš Sobotka. Zřejmě se jedná o nejtěžší
bigwallovou cestu v Jordánsku vylezenou ženami. Matějovi Svojtkovi a Jáchymovi Srbovi se
povedl první volný přelez cesty Sultan Al Mujahidin, 8b, 500 m; nyní nejtěžší vícedélka
Jordánska.

Závody


Zima se vydařila, všech šest plánovaných závodů Českého poháru ve skialpinismu se podařilo
uskutečnit. První závod, který byl současně prologem Středoevropského poháru ve skialpinismu,
se konal v polovině ledna na Slovensku. Rallye Červenec Tatry se zúčastnila více jak stovka
závodníků, trať opanovali Slováci, z našich závodníků se do první desítky dostali T. Lichý
a J. Hepnarem (4. a 8. místo). J. Macková skončila ve své kategorii pátá.



Druhé kolo ČP – Montura Skialp Race - se konalo o týden později na Kralickém Sněžníku. První
místo obsadil T. Lichý, kategorii žen vyhrála (byť měla jen jednu soupeřku) J. Macková. Třetí
závod ČP, krušnohorský Skialp nad Hrobem, prověřil síly 48 závodníků – nejvíc jich měl
M. Štantejský a mezi ženami opět J. Macková. Stejní závodníci vybojovali prvenství i v další části
ČP, v závodě O dřevěného Krakonoše v Rokytnici nad Jizerou.



Nejvýznamnějším závodem bylo samozřejmě Mistrovství ČR 2017 – Krkonoše 2017, které se
konalo 11. 3. ve Špindlerově Mlýně; závod byl opět mezinárodní, neboť byl zařazen do
Středoevropského poháru ve skialpinismu. Kompletní trať měla přes 20 km s převýšením cca
1600 m. Mistry ČR ve svých kategoriích se stali: Tomáš Lichý a Karolína Grohová (muži, ženy),
David Novák, Barbora Hejtmánková (junioři), Matyáš Urban (kadeti), Jan Pochobradský, Lenka
Hepnarová (veteráni). Závod ve Špindlerově Mlýně byl současně pátým kolem Českého poháru
ve skialpinismu. Poslední kolo ČP se konalo v Polsku a bylo zároveň třetím kolem
Středoevropského poháru. V rámci ČP zvítězili T. Lichý a J. Macková.



Reprezentační skialpinistické družstvo se letos zúčastnilo jen Mistrovství světa v italském
Transcavallo. Nejlepší umístění: Tomáš Lichý, kat. espoir, 12. místo v individuálním závodě;
David Novák, kat. juniorů, 8. místo ve sprintu.



Ledolezci měli letos dva tuzemské závody. Řádně nateklé ledy ve Víru se staly dějištěm 1. kola
Českého poháru v ledolezení na rychlost. Vírský cepín si odnesli, stejně jako vloni, Milan
Dvořáček a Karolína Matušková. Druhé kolo ČP a současně Mistrovství ČR 2017 se konalo
v únoru v libereckém Lomu na Bídě. V závodě s názvem Adrex Ice Run zvítězili opět Milan
Dvořáček a Karolína Matušková; oba obhájili mistrovský titul a stali se zároveň držiteli Českého
poháru.





Tuzemská lezecká sezóna začala dvěma tradičními rankingovými závody v lezení na obtížnost
- v Polici nad Metují a v Uherském Brodě. Poté následovala úvodní kola seriálových závodů
v jednotlivých disciplínách, s tím, že se jednalo o nominační závody pro sestavení letošních
reprezentačních družstev.
První kolo Rock Point Českého poháru v boulderingu se konalo 25. března v Pardubicích, a hned
druhý den po něm následovalo první kolo Rock Point Českého poháru v boulderingu pro
mládeže. V obou případech se jednalo o první nominační závody pro sestavení letošní
reprezentace. Vítězi se stali M. Stráník a P. Růžičková, v juniorech O. Bína a V. Šimková, mládež
A vyhráli J. Skočdopole a L. Slezáková, mládež B J. Cink a M. Smetanová. Druhý nominační
závod se bude konat v květnu.



