Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 10. do 31. 12. 2018

Lezení v horách a na skalách
Během podzimu jsme mohli sledovat a obdivovat výsledky z lezeckých „výletů“ Adama Ondry. Nejprve na Balkáně,
kde se mu v Makedonii v oblasti Mavrovo podařilo přelézt nový projekt za 9a+; cestu nazval Czech Trip. Poté v USA, kde
v rámci cesty Climbing the Americas zvládl na on sight např. Just Do It za 8c+ ve Smith Rock v Oregonu, svého času
nejtěžší cesta USA, nebo další legendu - Scarface za 8b+. Adamův pokus o on sight přelez Salathé na El Capitana bohužel
skončil neúspěchem – pádem cca 100 metrů před koncem této téměř kilometrové cesty.
Letošní výkony vynesly Adamovi 11. místo v anketě Sportovec roku 2018, kterou organizuje Český olympijský výbor.
V této souvislosti je dobré připomenout, že Adam převzal v létě v rámci Arco Rock Legends svoji již pátou cenu pro
nejlepšího skalního lezce – Wild Country Award, kterou byla oceněna zejména jeho cesta Silence za 9c z roku 2017.
V poslední době se hodně daří Jakubovi Konečnému. V Ospu a koncem roku ve Španělsku přelezl deset cest
obtížnosti 9a, a poslední den v roce přidal cestu Catxasa za 9a+!
Překvapivě se objevila i zpráva z českých pískovců. Petr Slanina aka Špek vylezl na Prachově asi jednu z posledních
jasných linií. Cestu za VIIIc – IX, která vede na masiv Visuté zahrady, cestu nazval Žíně výstavní.
Gabriela Vráblíková přelezla v Labáku cestu THC XIb - jedná se o první český ženský přelez cesty této obtížnosti. Ivana
Řezníková zvládla své druhé 8A+ - boulder Star gate ve Sklarske Porebě v Polsku.
Ondřej Beneš přelezl ve dvojce s Christianem Fascendinim cestu El Niňo na El Capitana - 5.13c A0, 30 délek. Ondra
vyváděl všechny klíčové délky; pravděpodobně se jedná o 11. opakování tohoto výstupu.
Nejlepší horolezecké a lezecké výstupy a skialpinistické sjezdy členů ČHS za rok 2018 budou oceněny
a slavnostně vyhlášeny v pátek 8. února 2019, v rámci programu Jizerské padesátky. Nejlepší výkony bude hodnotit
a vybírat Komise alpinismu ČHS a její spolupracovníci.

Závody
Na posledních letošních závodech Světového poháru IFSC v lezení na rychlost, které se konaly ve druhé polovině
října v čínských městech Wujiang a Xiamen, reprezentoval Českou republiku Jan Kříž. Umístil se na 18., resp. na 17.
místě, od finále jej dělila jen jedna či dvě setiny sekundy. V celkovém pořadí Světového poháru v lezení na rychlost
se umístil Jan Kříž na 14. místě a Hana Křížová na celkovém děleném 75. místě.
V celkovém pořadí Světového poháru v lezení na obtížnost se umístil Jakub Konečný na 29. místě, Adam Ondra
na 31. a Iva Vejmolová na 52.
Závěrečné měsíce roku patřily především tuzemským lezeckým závodům.
ING Mistrovství České republiky dospělých v lezení na obtížnost a ING Mistrovství ČR mládeže kat. J a A v lezení
na obtížnost proběhlo v Praze na Zličíně ve dnech 27. – 28. října 2018. Mistrem republiky v kategorii mužů se podle
očekávání stal Adam Ondra, v kategorii žen zvítězila Iva Vejmolová. Na MČR mládeže obsadili první místa v juniorské
kategorii Vojta Trojan a Sabina Večeřová, v kat. A Štěpán Potůček a Eliška Adamovská.
Na Zličíně byly započítány poslední body do letošních seriálů závodů. Celkovými vítězi Českého poháru v lezení na
obtížnosti se stali Martin Stráník a Iva Vejmolová. Vítězství v Českém poháru mládeže vybojovali Vojtěch Trojan
a Sabina Večeřová (junioři), Šimon Potůček a Eliška Novotná (kat. A).
Vítězové ČP mládeže kat. B - Marek Jeliga a Markéta Janošová - byli známi již od 13. října, kdy se v Chocni konal
Český pohár mládeže v lezení na obtížnost. Vítězi choceňského závodu se stali Tomáš Lukášek a Sabina Večeřová
(junioři), Šimon Potůček a Eliška Novotná (kat. A) a Ondřej Slezák a Markéta Janošová (kat. B).
Součástí MČR bylo Akademické mistrovství ČR v lezení na obtížnost, které vyhrál Tomáš Binter a Iva Vejmolová.

