Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 1. do 31. 3. 2018

Lezení v horách a na skalách


V pátek 16. února byly v Oblastní galerii Liberec slavnostně vyhlášeny výsledky ankety
Výstupy roku 2017, kterou již řadu let organizuje Český horolezecký svaz a jsou v ní oceňovány
nejlepší výkony členů ČHS v předchozím roce. Vyhlášení bylo poprvé spojeno s Jizerskou 50,
která je původně závodem horolezců. První ročník Jizerské 50 se jel v roce 1968 jako oddílový
závod TJ Lokomotiva Liberec a v roce 1970 se jej zúčastnili členové Expedice Peru 70, kteří
zahynuli 31. května 1970 pod kamennou lavinou pod Huascaránem; od té doby má závod
přídomek Memoriál Expedice Peru 70.



Ocenění jsou udělována v osmi horolezeckých disciplínách (včetně skialpinismu), od roku
2016 je udělována i cena Talent roku. Na hodnocení se podílí členové Komise alpinismu a další,
i zahraniční odborníci. Rok 2017 byl mimořádný, neboť porota udělila dvě ocenění „Výstup
roku z hvězdičkou“, který náleží jen výkonům světové úrovně. Zde jsou ocenění za rok 2017:
Výstupy roku s hvězdičkou:
o Adam Ondra: Silence, 9c, první cesta této obtížnosti na světě; Flatanger, Norsko,
září 2017
o Zdeněk Hák, Marek Holeček: Satisfaction!, prvovýstup na Gasherbrum I, alpský styl,
ED+ (M7,WI5+), max. sklon 70°; Gasherbrum I (8068 m n.m.), Pakistán, přelom července
a srpna 2017
Výstupy roku:
o Jáchym Srb, Matěj Svojtka: Sultan al-Mujahidin, 8b, první volný přelez cesty, 500 m;
Jordánsko, únor 2017
o Petra Růžičková, Tereza Svobodová: Rock Empire, 8a, 500 m, nejtěžší jordánský big
wall vylezený ženami; Jordánsko, únor 2017
o Adam Ondra: Vrtule, 8C/C+, nejtěžší boulder ČR; Holštejn, Moravský kras, ČR, říjen
2017
o Lucie Hrozová: Arya, WI10/10+, vytrvalost v ledovcové jeskyni, Island, leden 2017
o Karel Svoboda, Simon Kolaja: extrémní skialpový sjezd Tatarka direkt JZ stěnou
Kežmarského štítu do Cmitera, 55°, 700 m, extrémně náročný sjezd; Vysoké Tatry,
Slovensko, květen 2017
Čestná uznání:
o Jáchym Srb, Jan Zbranek: Divine Providence na Grand Pillier d Angle, ED+, 7b+OS,
900 metrů; Mt. Blanc, Francie, červenec 2017
o Lumír Fajkoš, Václav Šatava: Spettacollare, 7c+ PP, 8 délek; Petit Capucin, Francie,
září 2017
o Ondřej Ďoubal: Silbergeier, 8b+, 300 m; Rätikon, Švýcarsko, září 2017
o Ondřej Beneš: To tu ještě nebylo, XIIb, 9a PP; pravý břeh Labe, ČR, duben 2017
o Iva Vejmolová: Nordic Plumber, 8c; Flatanger, Norsko, srpen 2017
o Eliška Adamovská: Fish Eye, 8c PP; Oliana, Španělsko, březen 2017
o Martin Stráník: Dreamcatcher, 8B+/8C; Petrohrad, ČR, prosinec 2017
o Karel Svoboda, Simon Kolaja: Ve stopách V. Tatarky, třídenní skialpinistický přechod
Vysokých Tater, 64 km přes patnáct sedel, celkové převýšení 6400 m; Vysoké Tatry,
Slovensko, březen 2017
o Karel Svoboda, Simon Kolaja: Západní kuloár Aiguille du Chardonnet, 150 m 50°,
600 m 45°, West, TD, 5.2/ E4; Chamonix, Francie, duben 2017







