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Český horolezecký svaz

HORY A SKÁLY
Výstupy roku 2021
V

průběhu

března

byly

zveřejněny

výsledky ankety ČHS Výstupy roku 2020.
Rok

2020

byl

po

všech

stránkách

specifický, celosvětová situace nepřála
cestování

a

především

výpravám

do vysokých hor. Přesto se našim lezcům
a

horolezcům

povedlo

pár

výkonů

na skalách a v nižších horách, které
si zaslouží uznání. Porota vybírala zhruba
ze třiceti nominací v šesti kategoriích.
Slavnostní

vyhlášení

bylo

plánováno

v rámci doprovodného programu Jizerské
50, což nebylo možné, a tak vyhlášení
proběhlo pouze online prostřednictvím
článků a příspěvků na webech a sociálních
sítích.

Autor: Jakub Konečný, Pal Norte 8c+ leze Ella Adamovská

Ocenění Výstup roku bylo uděleno za čtyři výkony, dále bylo uděleno pět čestných uznání a jeden Talnet roku.
Sportovní lezení
Výstup roku - Eliška Adamovská, “Pal Norte” 8c PP; Margalef, Španělsko; 26. 12. 2020
Výstup roku - Adam Ondra, “Warme Dusche” 8c/8c+ OS; Schleier Wasserfall, Rakousko; 15. 7. 2020
Čestné uznání - Adam Ondra, “Bohemian Rhapsody” 9a+ PP; Roviště, ČR; 29. 4. 2020
Bouldering
Výstup roku - Jana Vincourková, “Conquistador” 8B; Sklapsko, ČR; 4. 6. 2020
Výstup roku - Adam Ondra, “Brutal Rider” 8C+; Sloup, ČR; 25. 5. 2020
Čestné uznání - Jana Vincourková, “Rustam Direct” 8B; Holštejn, ČR; 7. 8. 2020
Čestné uznání - Martin Stráník “Primitivo” 8C; Ticino, Švýcarsko; 8. 3. 2020
Hory pod 6 000 m n. m. – skalní charakter a big wall
Čestné uznání - Matěj Svojtka, Ondřej Tůma, RP přelez všech délek “Voie Petit” 8b na Grand Capucin, Francie. 450 metrovou cestu
přelezli v červenci 2020 jako druhá česká dvojice.
Čestné uznání - Eliška Vlčková, Lukáš Ondrášek, volný přelez “El Norte Oculto” 7c+ na Pico Urriella, Španělsko. 455 metrovou cestu
tradičního charakteru přelezli během posledního výjezdu týmu Sokolíků v srpnu 2020.
Talent roku
Josef Šindel (13 let) - “Tanec s vlkmi” 8c; Krpcovo, Slovensko; 13. 9. 2020
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PŘELEZY
Češi ve španělsku
Na přelomu roku 20/21 odjela skupina
našich předních lezců do Španělska, kde
se povedlo několik skvělých přelezů.
Reprezentant Honza Vopat posunul svou
lezeckou výkonnost a pokořil své první
8c+ "Pal Oeste" v Margalef. Ve vedlejší
oblasti

Siurana

se

podobný

úspěch

podařil dalšímu reprezentantovi Štěpánu
Volfovi,

který

přelezl

své

první

9a

"Estado Critico".

Autor: Archiv Lucky Hrozové

Bouldering

Autor: archiv Š. Volfa, Štěpán v cestě Estado Ctitico

Vzhledem k zavřeným stěnám zažil venkovní bouldering během letošní zimy boom a padlo mnoho hodnotných přelezů. Martin Stráník
se během zimy věnoval boulderingu opravdu intenzivně a na seznam si zapsal dlouhou řadu boulderů, mezi kterými je šest boulderů 8B 8B/8B+, čtyři 8B+ a dokonce “Warrior” 8C na pravém břehu Labského údolí (mimo území NP a NPR). Adam Ondra Přelezl na začátku dubna
boulder “Yorkshire” 8B/B+ v Maloměřicích a na flash boulder “Hloubka ostrosti” 8B v Babím lomu. Přelez Hloubky ostrosti se podařil také
Štěpánu Volfovi. Štěpán Stráník si připsal čtyři bouldery 8B. Několik 8B - 8B/8B+ ukořistil také Honza Novák, například “Poker Face”
8B/8B+ v Táboře. Poker Face přibyl v deníčku také Liborovi Břicháčkovi, který k němu přidal ještě “Sprejvól SD” 8B v Kralupech nad Vltavou.
Lukáš Skála přelezl “Autroportrait 8B” a “Toxický prase” 8B/8B+ na Pravém břehu Labáku a Kuba Konečný “Mládež Z Dimenze X” 8B
v Babím lomu.
Mezi holkama nejvíce boulderovala Lucka Hrozová, která si zapsala boulder “Temná hmota” na Sněžníku za 8B a stala se tak po Janě
Vincourkové první češkou, která se dostala na tuto obtížnost! Dále přelezla “Je to boj! (Ale Krásnej)” 8A+ a “Ramínka v prázdný skříni”
v Petrohradu, “Cloud Rider” 8A na Modřínu, “Pařez” 8A na Sněžníku a jako první Češka také boulder 8A na flash “Red Hot Tortilas” .
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ZÁVODY

Autor: Petr Chodura

Soutěžní lezení
Od letošní závodní sezóny dochází v tuzemských závodech

sestaven kalendář závodů na rok 2021, který se vzhledem

ke změnám, které napomůžou vybudování a propojení postupového

k nejasnému vývoji ohledně COVID-19 může v průběhu měnit.