Ve dnech 7. - 9. prosince proběhlo v Lanškrouně Rock Point Mezinárodní mistrovství České republiky
v boulderingu, Rock Point Mistrovství České republiky mládeže v boulderingu a finále letošního Rock Point
Českého poháru v boulderingu. Mistry ČR v kategorii dospělých se stali Vojtěch Trojan a Eliška Adamovská,
v juniorské kategorii opět Vojta Trojan a s ním Jana Ondřejová, v kat. A Šimon Potůček a Eliška Adamovská
a v nejmladší kat. B Ondřej Slezák a Eliška Bulenová.
Celkové vítězství v Rock Point Českém poháru v boulderingu vybojoval Martin Stráník a Eliška Adamovská.
Vítězství v mládežnickém pohárovém seriálu si z Lanškrouna odvezli junioři Vojta Trojan a Jana Ondřejová, Šimon
Potůček a Eliška Adamovská (kat. A) a Lukáš Doleček a Eliška Bulenová (kat. B).
O týden později, v sobotu 16. prosince 2018 se v brněnském lezeckém centru Duro Singing Rock uskutečnilo
Mistrovství ČR v lezení na rychlost v kategoriích dospělých i mládeže. Mistrovské tituly vybojovali tito závodníci
a závodnice: Jan Kříž a Hana Křížová (dospělí), Matěj Burian a Denisa Mercová (junioři), Hana Křížová (kat. A), Čeněk
Babača a Cibulková Tereza (kat. B), Šimon Cibulka a Sabina Skoupá (U14) a Jaroslav Šikula a Mariana Janošová
(U12) a Dan Školař a Adéla Bodanská (U10). Za zmínku stojí skvělý čas Jana Kříže, který pokořil hranici šesti sekund
a závod ukončil s časem 5,81 s.
V závěru letošní sezony se uskutečnily tři závody Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost U14. První z nich
se odehrál v sobotu 20. října v Lanškrouně. První místa obsadili Adam Adamovský a Karolína Gendová (U14), Jan Štípek
a Anika Škopová (U12) a Lukáš Uherec a Klára Preislerová (U10).
Další závod hostil pod názvem Saltic – Čertova stěna 2018 Trutnov. V závodě zvítězili František Danda a Barbora
Bernardová (U14), Jaroslav Šikula a Mariana Janošová (U12) a Lukáš Uherec a Klára Preislerová (U10).
Poslední finálové klání se konalo první prosincovou sobotu v nové hale v Jeseníku. V jednotlivých kategoriích
vybojovali vítězství tito mladí závodníci a závodnice: Adam Adamovský a Barbora Bernardová (U14), Lukáš Mokroluský
a Mariana Janošová (U12) a Lukáš Uherec a Klára Preislerová (U10). Celkovými vítězi Českého poháru U14 se stali
Adam Adamovský a Barbora Bernardová (U14), Lukáš Mokroluský a Mariana Janošová (U12) a Lukáš Uherec
a Adéla Bodanská (U10).
Výkonný výbor ČHS hodnotil na svém prosincovém jednání výsledky letošní sezóny v soutěžním lezení
a konstatoval, že se jednalo o velmi úspěšný rok, zejména díky mládežnické reprezentaci, která dosáhla v roce svých
historicky nejlepších výsledků. Dlouhodobě úspěšné je i reprezentační družstvo dospělých.
V sobotu 24. 11. se v Brně uskutečnilo Mezinárodní mistrovství ČR v drytoolingu v disciplíně obtížnost – Dry Tool
Cup 2018. V kategorii mužů zvítězil Mirek Matějec. Mistrovský titul v kategorii žen, v bohužel slabě obsazeném závodě,
vybojovala Aneta Loužecká, která se však v celkovém hodnocení musela spokojit s druhým místem, za Slovenkou Marií
Šoltésovou. Aneta se zúčastnila již 1. 12. Evropského poháru v Domžale ve Slovinsku.
Tuzemská skialpinistická závodní sezóna odstartovala 29. prosince na Šumavě závodem Železný pašerák. Seriál
závodů HUDY Český pohár ve skialpinismu 2019 bude zahájen 12. 1. 2019 v Rokytnici nad Jizerou již tradičním
závodem O dřevěného Krakonoše, plánováno je celkem pět závodů. Středoevropský pohár v závodním skialpinismu,
který zahrnoval závod v ČR, na Slovensku a v Polsku, se v roce 2019 neuskuteční, protože nebylo možné sladit termíny
jednotlivých závodů tří pořadatelských zemí.