Jiří Švihálek, Ondřej Švihálek: New Age, třídenní přechod Vysokých Tater, 50° III
UIAA, převýšení 7000 m; Vysoké Tatry, Slovensko, březen 2017
Talent roku
o Eliška Adamovská: Fish Eye, 8c PP; Oliana, Španělsko, březen 2017
o




A co se zatím povedlo v letošním roce? Eliška Adamovská, držitelka ocenění Talent roku,
přelezla 4. ledna v Olianě Mind Control za 8c/+, Ondra Beneš, Matěj Svojtka a Švýcar Christian
Fascendini udělali v Mexiku novou vícedélkovou cestu The First Lucky Strike, 500 m za 7c -,
Martin Stráník zvládl ve švýcarském Chironicu boulder Der mit dem Fels tanzt za 8C, další
Martin, tentokráte Jungling přelezl své první 8B+, známý Knockin on Heavens Door, Štěpán
Stráník si při výjezdu do Rakouska připsal své první 8B+.



Adam Ondra přelezl několik cest obtížnosti 9a+ a 9b: V Saint Leger du Ventoux ve Francii
Super Crackinette za 9a+ flash, což by měl být první přelez této obtížnosti na 1. pokus v historii
lezení, ve Švýcarsku Meiose za 9a (původně hodnocena 9b), ve Francii Eagle 4 za 9b.



Mára Holeček a jeho spolulezci ohlásili vylezení nové cesty na panenský štít v Antarktidě na
ostrově Wiencke v souostroví Palmera, v rámci své druhé expedice do Antarktidy.



Juniorští alpinisté, o jejichž výcvik se v uplynulých dvou letech starala Komise alpinismu, se
prosadili ve Výstupech roku (T. Svobodová, P. Růžičková, J. Srb, M. Svojtka) a tak přišel čas
vybrat další mladé, talentované lezce – „Sokolíky“, kteří mají zájem o lezení v horách a big
wall a budou chtít absolvovat tříletý výcvik. Na výzvu Komise alpinismu zareagovala dvacítka
zájemců, kteří absolvovali 24. února na lezecké stěně SmíchOFF a v okolí lezecké a další testy.
Do družstva „Sokolíků“ se nominovalo 9 lezců - Zbyšek Černohous, Alex Fraňková, Juraj
Kováčik, Sam Mašťálko, Honza Novák, Lukáš Ondrášek, Kuba Skočdopole a Eliška Vlčková –
kteří se mohou těšit na výcvik, na výjezdy do hor i výzvy v podobě těžkých, vyhlášených cest.

Závody


Zima patřila především skialpinismu. Závodní sezona, v našem případě tradiční Český pohár
ve skialpinismu, letos pod značkou HUDY, a také Středoevropský pohár ve skialpinismu (SEP),
začala 13. 1. v Tatrách, prvním ze tří závodů SEP. Poté se uskutečnil další závod SEP v Polsku
a tři závody HUDY Českého poháru, z nichž jeden byl součástí SEP. Vrcholem domácích
závodů bylo Mistrovství ČR, které, s tradičním názvem „O dřevěného Krakonoše“, hostila
3. března Rokytnice nad Jizerou. Mistrovské tituly si odvezli Michal Štantejský a Karolína
Grohová, David Novák a Terezie Skřídlovská (junioři), Tomáš Dudek (kadeti); závod byl
současně poslední etapou SEP.



Letošním posledním závodem HUDY ČP ve skialpinismu byl závod „Krkonoše“, který se konal
10. března ve Špindlerově mlýně. Celkovými vítězi ČP ve skialpinismu 2018 se stali Michal
Štantejský a Naďa Hradilová, David Novák a Terezie Skřídlovská (junioři), Jakub Švec
a Kateřina Hladíková (kadeti), Petr Novák a Kateřina Trdlová (veteráni).



