Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 7. do 30. 9. 2019

Lezení v horách a na skalách
Ve dnech 19. – 22. září 2019 byly na festivalu Ladek – Zdrój v Polsku vyhlášeni vítězové prestižního horolezeckého
ocenění – Piolets d´Ór. Zlaté cepíny tentokráte do Česka neputovaly, jejich novými držiteli jsou David Lama a Hansjorg
Auer - oba in memoriam za individuální sólovýstupy, a tým Tom Livingstone, Aleš Česen a Luka Stražar za novou cestu
na Latok I. Nás ale může těšit, že v předvýběru horolezeckých výstupů aspirujících na tuto cenu byl letos i „Lapse
of Reason“, prvovýstup na Kyazo – Ri, který uskutečnili Mára Holeček a Zdeněk Hák v květnu 2018 (převýšení 1200
m a lezeckých 1600 m, M6, WI 4+, 3+UIAA, ED+ alpským stylem s jedním bivakem).
Márovi Holečkovi a Radku Grohovi se ve dnech 7. – 9. srpna 2019 podařil prvovýstup „BOYS 1970“ na šesti
tisícovku Huandoy v Peru v oblasti Cordillera Blanca. Cestu, která je 1200 m dlouhá a má obtížnost M6,WI6,ED+,
pojmenovali na památku československé expedice, jejíž členové zahynuli v roce 1970 pod Huascaránem pod kamennou
lavinou, kterou uvolnilo rozsáhlé zemětřesení.
Klára Kolouchová (Poláčková) vystoupila 24. července 2019 na K2. Jen o den později zahynul ve stěně Trollveggenu
vydavatel Montany Tomáš Roubal se svým lezeckým parťákem.
Gabriela Vrablíková se stále zlepšuje. Ve Frankenjuře se jí podařil přelez cesty „Severe the Wicked Hand“ – její první
9a a současně nejtěžší cesta, kterou kdy Češka vylezla. V září pak zvládla boulder „Divoké Vlny“ za 8A+ v Českém ráji.
Martin Stráník přelezl na flash Boulder „Sicarios“ za 8B, tedy první boulder této obtížnosti, který se mu podařil na první
pokus. To doposud uměl jen Adam Ondra.
Adam Ondra se nyní soustředí hlavně na závody s cílem nominovat se na Olympiádu v Tokiu. Cestou ze světového
poháru v Kranji se ale stihl zastavit v rakouském Höllentalu, kde se mu podařil na OS přelez cesty Blut und Honig původně
za 9a, kterou si pak Adam zapsal jako 8c+.
Během prázdnin se uskutečnil další, tentokráte dvoutýdenní výcvik mladých alpinistů – Sokolíků, tentokráte ve
švýcarských Alpách, v okolí ledovce Saleinaz.

Závody
Kalendář našich reprezentantů byl jako každé léto hodně nabitý. Na začátku července se ve švýcarském Villars
uskutečnil letošní první Světový pohár v lezení na obtížnost a další kolo SP v lezení na rychlost. Dařilo se v obou
disciplínách - Jan Kříž obsadil 3. místo v lezení na rychlost a Martin Stráník 9. místo v obtížnosti; Adam Ondra tento
závod kvůli zranění vynechal, nicméně vše si vynahradil o týden později na SP v Chamonix, kde vybojoval zlato;
Martin Stráník obsadil v obtížnosti výborné 6. místo a Hana Křížová „zaběhla“ český ženský a juniorský rekord 10,33s. SP
v lezení na obtížnost, který následoval hned další týden Brianconu, nebyl pro náš tým nijak úspěšný.
Vrcholem letošní závodní sezony bylo srpnové Mistrovství světa v soutěžním lezní v japonském Tokiu – Hachioji,
které se uskutečnilo v týdnu od 11. do 21. srpna. Čeští reprezentanti vybojovali na MS dvě medaile, tři finálová, pět
semifinálových a osm bodovaných míst ve všech soutěžních disciplínách. Nejúspěšnějším byl Adam Ondra, který
vybojoval titul mistra světa v lezení na obtížnost a 6. místo v boulderingu, a Jan Kříž, který vybojoval 2. místo
v lezení na rychlost. Výborně si vedli i další závodníci – Jakub Konečný v lezení na obtížnost obsadil 9. pozici, Martin
Stráník skončil 15. a do semifinále postoupila v této disciplíně i Iva Vejmolová. Historicky nejlepších výsledků dosáhla
Česká republika v hodnocení národů v lezení na obtížnost i v celkovém součtu ze všech disciplín. V obou těchto žebříčcích
patří české reprezentaci shodně 3. místo z 38 zúčastněných států. Adamu Ondrovi se na MS bohužel nedařilo v kombinaci,
a tak není jeho účast na Olympiádě v Tokiu zatím jistá; čeká jej neplánovaný závod v Číně a kvalifikační závod v kombinaci
v Toulouse. Reálnou šanci na olympijskou nominaci má také J. Kříž. Do kvalifikačního závodu v Toulouse postupuje
prvních 20 závodníků z žebříčku SP v kombinaci po odečtení 7 závodníků, kteří svou nominaci získali na MS.
Pohárová série pokračovala hned po prázdninách. Během prvního zářijového víkendu se v Zakopaném konalo Mistrovství
Evropy v boulderingu, největším úspěchem české výpravy bylo 12. místo Martina Stráníka. Pro českou reprezentaci byl
velmi úspěšný SP v lezení na obtížnost v Kranji ve dnech 27. – 29. září, odkud přivezl Adam Ondra zlato a Martin
Stráník výborné osmé místo.

