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Přehled
SPORTOVNÍ LEZENÍ

Vojta Trojan

Senzace 9a - Krkavka

Kompletace 8c+ - Krkavka

All in, I`m out 8c+ - Kompanj,

Chorvatsko

Bumaye 8c+ - Margalef, Španělsko

Directa Rodillar 8c+/9a - Margalef,

Španělsko

Martin Stráník

Senzace 9a - Krkavka

Petr Bláha

Le Souffle Du Confinement 8c - Peillon,

Francie

Biosouffle 8c/8c+ - Peillon, Francie

Bioragga 8c/8c+ - Peillon, Francie

Adam Ondra

La Bongada 9a - Margalef, Španělsko

El Porto 9a - Margalef, Španělsko

Victime Perez 9a - Margalef, Španělsko

Eliška Adamovská

Patu Puta Madre 8b - Margalef,

Španělsko

Pal Norte 8c+ - Margalef, Španělsko

Jan Vopat

Pal Oeste 8c+ - Margalef, Španělsko

Šimon Potůček

All in, I`m out 8c+ - Kompanj,

Chorvatsko

BOULDERING

Lucie Hrozová

Conquerer 8A+ - Sklapsko

Napříč Amerikou 8A+ - Sklapsko

Jana Vincourková

Něžné Dotyky Země Long 8A+ - Perštejn

Martin Stráník

Comeback SD - 8B/B+ - Modřín

Toxický Prase 8B/B+ - Labák pravý

Boulder
Venkovnímu boulderingu dominovaly holky. Jana Vincourková, která si jako první Češka

zapsala boulder obtížnosti 8B, přidala do svého deníčku celou řadu přelezů včetně “Něžné

Dotyky Země Long” za 8A+ ve Sklapsku. Lucka Hrozová se inspirovala Jančinými přelezy

z minulosti a zapsala si také dvě 8A+ “Conquerer” a “Napříč Amerikou” ve Sklapsku. Kromě

holek se dařilo také Martinu Stráníkovi, který si do sbírky přidal „Comeback SD“ za 8B/B+

na Modříně, „Toxický Prase“ za 8B/B+ v Labáku a „Chalk Norris“ 8B+ v oblasti Rudawy.

Autor: Martin Švec
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PŘELEZY
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Zatímco výpravám do hor poslední čtvrtletí příliš nepřálo, zavřené stěny a bouldrovky

“vyhnaly” české lezce do skal, kde se povedla celá řada skvělých přelezů.



Senzace 9a
Hitem podzimu byla zřejmě cesta „Senzace“ za 9a na Krkavce. Cesta z roku 2014, jejímž

autorem je Adam Ondra, byla původně klasifikovaná za 8c+. Po vylomení jednoho z chytů

ji Adam opět přelezl letos v září a upravil kvalifikaci na 9a. Kromě Adama si ji pak v říjnu

úspěšně odškrtli také Vojta Trojan a Martin Stráník, pro kterého to bylo první 9a.

La Bongada, El
Porto, Victime
Perez
Adam Ondra vyjel do Španělska, aby se

pokusil o Perfecto Mundo, jednu

z nejtěžších cest. To se bohužel prozatím

nepovedlo, ale přesto si během výjezdu

zapsal řadu hodnotných přelezů včetně

osmi cest nad 8c+/9a. Klasifikačně

nejtěžší byly “La Bongada”, “El Porto”

a “Victime Perez” - vše za 9a.

Česká výprava v
Margalef
Koncem roku vyjela skupina našich

předních lezců do španělského Margalef,

kde se jim pořádně dařilo. Eliška

Adamovská si ze Španělska veze svou

doposud nejhodnotnější cestu “Pal

Norte” za 8c+ a dvě 8béčka. Své

maximum posunul také Jan Vopat, který

vylezl “Pal Oeste” za 8c+. Vojta Trojan

nasbíral celou řadu 8céček, “Bumaye”

za 8c+ a “Directa Rodillar” za 8c+/9a.

Autor: Z. Votoček

Autor: Adamovská

2 - 1 3

PŘELEZY
Če s ký h o r o l e z e c ký s v a z



ČP U14
Díky vytrvalému organizačnímu úsilí se

podařilo uspořádat také závod Českého

Poháru U14 v lezení na obtížnost, a to 12.

- 13. prosince v Jeseníku. Závod byl

vzhledem k opatřením rozdělen do dvou

soutěžních dní, kdy v sobotu lezli chlapci

a v neděli dívky. Vzhledem k menší výšce

stěny se mladí závodníci museli

vypořádat s bouldrovějším typem cest,

což ale nikomu nevadilo. Naopak, byla

práce stavěčů kladně hodnocena.