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody…
V podzimních měsících probíhaly další doškolovací kurzy pro instruktory ČHS. V polovině října se v Plzni konalo
doškolení s názvem Lezecká cvičení a hry pro děti, začátkem listopadu pak na Vysočině doškolení zaměřené na první
pomoc a záchranu. Největší zájem byl o letošní poslední, tematicky zcela nový doškolovací kurz – Metodické postupy ve
výuce nováčků, který absolvovala v polovině listopadu na Rabštejně téměř dvacítka zájemců. V roce 2018 získalo
kvalifikaci instruktor SCI nebo RCI dvacet jedna členů ČHS, dalších čtrnáct si již získanou kvalifikaci prodloužilo
nebo obnovilo.
Ve druhé polovině října byl zahájen další kurz Instruktor lezení na umělé stěně zahrnující i získání kvalifikace
Trenér sportovního lezení – C. Tento kurz je přednostně určen pro zájemce ze sítě mládežnických klubů a skládá se ze
tří bloků. První metodická část se konala ve Mšeně, druhá část týkající se první pomoci se uskutečnila začátkem listopadu
v Jihlavě a závěrečný třetí trenérský blok proběhnul v termínu 8. – 11. listopadu v Praze. Podzimní kurz úspěšně
absolvovalo deset zájemců, osm z nich bylo ze sítě mládežnických klubů. Kvalifikaci Instruktor lezení na umělé stěně
a licenci Trenér C získalo v roce 2018 díky tomuto kurzu osmnáct členů ČHS.