Mládežnická reprezentace se ve druhé polovině července zúčastnila Evropského poháru mládeže v lezení na rychlost
v polském Tarnowě. Juniorka Hana Křížová vybojovala 6. místo a Markéta Janošová závodící v kat. B si „zaběhla“ osobní
rekord.
Pro naše mladé závodníky byl velmi úspěšný EPM, který se konal 2.- 4. srpna v Imstu. Reprezentační tým v lezení
na obtížnost vybojoval pět postupů do finále, z nichž tři se proměnily v medaile. Stříbrná patří Elišce Adamovské
v kategorii juniorek (18 – 19 let), bronz si odvezli Markéta Janošová a Adam Adamovský v kategorii B (14 – 15 let).
Dalšími finalistkami byly v kategorii A (16 – 17 let) Míša Smetanová, která si nakonec dolezla pro vynikající 5. místo,
a Nikola Králíková, která skončila jedenáctá. Kvalitní výkony přinesly české mládežnické reprezentaci velký úspěch
v hodnocení národů, když se poprvé v historii této soutěže prosadila na 3. místo z 25 zúčastněných států. V závodě
v lezení na rychlost se Haně Křížové podařilo vybojovat pěkné 5. místo.
Vrcholem mládežnické závodní sezony bylo Mistrovství světa juniorů v soutěžním lezení, které se konalo v Arcu
a termínově navazovalo na MS v Japonsku. Našim závodníkům se na MSJ dařilo. Juniorka Eliška Adamovská
vybojovala výborné 4. v obtížnosti a současně i 12. místo v boulderingu; Eliška Bulenová závodící v kat. A
obsadila 10. místo v lezení na obtížnost a k tomu 13. místo v boulderingu; Adam Adamovský vybojoval v kat. B
vynikající 6. místo v lezení na obtížnost; Markéta Janošová, také v kat. B, obsadila v kombinaci 9. příčku.
Na Mistrovství Evropy v boulderingu, které se konalo o víkendu 20. - 22 9. 2019 v Brixenu, se dařilo Markétě
Janošové, která vybojovala bronzovou medaili v kat. B. Eliška Adamovská obsadila skvělou 10. pozici v juniorské
kategorii.
Tuzemské závody začaly po letní přestávce v polovině září v Praze na Náplavce, kde se uskutečnilo druhé kolo Rock
Point ČP v boulderingu dospělých i mládeže; v kategorii dospělých vyhráli Martin Stráník a Eliška Bulenová.