Malé reprezentační družstvo, které bylo sestaveno na základě výsledků v loňské sezoně,
se zúčastnilo dvou mezinárodních závodů. Stanislav Heczko, Tomáš Lichý a Matyáš Urban
úspěšně absolvovali na začátku února závod Evropského skialpinistického poháru

v Bischofshofenu. Junior Matyáš Urban vybojoval výborné 2. místo ve sprintu, kadet Standa
Heczko obsadil v téže disciplíně 6. místo. Tomáš Lichý dosáhl na 8. místo ve verticalu.


Na Mistrovství Evropy na Sicílii do oblasti Etny se přidal ve dnech 22. – 25. 2 k výše
jmenovaným i junior David Novák, který zabodoval na 8. místě ve sprintu, což je náš
nejlepší úspěch na letošním ME.



Zima patřila také ledolezení a drytoolingu. První kolo UIAA Ice Climbing World Tour (Světový
pohár v ledolezení) proběhlo 20. ledna ve švýcarském Saas Fee, závodu se zúčastnili
reprezentanti Tomáš Indra a Aneta Loužecká, která již na začátku roku absolvovala Mistrovství
světa juniorů v Malbunu. Česká reprezentace měla zastoupení i na 2. kole SP v Rabensteinu
a na Evropském poháru ve finském Oulu. Zejména v případě juniorky A. Loužecké šlo hlavně
o sbírání zkušeností.



Jediný tuzemský ledolezecký závod – Vírský cepín – MČR v ledovém lezení na rychlost –
se uskutečnil 10. března na ledové stěně ve Víru. Na závod přijely čtyři desítky závodníků.
V silně obsazené soutěži mužů zvítězil a svůj loňský mistrovský titul obhájil Milan Dvořáček,
v kategorii žen zvítězila Karolína Matušková, také obhájkyně titulu.



Tuzemská sezona soutěžního lezení začala 20. ledna v Polici nad Metují tradičním
rankingovým závodem Novoroční Open 2018. První místa vybojovali Vojtěch Trojan a Míša
Hornychová. O čtrnáct dnů později se v Brně uskutečnilo Akademické mistrovství ČR
v boulderingu, jehož vítězi se stali Jan Jeliga a Monika Jakubcová.



Český pohár v boulderingu dospělých 2018 a týž seriál mládeže, oba opět doprovázené
značkou Rock Point byly zahájeny 17. února v jablonecké Makak Aréně. Jednalo se
současně o první nominační závody pro sestavení reprezentačního družstva. Vítězství si
z Jablonce odvezli Martin Stráník, Jakub Konečný (junioři), Štěpán Potůček (kat. A), Jan Vopat
(kat. B); Eliška Adamovská (kat. ženy), Jana Ondřejová (juniorky), Eliška Adamovská (kat. A)
a Michaela Smetanová (kat. B).



Druhý nominační závod v boulderingu hostil pražský Boulder Bar. První místa obsadili Martin
Stráník, Jakub Konečný (kat. junioři), Štěpán Pochman (kat. A) a Marek Jeliga (kat. B); Petra
Růžičková, Jana Ondřejová (juniorky), Eliška Adamovská (kat. A) a Michaela Smetanová (kat.
B). Na základě těchto závodů, podle platných nominačních pravidel, je sestavováno
reprezentační družstvo. K datu uzávěrky jsou jeho členy Martin Stráník, Štěpán Stráník,
Daniela Kotrbová (dospělí), Šimon Potůček, Štěpán Potůček, Eliška Adamovská (kat. A),
Lukáš Doleček, Michaela Smetanová, Tereza Širůčková a Markéta Janošová (kat. B). Další
závodníci, kteří uspěli v nominačních závodech, jsou do reprezentace zařazeni podmíněně,
v návaznosti na splnění předepsaných testů pohybových předpokladů.