Lektoři Metodické komise ČHS uspořádali poslední říjnovou sobotu další Metodický den ČHS, již tradičně v lezecké
oblasti Srbsko v CHKO Český kras. Akce byla zaměřena na bezpečnost lezení, tj. získání základních poznatků o lezení
a jištění na skalách. Zúčastnit se mohli jak začátečníci, tak ti, kdo již s lezením má nějaké zkušenosti a chce si své poznatky
rozšířit. Účast bohužel nebyla, kvůli špatnému počasí, moc vysoká.
Lékařská komise ČHS, Společnost horské medicíny ČR a Medicínská komise SHS James uspořádaly ve dnech
27. – 28. října tradiční již 29. Pelikánův seminář pořádaný na počest MUDr. Jiřího Pelikána, který v roce 1988 zahynul
při výstupu na Annapurnu. Tentokrát se akce vrátila zpět do České republiky, do Libereckého kraje a konala se na chatě
Pláně pod Ještědem. Téměř 60 účastníků mělo možnost vyslechnout dvacítku zajímavých prezentací a workshopů na
téma horská, expediční a cestovní medicína, medicína v divočině, první pomoc a záchrana v horách, lezecké úrazy
a nehody při lezení, omrzliny a podchlazení, nemoc z výšky, lavinové nehody atd.
Ve dnech 10. – 11. listopadu se v Lezeckém centru v Jihlavě konalo setkání oddílů, které jsou sdruženy v síti
mládežnických klubů. Akce, kterou připravila Komise mládeže, se zúčastnili zástupci devatenácti klubů. Na setkání
zazněly informace o činnosti Komise mládeže v roce 2018 (granty mládeže ČHS, finanční podpora za sportovní aktivitu,
soutěž Mladí horalové, kemp ve Slovinsku) a o plánovaných akcích na rok 2019, tj. hlavně o mezinárodním kempu
a připravovaných závodech pro mládež. Na programu byl také blok fyzioterapie, který připravila Žofie Odziomková
z FyzioGym, a metodický blok lektora Marka Beláně. Kluby mládeže měly možnost informovat ostatní o své činnosti a více
se vzájemně poznat. Setkání bylo z jejich strany velmi dobře hodnoceno. V návaznosti na zájem klubů o závodní činnost
byla novou členkou komise mládeže jmenována Jana Cinková, která bude zodpovídat právě za přípravu závodů mládeže.
Oddílům zapojeným do sítě mládežnických klubů byla koncem roku vyplacena podpora za sportovní aktivity dětí,
v celkové výši 435 tisíc Kč. Pro tento účel byly využity finanční prostředky získané z výnosů loterií, které poskytoval
sportovním svazům v uplynulých letech Český olympijský výbor.
Poslední říjnovou sobotu se uskutečnilo další školení správců skal, které zorganizovala Centrální vrcholové komise
ČHS ve spolupráci s Oblastní vrcholovou komisí Český ráj. Školení se konalo v lomu v Kacanovech známém pod názvem
Kacanovy Krík a zúčastnili se jej hlavně správci skal a prvovýstupci z Českého ráje. Školení vedl předseda CVK Karel
Berndt a Vladimír Těšitel, který demonstroval zkoušky pevnosti fixního jištění a karabin.
V listopadu byla vydána aplikace ČHS - Skály ČR pro Android i pro iOS, která zpřístupňuje kompletní databázi skal
a lezeckých cest vedenou Českým horolezeckým svazem, tj. základní parametry, popis a charakteristiku všech skal
a výstupových cest v databázi, vyznačení polohy skal na mapě a navigaci, včetně možnosti použití offline dat. Nabízí také
hodnocení oblíbenosti skal a cest, možnost přidávání parametrů cest (délka cesty, orientace, ikonky) a hlavně fotogalerie
výstupových cest s možností přidávat vlastní fotografie. Ke konci roku si aplikaci, která je velmi dobře hodnocena, stáhlo
cca 1800 zájemců.
V pátek 23. listopadu 2018 se uskutečnil v Sedmihorkách v Českém ráji seminář věnovaný vztahu horolezectví
a ochrany přírody. Akci připravil Český horolezecký svaz, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa NP České
Švýcarsko, se kterými ČHS úzce spolupracuje. Setkání, kterého se zúčastnili hlavně pracovníci ochrany přírody, členové
oblastních vrcholových komisí a správci skal, bylo věnováno aktuálnímu stavu soužití horolezců a ochrany přírody a bylo
zaměřeno hlavně na situaci v pískovcových skalních oblastech Českého ráje, Labských pískovců a Broumovska.
V návaznosti na seminář se v Českém ráji konalo jednání Centrální vrcholové komise.
Správa CHKO Žďárské vrchy vydala na základě žádosti ČHS rozhodnutí, na základě něhož je povoleno provádění
údržby jištění a značení horolezeckých sektorů na území PP Tisůvka a PP Rozštípená skála. Povolení platí do konce
roku 2027.
Krajský úřad Libereckého kraje udělil na základě žádosti ČHS nový souhlas s provozováním horolezectví na území
Přírodní rezervace Údolí Jizery. Souhlas zahrnující i možnost provozování drytoolingu na Krkavce je vydán na období
do konce roku 2023.
V říjnu se uskutečnilo jednání se Správou CHKO Český kras ohledně nedořešených záležitostí včetně povolení lezení
pro Srbsko a Alklazar. Prvním hmatatelným výsledkem zlepšení spolupráce je vydání souhlasu pro PR Radotínské
údolí, s platností do konce roku 2028.