První místa vybojovali Elen Strculová,

Ondřej Kvapil (U10), Adéla Bodanská,

Lukáš Uherec (U12) a Natalie Paarová

a Lukáš Mokroluský (U14).

EPM rychlost
Tarnow
V sobotu 14. 11. proběhl v polském

Tarnowě jediný letošní Evropský pohár

mládeže v lezení na rychlost, a to

za účasti pouze 3 národností: ČR, Polsko

a Ukrajina s velmi nízkým počtem

závodníků z důvodu aktuálně panující

situace s onemocněním Covid-19.

Za Českou republiku startovala Sabina

Skoupá, Hana Křížová, Jan Šimůnek

a Vojtěch Vrzal. Sice se nikomu z našich

reprezentantů nepodařilo postoupit

do čtyřčlenného finále, ale většina si

zaběhla osobní závodní rekord.

ČP a MMČR obtížnost
První říjnový víkend se na pražském BigWallu konalo Mezinárodnímu MČR v lezení

na obtížnost pro všechny dospělé a mládežnické kategorie. Závod probíhal v komorní

atmosféře - bez přítomnosti diváků. Těm byl průběh finálových kol zprostředkován online

přenosem. Stavěči Denis Pail, Viktor Pařízek a Jan Šolc si pro finalisty připravili náročné,

ale promyšlené a krokově velmi atraktivní cesty.

První místa obsadili tito závodníci: Anna Mihalčíková, Adam Adamovský (B), Markéta

Janošová, Marek Jeliga (A), Eliška Adamovská, Šimon Potůček (J), Eliška Adamovská, Adam

Ondra (Ž/M).

MMČR na Bigwallu bylo zároveň posledním kolem Českého Poháru, ve kterém se

celkovými vítězi stali Arina Jurčenko, Adam Adamovský (B), Michaela Smetanová, Ondřej

Slezák (A), Eliška Adamovská, Šimon Potůček (J) a Eliška Adamovská a Martin Stráník

(Ž/M).

Autor: David Stella
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Po chvilkovém rozvolnění opatření, došlo během uplynulého čtvrtletí opět k jejich

zpřísněním, což vedlo k poměrně velké redukci závodů.



ČP a MMČR obtížnost, Autor: David Stella

ČP a MMČR obtížnost, Autor: David Stella ČP a MMČR obtížnost, Autor: David Stella
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Mistrovství Evropy Moskva
Největší událostí tohoto období bylo Mistrovství Evropy v Moskvě

ve všech soutěžních disciplínách včetně olympijské kombinace,

které bylo zároveň posledním bojem o místa na olympiádě

v Tokiu. Moskevské mistrovství probíhalo celý týden, což

znamenalo především zkoušku vytrvalosti. Česká výprava byla

jednou z nejpočetnějších, zatímco některé země se kvůli

napjatým okolnostem (COVID-19) rozhodly mistrovství neúčastnit.

Vzhledem k tomu, že během sezóny proběhlo jen pár velkých

závodů, reprezentanti mohli svou přípravu cíleně přizpůsobit

jednotlivým z nich, což v mnoha případech přineslo ovoce. Nejlépe

si vedla Eliška Adamovská, která po celý týden předváděla skvělé

výkony. Titul mistryně Evropy v lezení na obtížnost ji unikl doslova

Mistrovství Evropy Moskva
o vteřiny, jelikož dolezla stejně daleko jako vítězka Meshková, ale

v delším čase. Spokojit se tak musela se stříbrem, což je nejlepší

ženský výkon na evropské soutěži v historii českého soutěžního

lezení. Velkým překvapením byl také Eliščin postup z prvního

místa do finále olympijské kombinace, který znamenal reálnou

šanci nominovat se na olympiádu. Bohužel i zde doplatila Eliška

na pomalejší čas a větší množství pokusů v boulderingu, které

ji sesadily na bronzovou příčku. Úspěšná byli i Eliška Bulenová

(7. místo v boulderingu), Martin Stráník (6. místo v obtížnosti,

11. místo v boulderingu), Markéta Janošová (8. místo v obtížnosti),

Michaela Smetanová (9. místo v obtížnosti) a Jan Kříž (9. místo

v lezení na rychlost).

Autor: Jan Virt
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MMČR a EP drytooling
V sobotu 12. 12. 2020 proběhl na pilíři u Brněnské přehrady závod "Dry Tool Cup Brno 2020".