Seriál závodů Českého poháru v lezení na obtížnost zahájila mládež – 25. 3. se v Olomouci
konal závod Českého poháru U14. V kategorii U10 zvítězili J. Štípek a A. Cibulková, v kat. U12
J. Šikula a B. Bernardová, v kat. U14 Š. Cibulka a B. Zítková.



Pokud jde o lezení na rychlost, první a jediný nominační závod proběhl na začátku března
v Brně. Nominační kritéria pro rok 2017 splnili za dospělé – L. Hroza, J. Kříž a bratři Burianové,
juniory budou reprezentovat P. Krůtil, S. Urbanová a H. Křížová. M. Burian se nominoval také za
mládež A, do kategorie mládeže B se nominovala T. Cibulková.



Seriál mezinárodních závodů pod hlavičkou Mezinárodní federace sportovního lezení (IFSC)
bude zahájen začátkem dubna v Meiringenu, kde se bude konat první SP v boulderingu. Na
mezinárodní scéně je ale již živo, neboť IFSC v březnu schválila a zveřejnila předběžný formát
sportovního lezení pro Letní olympijské hry v Tokiu v roce 2020. Podle zveřejněné tiskové zprávy
budou dvě sady medailí pro muže a ženy, startovat bude 20 mužů a 20 žen. Pořadí v kvalifikaci
i ve finále (kam postoupí 6 nejlepších) se bude počítat vynásobením výsledku z každé ze tří
disciplín, dle pravidla čím menší skóre, tím lépe. Rozhodnutí přivítal i Adam Ondra, který byl proti
původnímu návrhu z loňského roku.

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody…


Na webu ČHS byla zveřejněna zpráva o využití grantů ČHS v roce 2016. Granty na podporu
mládeže byly přiděleny dvaceti sedmi žadatelům, celkově bylo vyplaceno 176 tisíc Kč (jedna
akce nebyla kvůli nedodržení podmínek proplacena). Peníze šly hlavně na celoroční práci
s mládeží (nákup materiálu, pronájem lezeckých stěn), na tábory, soustředění a také na několik
náborových akcí.



Granty na údržbu skal byly přiděleny jedenácti žadatelům, celkově bylo vyplaceno 85 tisíc Kč
(jedna z akcí se neuskutečnila). Peníze byly využity např. na protierozní opatření, na údržbu
přístupových cest, na úklid apod. Podpořeno bylo např. tradiční Otvírání Skaláku, práce na
Suškách a v Ádru; dodatečnou podporu získaly i ledolezecké areály - Vír a Liberec.



Granty na podporu tradičních horolezeckých akcí byly přiděleny sedmnácti žadatelům, celkově
bylo vyplaceno 47 tisíc Kč, jedna z akcí se neuskutečnila. Peníze byly využity na lezecké závody,
závody na běžkách a krosy i na horolezecká setkání.



Granty na podporu tradičních horolezeckých akcí v roce 2017 byly vyhlášeny koncem ledna.
Sešlo se devatenáct žádostí, všechny byly akceptovány. Z celkové částky 60 tisíc Kč již byly
podpořeny zimní běžkařské akce, např. 63. ročník Zlatého cepínu, 49. ročník Boganova
memoriálu nebo 47. ročník Mauglího memoriálu. Podpora během roku poputuje na další velké
akce jako je např. Horolezecký sraz Bezuchov, Běh Labským údolím apod., i na řadu lezeckých
závodů, které již mají dlouhou historii (např. Vánoční závody na Štědrý den).