Horolezecký úřad
Český horolezecký svaz se v říjnu přestěhoval – naše nové sídlo je na adrese Nádražní 29/21, Praha 5 - Smíchov.
Kanceláře sekretariátu jsou dobře dostupné, jen pár metrů od stanice metra B Anděl. Úřední hodiny zůstávají beze změny,
tj. úterý od 9 do 11 a od 13 do 18 hod., čtvrtek od 13 do 18 hod.
Během posledního čtvrtletí roku 2018 se uskutečnila v Praze tři jednání Výkonného výboru ČHS. K důležitým
bodům jednání patřilo zejména hodnocení hospodaření ČHS a v návaznosti na to příprava rozpočtu na rok následující. Na
posledním jednání, které se uskutečnilo na začátku prosince, byl schválen předběžný návrh rozpočtu ČHS s příjmy
a výdaji ve výši 18 094 540 Kč, který je koncipován jako vyrovnaný. Návrh může být upraven v návaznosti na peníze
z dotační programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se podaří získat. ČHS dosud podal žádosti o dotace
z programu Repre a z programu Talent, žádost o podporu z programu Organizace sportu připravujeme a budeme ji
podávat, v souladu se stanovenými podmínkami, v lednu.
Výkonný výbor dále projednával záležitosti týkající se soutěžního lezení. Na prosincovém jednání schválil Koncepci
profesionálního trenérského zajištění reprezentace a VSCM v soutěžním lezení, seznámil se s výsledky úspěšné závodní
sezóny a poděkoval realizačnímu týmu za výborné výsledky, kterých se podařilo dosáhnout.
Součástí všech jednání výkonného výboru byly informace o zahraničních aktivitách, za které odpovídá předseda
ČHS Jan Bloudek. Významnou akcí bylo Generální shromáždění UIAA, které se konalo začátkem října v Mongolsku,
a byla na něm projednávána úprava celkové strategie UIAA. V předložených návrzích, na jejichž formulaci se podílel
i předseda ČHS, je kladen větší důrazu na tréninkové a výcvikové standardy v horolezectví, na posílení bezpečnostní
značky UIAA a na ochranu a udržitelnost horské přírody. Soutěžní sport by dle nové strategie měl být financován odděleně
a pouze těmi zeměmi, které se aktivně účastní soutěží v ledolezení.
Předsedkyně komise mládeže M. Jančíková byla jmenována řádnou členkou Komise mládeže UIAA a zúčastnila
se jednání této komise, které se konalo v listopadu ve Španělsku.
Další mezinárodní aktivity se týkaly EUMA (European Union of Mountaineering Association), kde zastává J. Bloudek
funkci místopředsedy. Listopadové valné hromady v Bruselu se spolu s ním zúčastnil i M. Veselý, 1. místopředseda ČHS.
V listopadu se uskutečnilo v Bratislavě poslední setkání týmu organizátorů v rámci tříletého projektu Climbing for
Everybody, který byl financován z prostředků programu Erasmus+. Horolezecké svazy, které se na projektu podílely, se
domluvily na pokračování spolupráce i po ukončení projektu, s tím, že se zaměří především na oblast ochrany přírody
a údržby skal, na mládež, alpinismus a vzdělávání instruktorů. Aktivity projektu Climbing for Everybody byly završeny
v Praze na Zličíně a v Lanškrouně, kde se souběžně s MČR v lezení na obtížnost a MČR v boulderingu konaly lezecké
dny pro veřejnost.
ČHS vyjednal s pojišťovnou UNIQA změny cestovního pojištění, které mohou již řadu let využívat členové ČHS.
Změny spočívají ve zjednodušení a tím i snížení počtu dosud nabízených tarifů a ve zvýšení pojistného plnění. Základní
pojištění zahrnuje od roku 2019 automaticky i pojištění odpovědnosti a úrazu, o které je dlouhodobě velký zájem, a pojistné
plnění se zvyšuje z dvou na tři milionu Kč. Změny pojištění se promítnou i do cen balíčku Trio.
V týdnu před Vánocemi se podařilo spustit dlouho připravovaný a očekávaný systém evidence členů spojený
s inovovaným e-shopem a se zcela novým modulem Předsedové, díky kterému mohou předsedové oddílu samostatně
spravovat svoji členskou základnu, editovat základní údaje o oddíle i členech a hlavně objednávat pro své členy členské
průkazy, cestovní pojištění i balíček ČHS Trio. Provoz se rozběhl, zejména kvůli náročné kontrole dat, později, než jsme
plánovali a přes veškeré testování má některé technické chyby, na jejichž odstranění společně s provozovatelem systému
usilovně pracujeme. Za zdržení i počáteční komplikace se omlouváme a současně doufáme, že se vám nový systém pro
předsedy i e-shop bude líbit a usnadní vám objednávání průkazů apod.
Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši jako dosud, tj.:
dospělí ve věku 26 – 60 let včetně - 400 Kč
senioři od 61 let výše – zdarma
junioři ve věku 19 – 25 let včetně – 300 Kč
děti do 18 let včetně – 100 Kč
Členství zdarma pro dítě do 18 let je možné v rámci rodinného členství, kdy je průkaz objednáván společně pro dítě
a alespoň jednoho rodiče.