Tento závod byl Mezinárodním Mistrovstvým České republiky a současně závodem

Evropského poháru UIAA v ledolezení na obtížnost. V prostoru závodu nesmělo být více

než 50 účastníků, takže při počtu 31 mužů a 11 žen na startovní listině musela řada

závodníků jistit soupeře, pomáhat s rozhodcováním a organizací. Z českých závodníků

nejvýše dolezli Aneta Loužecká a Pavel Vrtík a stali se tak pro rok 2020 mistry ČR.

SP ve skialpinismu
Premiérový start závodů Světového poháru ve skialpinismu hostilo ve dnech 19. - 20. 12.

2020 italské Ponte di Legno. Závodilo se ve dvou dnech v disciplínách sprint a vetrikal.

Českou republiku reprezentovali dva juniorští závodníci - Filip Matějovič, který ve sprintu

obsadil 25. místo a ve vertikalu 31. místo, a Michal Strejc, který se umístil na 28. a 29. pozici.

Ostatní informace
Trenéři reprezentace soutěžního lezení

Petr Klofáč a Alexandra Gendová se stali

členy Unie profesionálních trenérů

Českého olympijského výboru.

Dita Fajbišová byla jmenována

předsedkyní komise soutěžního lezení

České asociace univerzitního sportu.

Stejnou funkci vykonává v rámci ČHS.

Slávek Matuška odstoupil začátkem

prosince z funkce předseda Komise

ledolezení. Jejím vedením je

v současnosti pověřen Petr Resch.

Na základě jednání s Centrem sportu

Ministerstva vnitra Olymp byla

odsouhlasena podpora na rok 2021 pro

7 reprezentantů v soutěžním lezení –

Adama Ondru, Elišku Adamovskou,

Markétu Janošovou, Jana Kříže, Jakuba

Konečného, Martina Stráníka a Michaelu

Smetanovou.

Pro rok 2021 byla schválena nová

čtyřúrovňová koncepce tuzemských

závodů. Více informací se dozvíte

na webu horosvaz.cz.

Byla dokončena nová tréninková centra

ČHS. Na brněnské stěně HUDY vznikly

nové profily pro lezení na obtížnost

a lezení na rychlost, v letňanském Jungle

sport parku nová bouldrovka a finančně

byla také podpořena nová venkovní

boulderovka ve Zlíně.

Autor: Pavel Nesvatba
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Soustředění v Innsbrucku
Vzhledem k uzavřeným lezeckým stěnám vyjela česká dospělá reprezentace koncem

října na soustředění do Innsbrucku, které sloužilo především k přípravě závodníků

na Mistrovství Evropy v Moskvě. Součástí soustředění byl také celodenní kombinační

závod, ve kterém se podařilo nasimulovat téměř reálnou závodní atmosféru!

Reprezentantům byli po celou dobu k dispozici naši trenéři, koučové i fyzioterapeuti,

kteří byli zkoordinováni tak, aby se mohli individuálně postarat o všechny účastníky.

Autor: Tomáš Lisý

7 - 1 3

AKCE
Če s ký h o r o l e z e c ký s v a z



Metodický den
ČHS
V sobotu 10. 10. 2020 se uskutečnil další

Metodický den ČHS v lomu Alkazar

v Srbsku u Berouna. Zaměřený byl

na základy lezení a jištění na skalách

včetně praktických ukázek.
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Soustředění skialpinistů na Stubai
Čtveřice reprezentantů, Michal Strejc, Jakub Švec, Filip Matějovič a Julie Rampírová

absolvovala pod vedením trenérky Karolíny Grohové na přelomu října a listopadu

soustředění v Rakousku na ledovci Stubai. Byl zvolen dvoufázový koncept přípravy,

v rámci kterého sportovci každý den absolvovali dvě tréninkové fáze. Hlavní tréninková

fáze byla zaměřena na tvorbu vytrvalostního základu a doplňková fáze kombinovala

imitační cvičení, protahovaní a potřebnou regeneraci.