Na konci ledna byly vyhlášeny i granty na údržbu skal. Z dvanácti žádosti bylo vyhověno deseti.
Podpora v celkové výši 71 tisíc Kč bude letos využita v tradičních pískovcových oblastech
(Příhrazy, Drábky, Sušky Labské pískovce) i v řadě dalších, spíše menších lokalit (skály
u Tušimic, Severka u Písku, Čertovy skály u Lidečka apod.).



Granty na podporu mládeže byly vyhlášeny v únoru. Žádosti, kterých se sešlo více než třicet,
budou vyhodnoceny začátkem dubna.



V lednu nabyl právní moci souhlas Krajského úřadu Vysočina s lezením na území PR Štamberk
a kamenné moře, s platností do konce roku 2021; lezení je možné celoročně, o lokalitu se stará
HO Javořice. Týž úřad bohužel současně rozhodl, že neudělí výjimku pro lezení na území PR
Mrhatina a PP Míchova skála.



Koncem února nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým byl udělen
souhlas s lezením na Mrtnické skále na území CHKO Brdy. Žádný další z horolezeckých terénů,
které na Brdech jsou, nebyl povolen. Důvodem zamítavého stanoviska nejsou jen zájmy ochrany
přírody, ale především zájmy organizace Vojenské lesy a statky, která hospodaří na dotčených
pozemcích.



Od 1. března až do konce roku 2026 platí nové povolení pro Ostaš na Broumovsku. Podmínky
jsou stejné jako dosud – povolení se vztahuje na lezení s lanem, lezení je možné celoročně na
celém území přírodní rezervace s nutností respektovat případná omezení kvůli hnízdění.



Jednání se Správou CHKO Broumovsko pokračují a tentokráte se týkají lokality Bor, kde se
snažíme vyjednat povolení pro bouldering. Pokud se to podaří, v což doufáme, bude to historicky
první povolení ochrany přírody speciálně pro tuto disciplínu.



V lednu se uskutečnilo plánované setkání se zástupcem rodiny Schlicků, které patří pozemky,
na kterých se nachází Prachovské skály. Majitelé vnímají horolezectví jako tradiční součást
Prachovských skal a nemají zájem lezení omezovat, žádají však, aby lezci dodržovali stanovená
lezecká pravidla i pravidla, která platí pro všechny návštěvníky skal (placení vstupného).
Podrobné informace i o možnosti získání výhodné roční permanentky ke vstupu do skal jsou na
webu ČHS.



V polovině února proběhlo jednání se zástupci Správy NP České Švýcarsko a Správy CHKO
Labské pískovce. Diskuse se týkala novely zákona o ochraně přírody a krajiny a na ni navazující
novely návštěvního řádu pro NP České Švýcarsko, ve kterém jsou stanoveny podmínky pro
lezení, diskutovalo se o situaci na pravém břehu Labe (NPR Kaňon Labe), pro který budeme
letos žádat nové povolení. Jednání bylo velmi vstřícné, mj. proto, že orgány ochrany přírody
oceňují komunikaci s OVK Labské pískovce a pomoc jejích členů při ochraně hnízdišť.



S blížícím se začátkem jara a nové lezecké sezóny upozorňujeme na dočasné uzavírky
z důvodu hnízdění ptactva. K datu uzávěrky Zpravodaje se omezení týkají části Sušek,
Polických stěn a Teplických stěn, Ostaše, Čtyř palic, Průčelské rokle, části Josefovského údolí
v Moravském krasu. Informace najdete v databázi Skály ČR na webu ČHS. Prosíme, abyste tato
i další časová omezení respektovali.



V souvislosti se začátkem lezení v Českém ráji, na Drábských světničkách, upozorňujeme na
zákaz lezení na skály patřící do skalního hrádku, který je památkově chráně; dotčeny jsou skály
Drábský sloup, Drábský masiv, Partyzán.



Do databáze Skály ČR byly doplněny protokoly o prvovýstupech, které poskytla Oblastní
vrcholová komise Jizerské a Lužické hory, čímž byly v databázi zkompletovány Severní oblasti
Českého ráje.