Cena základního tarifu celoročního cestovního pojištění, které zahrnuje léčebné výlohy, asistenční služby,
pojištění odpovědnosti a úrazu, a platí pro pobyt v Evropě do 30 dnů, je 785 Kč.
Cena balíčku Trio pro dospělého člena se základním tarifem pojištění je 1590 Kč.
Podrobné informace, e-shop i modul pro předsedy jsou na našem webu.
Na konci roku splnil ČHS povinnost vyplývající ze zákona o podpoře sportu, kterou je zápis do Rejstříku sportu,
který patří do působnosti MŠMT. Do rejstříku se zapisují zastřešující sportovní organizace (např. Česká unie sportu),
sportovní svazy, tělovýchovné jednoty, kluby a oddíly, jejich členové, a dále sportovní zařízení. Zápis v rejstříku bude pro
příště podmínkou pro přidělení státních dotací. O povinnostech, které se týkají oddílů (spolků), vás budeme informovat.
ČHS vyhlásil další ročník soutěže o nejlepší fotografii pro vytvoření PF Českého horolezeckého svazu. Cenu za
vítěznou fotku – lano Tendon Ambition a průkaz ČHS na rok 2019 - získal Ondřej Vacek – gratulujeme.
S předstihem informujeme, že Valná hromada ČHS se uskuteční v sobotu 23. března 2019 v Praze na Strahově!
ČHS přeje všem svým členům, spolupracovníkům a příznivcům vše nejlepší v novém roce!

Partneři ČHS v roce 2018

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.

Partner reprezentace ČR v soutěžním lezení
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

Partner údržby skalních oblastí
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.

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!

Partner projektu Sokolíci
Více než 50 let vyrábíme oblečení a vybavení do nejdrsnějších horolezeckých podmínek na naší planetě.
Velké množství získaných zkušeností se snažíme vkládat do neustálého zdokonalování bund, kalhot, spacáků,
batohů a mnoho dalšího. Od samých začátků jsme součástí nesčetných expedicí na nejvyšší vrcholy světa
nebo jsme byli při těch nejodvážnějších expedicích na Severním a Jižním pólu Země. Známé kousky oblečení
jako hardshell bunda TUPILAK, péřovka VEGA nebo technický fleece ECLIPSE pravidelně obsazují přední
místa v recenzích po celém světě. Mountain Equipment velmi dbá i zodpovědnost k lidem a životnímu
prostředí a to pomocí „Fair Wear“ výroby nebo kodexem peří (DOWN KODEX), kdy máš jistotu kvalitního
a dlouhého života chovaných zvířat.

Partner projektu Sokolíci
TENDON je celosvětově úspěšná česká značka statických a dynamických lan, která se v současné době 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, knowhow a zkušeností jediného rakouského akcionáře, UNIQA International AG.

Partner projektu Sokolíci

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.

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