Poslední únorovou sobotu se v Brně na stěně Duro Duro uskutečnil nominační závod
v lezení na rychlost pro kategorie dospělých i mládeže včetně kategorií U14 a mladších.
Vítězství si z Brna odvezli tito závodníci: Jan Kříž, Sára Urbanová (dospělí), Matěj Burian a opět
Sára Urbanová (junioři), Hana Křížová (A), Čeněk Babača, Tereza Cibulková (B), Šimon Cibulka,
Kristýna Sonická (U14), Václav Jaroš, Mariana Janošová (U12), Dan Školař, Adéla Bodanská
(U10).



Do reprezentačního družstva v lezení na rychlost se nominovali v kat. dospělých: Libor
Hroza ml. (na základě výsledků v loňské sezoně), Jan Kříž, Petr Burian a Matěj Burian;
v juniorské kategorii opět Matěj Burian a Sára Urbanová, v kat. A Hana Křížová a Simona
Prokešová, v kat. B Čeněk Babača, Tereza Cibulková, Eliška Hobzová, Markéta Janošová
a Lenka Toužínová.



První nominační závod v lezení na obtížnost a současně první závod Českého poháru
v lezení na obtížnost se konal 24. března v Lezeckém centru SmíchOFF v Praze. První
místa vybojovali Martin Stráník a Iva Vejmolová (dospělí), Vojtěch Trojan a Lenka Slezáková
(junioři), Šimon Potůček a Eliška Adamovská (kat. A) a Ondřej Slezák a Markéta Janošová (kat.
B).



První letošní seriálový závod již absolvovali i nejmladší závodníci – Český pohár U14 se
uskutečnil 17. března na stěně Flash Wall v Olomouci. Vítězství v jednotlivých kategoriích,
od nejmladších U10, si odvezli: Lukáš Uherec, Lukáš Mokroluský, Adam Adamovský; Adéla
Bodanská, Natalie Paarová, Aneta Ševčíková.



Komise soutěžního lezení připravila ve spolupráci s Fyzio gym Cooper systém péče
o členy reprezentace, VSCM a talentované závodníky do 14 let, který zahrnuje fyzioterapii,
pohybovou terapii a specializované masáže.



Testování je od letošního roku povinné pro členy reprezentace v lezení na obtížnost
a v boulderingu s výjimkou závodníků, kteří jsou prvním rokem v kategorii B, a je součástí
nominačních kritérií. Jedná se o výjimečný koncept testů, který podává základní přehled
o tělesném složení, specifické svalové síle, vytrvalosti a flexibilitě.



Vzhledem k tomu, že IFSC oznámila zásadní změnu v mezinárodních pravidlech
boulderingu, která mění hodnocení této disciplíny, aktualizovala KSL ČHS ve spolupráci
s pravidlovou sekcí ke dni 22. 1. 2018 Pravidla soutěžního lezení ČHS 2018 tak, aby hodnocení
tuzemských závodů odpovídalo hodnocení závodů mezinárodních.



V polovině března se v Innsbrucku konalo plenárního zasedání IFSC, kterého se zúčastnilo
cca 100 delegátů z 51 národních sportovních federací. ČHS zde zastupovali Jan Bloudek
a David Urbášek.

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody…


Na začátku roku vyhlásila Metodická komise ČHS termíny kurzů a doškolení instruktorů
ČHS. První z nich, závěrečný kurz HAL (high alpine leader) se uskutečnil v polovině března na
Slovensku.



V březnu se v průběhu tří víkendů uskutečnil další, již pátý kurz Instruktor lezení na umělé
stěně. Vyškoleno bylo 10 instruktorů, kteří v rámci kurzu získali i kvalifikaci trenér C. Kurz
probíhal ve Mšeně, v Jihlavě a v Praze na Smíchově, opět pod vedením lektorů odborných
komisí ČHS.



Další, samostatné školení trenérů C uspořádala Komise soutěžního lezení ve dnech 1. –
4. 2. 2018. Vzhledem k velkému zájmu ze strany oddílů o trenérské vzdělání pro instruktory byl
kurz určen výhradně pro kvalifikované instruktory lezení na umělých stěnách působící
v mládežnických klubech, v rámci projektu Podpora mládežnických lezeckých klubů.