Sportovní střediska mládeže
Podařilo se rozběhnout tzv. Sportovní střediska mládeže (SpS), jejichž zřízení ve třech

regionech podporuje a sjednocuje tréninkové možnosti a metodické vedení

talentovaných dětí ve věku 9 - 14 tak, aby byly připraveny na přechod do reprezentace,

popř. vrcholového sportovního centra mládeže. První trénink SpS proběhl na konci září,

a to pro oblast Morava. Ve Zlíně sešlo celkem 24 dětí z celé Moravy, aby se zapojily

do společného tréninku, kde se jim věnovalo nejen 10 trenérů, ale také terapeuti

z pohybového centra FyzioGym Cooper, které zajišťuje fyzioterapeutické a další služby

také českému reprezentačnímu družstvu. V polovině listopadu se i přes komplikovanou

situaci podařilo v poslední možný den v souladu s vládními opatřeními zrealizovat

naplánovaný trénink SpS Morava – sever na stěně v Olomouci. V neděli 6. 12 se konal

společný trénink dětí SpS z Čech na lezecké stěně BigWall Praha-Vysočany. Tréninku se

účastnilo 14 dětí a byl otevřen také jejich rodičům, kteří tak měli možnost pozorovat

a získat představu o náplni celého dne. Součástí těchto tréninků byl mimo jiné také

simulovaný závod a fyzioterapie jakožto nezbytná součást sportovní přípravy.
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Od října do konce roku se uskutečnila tři jednání Výkonného

výboru ČHS, všechna v Praze a všechna, kvůli koronaviru, částečně

on-line. V rámci “našlapaného” programu, který pokaždé čítal

třicítku bodů, se podařilo projednat a schválit rozvojové cíle

a priority ČHS na rok 2021, které se týkají jak hlavních oblastí

činnosti ČHS (výkonnostní sport, vzdělávání, skalní oblasti), tak

samotného ČHS (komunikace, řízení, podpora oddílů a členů).

Cíle a priority by měly být prodiskutovány se zástupci oddílů

na plánovaných lednových setkáních a poté představeny na Valné

hromadě ČHS 20. března 2021. Uvidíme, co koronavirus “dovolí”.

K prioritám ČHS patří také posouzení celkového vnímání

současného brandu ČHS (logo, název, komunikace) a jeho souladu

s rostoucí oblibou lezení jako volnočasové aktivity i nového

olympijského sportu. Výsledky analytické, hodnotící studie,

na jejíž zpracování bylo v prosinci vypsáno výběrové řízení, by také

měly být představeny na Valné hromadě.

ČHS získal, v roli vedoucího partnera, tříletý evropský grant

zaměřený na nejvyšší úroveň vzdělávání trenérů sportovního

lezení na celoevropské úrovní. O participaci na programu má

zájem IFSC Europe s cílem vytvořit vzdělávací standard akreditací

IFSC pro všechny evropské země.

V listopadu se podařilo dokončit jednání o rámcové smlouvě

upravující pojištění odpovědnosti členů ČHS za újmy na zdraví,

životě či majetku způsobené při provozování horolezectví a dalších

outdoorových aktivit. Pojištění odpovědnosti, které poskytuje

pojišťovna Kooperativa, je od 1. ledna 2001 automatickou součástí

členství dospělých osob v ČHS. Pojištění platí na území ČR, limit

pojistného plnění je 4 mil. Kč a spoluúčast člena při pojistné

události 1 tis. Kč. Podrobnosti najdete na našem webu.

S pojišťovnou Kooperativa se podařilo před koncem roku uzavřít

také skupinovou smlouvu, na jejímž základě budou stavěči

pracující pro ČHS kryti pojištěním odpovědnosti a úrazovým

pojištěním.

A pojištění do třetice: Rámcová smlouva s pojišťovnou UNIQA

upravující cestovní pojištění pro členy byla doplněna o dodatek,

díky kterému umožní pojištění od 1. ledna 2021 krýt pojistné

události spojené s nemocí Covid-19, a to i v případě vycestování

do tzv. červené země na „vládním semaforu“.

V prosinci se podařilo dokončit likvidaci třiceti šesti pobočných

spolků ČHS, které byly ve spolkovém rejstříku zapsány v rozporu

s platnými stanovami i s faktickým stavem.

V posledním čtvrtletí se členové Výkonného výboru i sekretariátu

věnovali „obvyklým podzimním záležitostem“ – podrobné kontrole

hospodaření a čerpání dotací, přípravě rozpočtu i žádostí o dotace

a pochopitelně přípravě prodeje členských průkazů, balíčku Trio

a cestovního pojištění na další rok.

Příprava rozpočtu na rok 2021 začala již v říjnu, kdy jednotlivé

komise předložily své záměry na další rok a s nimi spojené

požadavky na financování. Pracovní návrh rozpočtu, který je

koncipován jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši cca 21,7 mil. Kč

a počítá s mírným navýšením státních dotací, byl schválen

v polovině prosince. Další úpravy návrhu jsou podmíněny

aktuálními informacemi o dotacích, které bude poprvé rozdělovat

Národní sportovní agentura.