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody…
ČHS získal od hl. m. Prahy dotaci ve výši 350 tisíc Kč pro šest pražských oddílů věnujících se výcviku mládeže.
V Labských pískovcích v Ostrově u Tisé se srpnu uskutečnil týdenní mezinárodní lezecký kemp, kterého se
zúčastnilo 33 mladých lezců a lezkyň ve věku 12 – 18 let ze Slovinska, Slovenska, Maďarska a pochopitelně i Česka. Akce
navázala na spolupráci založenou v projektu Climbing for Everybody a připravila ji Komise mládeže ČHS.
V sobotu 21. září 2019 se v podhůří Orlických hor ve středisku Pastviny uskutečnilo finále druhého ročníku
všestranné outdoorové soutěže Mladí horalové, jehož organizace se ve spolupráci s Komisí mládeže výborně zhostil
HK Lanškroun. Na startu se sešlo čtyřčlenných smíšených týmů. V mladší kategorii si s disciplínami, mezi které patřila
kromě lezení a slaňování např. první pomoc, práce s mapou apod., nejlépe poradil tým HK Atlas Opava, ve starší kategorii
pak „domácí“ HK Lanškroun. Hlavní odměnou pro vítěze bude několikadenní pobyt ve Vysokých Tatrách pod dohledem
zkušených instruktorů.
Po prázdninové přestávce pokračovaly Open závody, v září je hostila lezecká stěna Big Wall v Praze HUDY dětské
lezecké závody ve všech třech lezeckých disciplínách, poté následoval Flash Boulder Cup Olomouc.
Na konci července se uskutečnil ve Vysokých Tatrách vzdělávací seminář pro členy ČHS zaměřený na vícedélkové
lezení; seminář vedli lektoři Metodické komise Jiří Vogel a Marek Beláň.
V týdnu od 19. do 25. srpna proběhl v Berchtesgadenských alpách závěrečný blok kurzu Instruktor skalního lezení
(RCI), kterého se zúčastnila dvacítka zájemců o tuto kvalifikaci.
Ukázky metodiky v podání lektorů ČHS dostaly prostor na dalším ročníku Horolezeckého festivalu Český ráj, který
se uskutečnil ve dnech 20. - 22. září v areálu zámku Svijany. Zájemci se mohli seznámit se správným navazováním a
jištěním, s budováním jisticích stanovišť i se záchrannými technikami.
Pro Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují připravila Centrální vrcholová komise ČHS –
konkrétně předseda Karel Berndt a Vladimír Těšitel ukázky osazování a testování fixního jištění, tak, jak jsou tyto
činnost a postupy prezentovány na seminářích pro správce skal a prvovýstupce. Letošní druhý seminář pro správce skal
a prvovýstupce se uskutečnil hned následující sobotu po MHFF na Čertových skalách u Lidečka.

V sobotu 7. září byla podepsána dohoda o spolupráci mezi ČHS a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR
zastřešující všechny chráněné krajinné oblasti. Slavnostní podpis dokumentu byl spojen s otevřením horolezecké expozice
v Muzeu Českého ráje v Turnově. Vztahu horolezectví a ochrany přírody byl věnován i jeden z bodů setkání přátel
tradičního pískovcového lezení – POVL (čti „po vlastním“), jehož 4. ročník se uskutečnil 19. – 20. září v Kacanovech.
Uprostřed prázdnin nabylo účinnosti povolení lezení pro novou oblast Kobyla v Českém krasu, kterou pro fandy
sportovního lezení připravil Jan Kareš Climbing Team.
Databáze Skály ČR se úspěšně rozvíjí a je o ni zájem - provoz v databázi dělá přes 60% provozu webu.