První březnový víkend, po opakovaném odsouvání akce v důsledku nepříznivého počasí,
se uskutečnil letošní první Metodický den ČHS ve Víru na Vysočině. Akce zaměřené na
ledolezení se zúčastnilo celkem 50 zájemců.



O týden později navázal další Metodický den ČHS, tentokráte zaměřený na laviny,
skialpinismus a bezpečný pohyb ve sněhovém terénu. Tohoto metodického dne v oblasti
Pradědu se zúčastnilo 8 zájemců.



Do systému Garantovaných horoškol ČHS jsou zařazeny tři horoškoly, nyní probíhá
přijímací proces u dalších dvou (HO Humanita, Lokomotiva Brno). Výkonný výbor schválil
zvýšení příspěvku na absolventa Garantované horoškoly z 600 Kč na 1000 Kč, s účinností od
roku 2018.



Na webu ČHS byla zveřejněna zpráva o využití grantů ČHS v roce 2017. Granty na podporu
mládeže byly přiděleny třiceti jednomu žadateli, celkově bylo vyplaceno 237 061 Kč. Peníze šly
hlavně na celoroční práci s mládeží (nákup materiálu, pronájem lezeckých stěn), na tábory,
soustředění a také na několik náborových akcí. Granty na podporu tradičních horolezecké akce
získalo 17 žadatelů, celkově bylo rozděleno 55 480 Kč. Podporu získal např. tradiční závod na
běžkách Zlatý cepín, Horolezecký sraz Bezuchov, běh Labákem nebo lezecké závody Vánoční
pohár apod. V rámci grantů na údržbu skal bylo rozděleno celkem 78 420 Kč, které byly využity
v devíti lezeckých oblastech – např. v Českém ráji, na Čertových skalách u Lidečka, na Severce.



Ve druhé polovině ledna byly vyhlášeny granty na podporu tradičních akcí a granty na
údržbu skal na rok 2018. Peníze na podporu tradičních akcí byly přiděleny 21 žadatelům, tři
žádosti byly zamítnuty; celkově bylo rozděleno 80 tisíc Kč. O grant na údržbu skal požádalo 20
zájemců, peníze byly přiděleny sedmnácti, v celkové výši cca 104 tisíc Kč.



Zhruba o měsíc později byly vyhlášeny i granty na podporu mládeže, se dvěma zásadními
změnami oproti loňskému roku. Celková částka určená v rozpočtu na granty mládeže byla
zvýšena o 100 %, na 500 000 Kč. Taktéž i částka, o kterou mohou oddíly žádat, se pro kluby
mládeže zapojené do Projektu mládeže navýšila z 10 tisíc Kč na 20 tisíc Kč. Komise mládeže,
do jejíž působnosti tyto granty patří, přidělila granty všem čtyřiceti jedna žadatelům.



Oddílům zařazeným do Projektu mládeže byly rozeslány přihlášky na novou soutěž ČHS
s názvem „Mladí horalové“. Jedná se o soutěž družstev dětí, které budou muset zdolat
soutěžní trasu a splnit šest disciplín. Celoroční finále soutěže se uskuteční v polovině září 2018.



Na začátku ledna nabylo právní moci opatření obecné povahy, na základě kterého je
možno do konce roku 2020 lézt na pravém břehu Labe, na území NPR Kaňon Labe.
Podmínky jsou bohužel přísnější než dosud – přes veškerá jednání se Správou NP České
Švýcarsko, do jeho působnosti CHKO Labské pískovce patří, se nepodařilo zabránit zmenšení
území, kde bylo dosud povoleno celoroční lezení. Se správou NP nicméně spolupracujeme
a doufáme, že se toto omezení podaří časem zmírnit.



Ke zpřísnění podmínek došlo i v Tiských stěnách, kde týž orgán ochrany přírody zakázal
prvovýstupy. Povolení pro PP Tiské stěny, opět formou opatření obecné povahy, nabylo právní
moci na konci března a je platné do konce roku 2022.