Zejména v posledních dvou měsících roku finišovalo pořízení

majetku pro oblast soutěžního lezení v hodnotě téměř 10 mil. Kč,

na který dostal ČHS investiční dotaci MŠMT ve výši zhruba 8 mil.

Kč. Díky dotaci se podařilo výrazně rozšířit infrastrukturu pro

soutěžní lezení, zejména pro tréninky reprezentantů a talentované

mládeže. Výsledkem je vybavená lezecká stěna na obtížnost

v Brně, bouldrovky ve Zlíně a v Praze, sady kvalitních chytů pro

tréninková centra a sportovní střediska mládeže a tréninkový

systém Climbro pro padesátku uživatelů.

V listopadu proběhla úprava e-shopu a členské databáze s cílem

zlepšení uživatelského komfortu a doplnění dosud chybějících

funkcí, mezi které patří i možnost objednat si roční předplatné

časopisů Montana a Svět outdooru. Prodej členství, pojištění

i balíčku Trio prostřednictvím e-shopu a modulu Předseda pro

oddíly byl zahájen jako obvykle na začátku prosince. Možnost

vyřídit si členství či pojištění osobně na sekretariátu byla

z pochopitelných důvodů omezena.

Členské příspěvky dospělých, juniorů a seniorů jsou oproti

předchozím rokům vyšší o 200 Kč, neboť je do nich zahrnuto výše

zmíněné pojištění odpovědnosti, a také je zohledněn cenový vývoj

od roku 2007, kdy byly členské příspěvky zvýšeny naposledy.

Členské příspěvky ve výši 200 Kč nově platí i senioři, u kterých byla

věková hranice posunuta z 61 na 66 let; důvodem je již zmíněné

pojištění odpovědnosti, ze kterého jsme tuto skupinu členů

nechtěli vyloučit. Za oddílové členy ve věku nad 76 let bude

členské příspěvky hradit ČHS, pokud o to předsedové oddílů

požádají.
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Český horolezecký
svaz podporují

Montana
Montana je nejstarší český tištěný magazín o horolezectví, lezení a skialpinismu a také

hlavní mediální partner ČHS. Redakce Montany otevírá nová témata, publikuje rozsáhlé

reportáže a přináší rozhovory s lezci, kteří možná nejsou tolik známí, ale rozhodně mají co

říct. Do roku 2021 navíc časopis vstupuje v novém formátu a sazbě.

Zařiďte si výhodné předplatné Montany - 6 čísel za 490 Kč - a pod záštitou ČHS získejte

jako dárek tři předcházející čísla.

V objednávkovém formuláři na www.montana.cz/predplatne/ uveďte do poznámky

DÁREK-ČHS. Zvýhodněné předplatné můžete zakoupit také na eshopu ČHS.

PF 2021
Vítězem každoroční soutěže o nejlepší fotografii pro PF se stal Ondřej Vacek. Doufáme, že

se vám naše letošní PF líbí.
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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.

www.montura.it

PARTNER 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 www.singingrock.cz.

PARTNER HUDY – DIRECT ALPINE ČESKÉHO POHÁRU VE SKIALPINISMU 2020

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!
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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 na 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.

UNIQA

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
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČHS

Československý lezecký časopis, který je tady s vámi už přes 30 let. Necháváme se

inspirovat Jiřím Růžičkou a Tomášem Roubalem, a i v uspěchané digitální době se stále

ještě pokoušíme vytvářet něco, co vás donutí na chvíli zpomalit a nasát vůni tiskařské

barvy.

MEDIÁLNÍ PARTNER ČHS

Horyinfo.cz - příjemné horolezecké zákoutí se stoupající oblibou. Originální články píšeme

pro sebe a tím pádem i pro vás.

MEDIÁLNÍ PARTNER ČHS

Časopis a web pro horaly a vyznavače outdooru. Aktuální témata, rozhovory, reportáže,

metodika, první pomoc a vybavení zblízka. Tipy na treky, ferraty, horské túry, běžky, skialpy

a tématické speciály. To vše 4x ročně ve Světě outdooru od 169 Kč/rok. Zvýhodněné

předplatné můžete zakoupit na eshopu ČHS. Více informací na www.SvetOutdooru.cz.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČHS

Komunitní web horolezců

www.lezec.cz