Na ledové stěně ve Víru se poslední lednový víkend uskutečnil metodický víkend ČHS zaměřený
na techniku lezení v ledu. Akce se zúčastnilo přes sedmdesát zájemců, kteří se pod vedením
lektorů ČHS seznámili s technikou lezení v ledu včetně budování jištění a vyzkoušeli si lezení
s horním jištěním. Podmínky na ledové stěně Vír byly ideální díky nasazení HO Vír, materiálem
na půjčení přispěla firma Singing Rock.



V lednu byl dokončen kurz trenérů licence B pro sportovní lezení, který byl zahájen na podzim
2016. Trenérskou licenci s platností na čtyři roky získalo pět zájemců; těm, kteří jsou ze spolků
zapojených do projektu mládeže, bude část nákladů na kurz proplacena z rozpočtu ČHS
určeného na mládež.



O kurzy a doškolení instruktorů ČHS je letos velký zájem. Kapacity všech tří úrovní
instruktorských kurzů (instruktor sportovního lezení, instruktor skalního lezení a instruktor
horolezectví) jsou zaplněny, obsazena jsou i jarní doškolení. Plně obsazen je i akreditovaný Kurz
lezení na umělé stěně spojených se získáním trenérské licence C, jehož první část se konala již
v březnu. Kurz je přednostně určen členům ze spolků zapojených do projektu mládeže.



Vedení UIAA schválilo pokračování členství našich zástupců v odborných komisích UIAA:
J. Vogel bude i v dalším období řádným členem Horolezecké komise, J. Holec a I. Rotman budou
ve funkcích korespondenčních členů Bezpečnostní komise, resp. Lékařské komise; J. Kubalová
se rozhodla v činnosti v rámci UIAA nepokračovat.



Muzeum Českého ráje v Turnově se věnuje horolezectví – na výstavu fotografií z expedic od
Jana Červenky, čestného člena ČHS, brzy naváže výstava fotografií z pískovcového lezení
Českého ráje a Labských pískovců, do které mají možnost zapojit se fotografující horolezci.

Horolezecký úřad


Hlavní „spolkovou“ událostí prvního čtvrtletí byla jako každoročně Valná hromada ČHS. Ta
letošní se konala v sobotu 25. března v Praze na Strahově. Hned v úvodu jednání byla
odhlasována změna Jednacího a volebního řádu, která umožnila, na základě návrhu z pléna,
kandidovat do voleb i v průběhu valné hromady, až do okamžiku stanoveného volební komisí.



Účastníci valné hromady schválili hospodaření ČHS v roce 2016 a rozpočet ČHS na rok 2017
v celkové výši 15 348 130 Kč (se započtením finančních prostředků z programu Erasmus+ a
peněz od ČOV). Schválena byla také změna pojetí rodinného členství v ČHS, na základě které
bude dětem do osmnácti let poskytnuta výhoda členství zdarma jen v případě, že se do ČHS
přihlásí, popř. zaplatí členství celá rodina najednou (alespoň jeden rodič a dítě). Velká diskuse
se týkala návrhu informační směrnice, kterou předložili zástupci dvou oddílů. Dokument, na
základě kterého by měl ČHS poskytovat a zveřejňovat veškeré informace o své činnosti až do
úrovně jednotlivých osob, nebyl schválen.



Letošní valná hromada byla především volební: V souladu s platným zněním stanov z roku 2015
byl poprvé zvolen pouze pětičlenný výbor, a to na období dalších čtyř let. Předsedou výkonného

výboru a celého ČHS se opět stal Jan Bloudek; do výkonného výboru byl dále zvolen Radan
Keil, Petr Resch (oba byli členy dosavadního výboru) a dva noví členové - Martin Veselý a David
Urbášek. O tom, kdo z nich zaujme místa místopředsedů, hlasuje výkonný výbor.