Nové povolení lezení bylo vyjednáno pro oblast Pět kostelů v Beskydech. Toto povolení se
vztahuje jen na členy ČHS a je také pětileté.



S končící zimou se přihlásili o svá práva sokoli stěhovaví, čápi černí a další chráněné
druhy ptactva. Pro lezce to znamená respektování lokálních uzavírek, které zveřejňujeme
v aktualitách na našem webu i v databázi skal. Aktuálně jsou hlášeny uzavírky na území NP
České Švýcarsko a v dalších oblastech Labských pískovců, na Havranovi v Lužických horách,
na Suškách, na Výřích skalách, na Bořni, na Čtyřech palicích ve Žďárských vrších.



V souvislosti se Zimními olympijskými hrami v PyeongChangu uspořádal Český
olympijský výbor Olympijské festivaly, na jejichž programu se podílel i ČHS.
V Olympijském parku v Brně byla od 9. do 25. února k dispozici drytoolová stěna, ve čtyřech
lyžařských střediscích v Jeseníkách a v Beskydech měli návštěvníci festivalu možnost vyzkoušet
skialpinismus.

Horolezecký úřad


V prvním čtvrtletí letošního roku se uskutečnila tři jednání Výkonného výboru ČHS.
Jednání byla věnována především přípravě Valné hromady ČHS, tj. uzávěrce hospodaření,
přípravě návrhu rozpočtu na letošní rok, návrhu novely stanov apod. Výkonný výbor projednával
i situaci v oblasti soutěžního lezení, kde dochází k rozdělení agendy mezi více osob, neboť
současné nastavení přesahuje kapacitní možnosti členů Komise soutěžního lezení.



Lednového jednání výkonného výboru se zúčastnil předseda Komise ledolezení Slávek
Matuška, který informoval o situaci v oblasti ledolezení a drytoolingu a o záměrech komise,
jejímž cílem je podpořit a rozvinout tyto disciplíny.



Do ČHS bylo v prvním čtvrtletí přijato sedm spolků, v několika případech se jednalo
o původní horolezecké oddíly ČHS. Žádost o přijetí jednoho spolku, Českého sportovního
lezení, výkonný výbor zamítl především s poukazem na neslučitelnost jeho zájmů a záměrů se
záměry ČHS.



První lednový víkend se uskutečnilo na Blatinách na Vysočině setkání vedení ČHS
s předsedy větších oddílů, kterého se zúčastnili zástupci patnácti oddílů ČHS. Na
programu byly informace o jednotlivých oblastech činnosti ČHS, mezinárodní spolupráci,
dlouhodobějších prioritách, vývoji rozpočtu, hospodaření apod. Toto setkání plánujeme
organizovat pravidelně jednou za rok, aby byla možnost přímější komunikace mezi vedením
ČHS a oddílů.



Předseda ČHS J. Bloudek se v polovině ledna zúčastnil jednání vedení EUMA (European
Union of Mountaineering Associaations) v Mnichově, kde zastává od listopadu 2017 funkci
zastupujícího předsedy. V únoru se účastnil v Bruselu schůzky se zástupcem Evropské komise
pro regionální politiku Marco Onidou a společné schůzky vedení EUMA a UIAA. V lednu

a březnu se účastnil i dvou jednání pracovní skupiny zaměřené na aktualizaci strategie UIAA
v Londýně a Amsterdamu.


V týdnu od 5. do 11. března se uskutečnil další mezinárodní horolezecký týden
ERASMUS+, tentokráte ve slovinské Planici. Akce se za ČHS zúčastnili J. Bloudek, Š. Budský,
členové pracovních skupin, vybraní alpinisté a účastníci z oddílů ČHS, které projevily zájem
o mezinárodní spolupráci.