Horolezecký úřad
V průběhu uplynulého čtvrtletí se uskutečnila tři jednání výkonného výboru, druhé z nich již tradičně na Ostaši, při
příležitost Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují, odkud je to na Ostaš jen kousek.
Zářijové jednání bylo vyvoláno potřebou řešit situaci, která nastala v soutěžním lezení po odvolání Tomáše Bintera
z funkce předsedy Komise soutěžního lezení a jeho následném odstoupení z funkce Hlavního trenéra
reprezentace a Vrcholového sportovního centra mládeže. Ukončení spolupráce T. Bintera a ČHS bylo následováno
odstoupením Davida Urbáška z funkce člena Výkonného výboru i ze všech funkcí v soutěžním lezení; spolupráci s ČHS
ukončilo i několik dalších členů týmu. I přes to se daří zajišťovat všechny plánované tuzemské závody, výjezdy
reprezentačních družstev na mezinárodní závody i další aktivity, k nimž je ČHS jakožto sportovní svaz zastřešující soutěžní
lezení zavázán. Velké poděkování patří všem, kdo pomáhají a snaží se, aby se situace v soutěžním lezení konsolidovala
a zlepšovala.
Na zářijovém jednání Výkonného výboru byl schválen návrh novely Stanov ČHS, který reaguje na úkol z usnesení
Valné hromady ČHS 2018 – vyřešit zastoupení členů ve věku do 18 let na valné hromadě. Návrh upravuje pojetí
členství v ČHS, posiluje význam oddílů a mění valnou hromadu na shromáždění delegátů. Navrhuje se, aby:
- Členové mladší 18 let sdružení v horolezeckých oddílech měli na valné hromadě stejné zastoupení jako členové starší
18 let, tj. zastoupení prostřednictvím delegáta.
- Delegát zastupující horolezecký oddíl disponoval počtem hlasů odvozeným od počtu všech řádných členů registrovaných
v horolezeckém oddíle, bez ohledu na věk těchto členů.
- Členové individuální bez rozdílu věku nemohli hlasovat, volit a účastnit se Valné hromady; účast možná jen ve
vyjmenovaných případech.
Návrh byl zveřejněn na webu ČHS, rozeslán oddílům, a je možno k němu zasílat připomínky.
Předseda Jan Bloudek se na konci srpna zúčastnil jednání IFSC v Arcu zaměřeného na strategické cíle a změny této
organizace.
Poslanecká sněmovna schválila novelu Zákona o podpoře sportu, na základě níž byla 1. srpna vytvořena Národní
agentura pro sport, která postupně převezme působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Novela také
stanovila, že identifikačním znakem sportovců v Rejstříku sportu budou rodná čísla, což odpovídá způsobu, kterým eviduje
ČHS své členy. Uzákonění rodného čísla jako identifikačního znaku mj. znamená, že evidence rodných čísel členů již
nebude muset být podmíněna jejich souhlasem, neboť se jedná o povinnost danou zákonem.
Sekretariát rozeslal oddílům aktualizovaný návod pro používání modulu Předseda, který je umístěn na webu ČHS a
slouží oddílům ke správě jejich členské základny i k objednávání průkazů, cestovního pojištění UNIQA a ČHS Trio. Systém
evidence členů i e-shop byl v průběhu léta vylepšen, aby lépe vyhovoval potřebám členů, předsedů oddílu i sekretariátu.
Doufáme, že vylepšení oceníte a budete celý systém využívat. Většina z vás jej otestuje na začátku prosince, kdy začne
prodej členských průkazů, cestovního pojištění UNIQA a ČHS Trio na rok 2020. Výše členských příspěvků i ceny pojištění
a Trio zůstávají na příští rok beze změny.
O UNIQA Group:
UNIQA je jedna z vedoucích pojišťovacích skupin v Rakousku a CEE regionu. Součástí UNIQA group je přibližně 40
společností v 18 zemích a obsluhuje více než 10 milionů zákazníků.

V rámci UNIQA pracuje přibližně 20 000 zaměstnanců a přibližně 6 000 jich pracuje přímo v Rakousku. UNIQA pojišťovna
v Rakousku obsluhuje více než 3,5 milionu klientů a drží zde podíl na trhu přesahující 22 %. Díky tomu je UNIQA jedna
z největších a nejznámějších pojišťoven v Rakousku.
Celá UNIQA Group předepsala v roce 2018 pojistné více než 4 989 milionů EUR.
UNIQA v ČR patří k tradičním a silným hráčům na českém pojistném trhu na kterém působí již od roku 1993.
V rámci cestovního pojištění UNIQA mají klienti vždy 24/7 asistenční služby v českém jazyce a jednoduché pojištění bez
zbytečných spoluúčastí. Pojištění také vždy obsahuje i pojištění zachraňovacích nákladů včetně nezbytného zásahu
vrtulníku. UNIQA v ČR obsluhuje téměř 1 milion pojistných smluv a je v ČR hrdým partnerem Českého horolezeckého
svazu.

Český horolezecký svaz podporují

Partneři ČHS v roce 2019

Partner mládežnické reprezentace ČR v soutěžním lezení, Rock Point Český pohár v boulderingu
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 eshop 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 3 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 785 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.

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.

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