Účastníci valné hromady volili i členy disciplinární a revizní komise. Do disciplinární komise byli
zvoleni dva její dosavadní členové – Vladislav Rezek a Miloslav Šramota (dosud náhradník),
třetím členem, nováčkem, je Jakub Filip. Do revizní komise byli zvoleni všichni její dosavadní
členové – Martin Mašát, Jana Krtková a Michal Všetečka, kteří si vzápětí odhlasovali, že
předsedou bude opět M. Mašát. Společným jmenovatelem všech uskutečněných voleb je malá
konkurence; vyjma výkonného výboru, do kterého se v průběhu valné hromady přihlásil další
kandidát, nepřesahoval počet kandidátů počet obsazovaných míst.



Výkonný výbor ČHS se v prvním čtvrtletí roku 2017 sešel třikrát, všechna jednání se konala
v Praze na sekretariátu ČHS. Výkonný výbor mj. schválil registraci sedmi nových spolků
a jednoho oddílu do ČHS, odsouhlasil změnu směrnice o jednání výkonného výboru, na základě
které se jednání výboru budou účastnit i předsedové komisí, jejichž agenda bude na programu
jednání, a seznámil se s podrobnou zprávou o výsledcích reprezentačních družstev ve
sportovním lezení za rok 2016, kterou připravil předseda komise soutěžního lezení T. Binter.



Důležitým bodem jednání byla příprava rozpočtu, jehož výše závisela do značné míry na státních
dotací, o které ČHS požádal v rámci šesti dotačních titulů vyhlašovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Díky tomu, že žádosti ve třech hlavních programech byly vyhodnoceny
ještě před termínem konání valné hromady, a především díky tomu, že ČHS získal ve třech
dotačních programech výrazně vyšší dotace než kdykoli v minulosti, bylo možno připravit
rozpočet ve výši téměř 15 mil. Kč.



Členský průkaz ČHS na rok 2017 si ke konci března pořídilo již více než 11 tisíc členů. O ČHS
Trio zahrnující vedle členství v ČHS také cestovní pojištění UNIQA a členství ve Slovinském
horolezeckém svazu (PZS), projevilo zájem téměř 600 členů ČHS. Distribuce průkazů PZS byla
zpočátku spojena s komplikacemi, v důsledku kterých trvalo doručení průkazů v některých
případech nepříjemně dlouho - omlouváme se (chyba je již odstraněna, změnili jsme zasílací
firmu). Individuální členové a část oddílových členů využila při objednávání průkazů ČHS, ČHS
Trio a pojištění nový e-shop, díky kterému je možné objednávky rychleji zpracovávat.



Připomínáme, že i v roce 2017 jsou členové ČHS automaticky kryti úrazovým pojištěním, které
se vztahuje na akce organizované přímo ČHS, oddílem apod. Na trenéry, cvičitele a instruktory
se vztahuje pojištění odpovědnosti, které je nově rozšířeno na území Evropy (do loňského roku
platilo jen v ČR). Obě pojištění poskytuje Kooperativa, na základě rámcové smlouvy, kterou
uzavřel Český olympijský výbor.



Členové ČHS si mohou zakoupit výše již zmíněné cestovní pojištění od pojišťovny UNIQA kryjící
horolezectví a další sporty, v rámci kterého si mohou vybrat z řady tarifů (v ceně od 590 Kč).
Členům reprezentačních družstev platí ČHS cestovní pojištění na jednotlivé výjezdy na
zahraniční závody, a to na základě rámcové smlouvy, kterou s Pojišťovnou UNIQA uzavřela
Česká unie sportu.



Ke slevám na chatách ve Vysokých Tatrách, které si již členové zvykli, přibyly letos, díky smlouvě
mezi ČHS a Slovinským horolezeckým svazem, také slevy na horských chatách ve Slovinsku,

ve stejné výši, na jakou mají nárok členové „domácího“ slovinského svazu; stačí se prokázat
platným průkazem ČHS.