Nejdůležitější událostí uplynulého čtvrtletí byla Valná hromada ČHS, která se uskutečnila
v sobotu 24. března v Praze na Strahově. Sobotního jednání se zúčastnili zástupci téměř 32
procent členů. Na programu byla, kromě obvyklých bodů (schválení výroční zprávy, body týkající
se hospodaření apod.), také novela stanov ČHS.



Účastníci valné hromady schválili zprávu o hospodaření ČHS v roce 2017. Hospodaření
skončilo, zejména díky vyšším než plánovaným státním dotacím, kladným výsledkem ve
výši 2 812 270 Kč. Výsledný příjem bude převeden do majetku ČHS. Valná hromada dále
schválila návrh rozpočtu ČHS na rok 2018, který byl navržen jako vyrovnaný,
s předpokládanými příjmy a výdaji ve výši 18 800 000 Kč.



Valná hromada schválila také novelu stanov ve čtyřech bodech. První se týká možnosti
členství fyzických osob v ČHS, s tím, že v čl. III odst. 4 bylo upřesněno, že vícenásobné členství
nebo souběh různých druhů členství není možný. Druhý bod zavázal ČHS k tomu, že nakládání
se seznamem členů bude upravovat vnitřní předpis ČHS. Největší diskuse byla u třetí změny, ve
které bylo navrženo stanovit, že právo hlasovat, činit návrhy a volit na valné hromadě mají pouze
členové starší 18 let. I tento bod byl schválen, ovšem jen podmíněně, s platností do valné
hromady v roce 2020, do kdy má výkonný výbor za úkol předložit nové, vhodnější řešení této
věci. Čtvrtý bod novely změnil název funkce tajemník na generální sekretář.



V rámci závěrečné diskuse vystoupili zástupci spolku České sportovní lezení s návrhem
na vytvoření pracovní skupiny, která se bude věnovat vytvoření koncepce soutěžního
lezení a jeho osamostatnění alespoň v rámci ČHS. Debatou na toto téma vyvrcholily diskuse,
které vede ČHS se zástupci ČSL od poloviny roku 2017, kdy vyšly najevo jejich snahy o oddělení
nebo osamostatnění celé oblasti sportovního lezení, které nejsou slučitelné se schválenou
dlouhodobou vizí ČHS. Návrh, který zástupci ČSL předložili, účastníci VH neschválili.



V březnu vyšla další Ročenka ČHS, ve které si můžete, vedle již tradičních horolezeckých
událostí uplynulého roku přečíst rozhovor s Adamem Ondrou o Silence, rozhovor se Zdeňkem
Hákem o prvovýstupu na Gasherbrum I, rekapitulaci historie českého výškového horolezectví či
povídání s geologem o řícení skal. Ročenky byly k dispozici na valné hromadě, oddíly si je
mohou objednat na sekretariátu, pro další zájemce jsou ročenky na několika desítkách lezeckých
stěn.



Z hlediska sekretariátu ČHS byl začátek roku jako vždy ve znamení vyúčtování státních
dotací, vystavování členských průkazů a vyřizování ČHS Trio a cestovního pojištění.
V prvním čtvrtletí bylo vystaveno přibližně 12 tisíc členských průkazů, ČHS Trio si objednala více
než tisícovka členů a cestovní pojištění UNIQA téměř 3 tisíce členů.



V letošním roce k této agendě přibylo také podání žádosti o dotace MŠMT, neboť
ministerstvo vyhlásilo hlavní program, nyní nazvaný Organizace sportu, až v polovině

února. Předběžné informace o přidělení dotací z programů Repre a Talent, o které jsme žádali
v prosinci loňského roku, naznačují, že ČHS získá na podporu reprezentačních družstev
a Vrcholové sportovní centrum mládeže ve sportovním lezení více peněz než v minulosti.

Partneři ČHS v roce 2018

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.

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.
Začátkem roku 2016 si značku TENDON vybral i Adam Ondra jako svého nového sponzora pro
posouvání lidských hranic ve sportovním lezení.

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, know-how 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 290 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