V březnu vyšla Ročenka ČHS 2016: Lezecké události uplynulého roku, povídání o lezení na
písku s „mistry pískaři“, historie Dawn Wall od Warrena k Adamovi, tuzemské soutěžní lezení.
Zástupci oddílů si mohli vzít výtisky ročenky pro své členy na valné hromadě, ostatní oddíly si
mohou ročenky objednat prostřednictvím e-mailu info@horosvaz.cz, zašleme jim je poštou. Pro
individuální členy a další zájemce jsou ročenky nachystány na několika desítkách lezeckých stěn
po celé ČR. Události, článek o Dawn Wall, povídání s pískaři, které je v plném znění na našem
webu.
Přejeme úspěšnou lezeckou sezónu, bez nutnost využít nabízené pojištění!

Partneři ČHS v roce 2017

TENDON je celosvětově úspěšná česká značka statických a dynamických lan, která se v současné době se
řadí mezi technologické lídry na trhu. 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 a další. Už přes deset let TENDON
podporuje závodní činnost mládeže ve formě sponzoringu seriálu závodů v lezení na obtížnost a v posledních
letech i výjezdy mladých alpinistů. Začátkem roku 2016 si značku TENDON vybral i Adam Ondra jako svého
nového sponzora pro posouvaní lidských hranic ve sportovním lezení.

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

V SINGING ROCKu stále platí, že lezecké vybavení vyrábějí Lezci pro Lezce. Během 25ti let se Singing Rock
vypracoval na profesionálního a inovativního výrobce horolezeckého vybavení a vybavení pro výškové práce.
Dokážeme testovat a zlepšovat naše produkty, rozvíjet jejich funkčnost, jakož i kvalitu horolezeckého
vybavení. Většina z nás jsou horolezci, sportovní lezci nebo skialpinisté.. Za celý rok společně nalezeme
desítky kilometrů a napadáme stovky pádů. Tedy dříve než se SINGING ROCK sedák, lano, cepín nebo
karabina dostane k Vám, projde si opravdovým očistcem. Více o nás najdeš na 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.

HUDYsport a.s. je největší sít v České a Slovenské republice s tradicí, která se vyvíjí od roku 1990. Stěžejní
část tvoří 38 maloobchodních prodejen na území obou republik. Pro vznik společnosti HUDYsport je klíčová
postava jejího zakladatele Jindry Hudečka. Jeho největší a celoživotní láskou jsou skály, především
pískovcové, v kraji Českosaského Švýcarska, které již v mládí slézal spolu se svými kamarády. V roce 1990
založil malou firmu, která obchodovala s outdoorovým vybavením a stala se základem pro společnost
HUDYsport, jak ji znáte dnes. Zaměstnanci HUDYsportu se stávali vždy kamarádi ze skal či horolezeckých
expedic. Díky tomu vznikl uvnitř firmy silný duch, který je její hnací silou i dnes!

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

Hlavní mediální partner ČHS
Jaká je Montana by spíše měli říkat ostatní, než my. Místo vymýšlení propagačního textu na toto místo jsme
zase museli jít někam lézt. Jinak to bohužel nejde, jenom tak může vznikat další číslo autentického lezeckého
časopisu.

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
Praha: www.festivalalpinismu.cz.
Roční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ (sekce Innsbruck 608) je pouhých 245 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.

Tipy na trekování v českých luzích a hájích, v horách Evropy i velehorách světa. Feraty, vysokohorská turistika,
běh v přírodě, lezení, kolo a MTB, vodácká turistika. Původní rozhovory a reportáže z expedic. Praktické rady
k bezpečnosti a vybavení do hor. Důkladné recenze vybavení. To vše najdete 4x ročně ve Světě outdooru za
95 Kč. www.SvetOutdooru.cz