systému domácích lezeckých soutěží a zároveň zajistí jejich

Díky výjimkám Ministerstva zdravotnictví ze zákazu pořádání

dostatečné množství pro všechny výkonnostní skupiny lezců.

hromadných akcí se podařilo rozběhnout závodní sezónu alespoň

Doposud fungovala struktura, ve které byly pro všechny disciplíny

pro kategorie mládež A, B, junioři a dospělí. Výjimky byly uděleny

pouze závody Mistrovství ČR, Českého poháru a samostatné Open

závodům Českého poháru, které byly zároveň nominačními závody

závody pro veřejnost. Nově dochází k rozdělení závodů do pěti

pro sestavení reprezentací. Během prvního čtvrtletí proběhly čtyři

úrovní. Nejvyšší soutěží zůstává Mistrovství České republiky,

závody.

následované 1. ligou (Český pohár a nominační závody), 2. ligou
(oblastní závody), 3. ligou (open závody a otevřené oddílové
závody) a Školním boulder pohárem (celorepubliková soutěž
pro žáky II. stupňů ZŠ a víceletých gymnázií). Začátkem roku byla
aktualizována pravidla soutěžního lezení a další předpisy a byl
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ZÁVODY
1. a 2. kolo ČP, bouldering
První nominační závod, který byl zároveň prvním kolem Českého
poháru v boulderingu, se konal na nové reprezentační boulderovce
ČHS v Jungle Sport park v Letňanech 13. 3. 2021. Vítězi se stali
Eliška Bulenová, Martin Stráník (dospělí), Eliška Bulenová, Štěpán
Děták (J), Karolína Gendová, Ondřej Mázl (A), Bára Bernardová
a Lukáš Mokroluský (B). Druhé kolo ČP následovalo 10. 4.
A uzavřelo nominace do reprezentačních družstev. Vítězi závodu
se stali Eliška Adamovská, Štěpán Volf (dospělí), Míša Smetanová,
Honza Vopat (J), Markéta Janošová, Ondra Mázl (A), Bára
Bernardová, Lukáš Mokroluský (B).

Autor: Petr Chodura

1. Kolo ČP, rychlost
Prvním závodem sezóny byl nominační závod v lezení na rychlost,
který se konal 6. 3. na nové reprezentační stěně ČHS v HUDY Brno.
Vítězi se stali Hana Křížová, Rishat Khaibullin (dospělí), Tereza
Cibulková, Jan Šimůnek (J), Sabina Skoupá, Šimon Cibulka (A),
Amélie Zapletalová a Vilém Jančuš (B). Časové limity pro nominaci
do reprezentace splnilo osm závodníků.
Autor: Petr Chodura

1. Kolo ČP, obtížnost
Český pohár v lezení na obtížnost odstartoval nominačním
závodem na zlínské stěně Vertikon - Singing Rock 27. 3.,
Kde zvítězili Eliška Adamovská, Martin Stráník (dospělí), Michaela
Smetanová, Jan Vopat (J), Hana Šikulová, Ondřej Mázl (A), Arina
Jurčenko a Lukáš Mokroluský (B).

Autor: Petr Chodura
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ZÁVODY
Nominace do reprezentace
LEZENÍ NA RYCHLOST
J. Kříž, P. Burian, T. Cibulková, J. Šimůnek, V. Vrzal, Č. Babača,
S. Skoupá a Š. Cibulka
BOULDERING
mládež - L. Mokroluský, F. Danda, S. Junaštík, J. Šikula, O. Mázl,
Š. Bulena, J. Knotek, M. A. Maršálek, A. Adamovský, J. Vopat,
Š. Děták, M. Jeliga, J. Cink, B. Bernardová, A. Jurčenko,
A. Mihalčíková, V. Pařilová, K. Gendová, M. Dušánková, H. Šikulová,
M.

Hornychová,

E.

Bulenová,

M.

Smetanová,

A.

Bajerová,

N. Králíková, M. Janošová;
dospělí - Š. Volf, M. Jeliga, Š. Potůček, V. Trojan, M. Stráník,
A. Ondra, E. Adamovská, E. Bulenová, M. Smetanová, K. Gendová,
E. Novotná.
Autor: Petr Chodura

Skialpy a ledy
Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci se nepodařilo
uspořádat žádný závod Českého poháru ve skialpinismu včetně
Mistrovství ČR. Naši reprezentanti alespoň vyjeli na dva závody
Světového poháru ve skialpinismu. Koncem února reprezentovali
ČR Jakub Švec, Filip Matějovič a Michal Strejc během SP ve Val
Martello. Kluci se ve všech disciplínách umístili do třicátého místa.
Filip a Michal se také na konci března účastnili finále SP v Madonna
di Campiglio, kde vybojovali pozice kolem dvacátého místa.
Aneta Loužecká začátkem roku absolvovala několik mezinárodních
závodů v ledolezení. Na Mistrovství Evropy ve francouzském
Champagny získala 4. místo v ledolezení na rychlost, na Mistrovství
světa juniorů v ledolezení v ruském Tyumenu obsadila 3. místo
v obtížnosti a na Světovém poháru v Kirově si poprvé vyzkoušela
finálové kolo, kde v obtížnosti skončila na skvělém 7. místě.

Autor: Julia Sereeva
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SKÁLY A OCHRANA PŘÍRODY
Začátek roku přinesl několik nových povolení lezení, o které ČHS

lokalitách Branické skály, Divoká Šárka, Prokopské údolí, Skalka

požádal ve druhé polovině loňského roku, ale jejichž vyřízení

a Kozí hřbety.

se kvůli koronaviru opozdilo. Od 1. ledna máme nové povolení
pro Národní přírodní rezervaci Bořeň, která je nejvýznamnějším

Upozorňujeme na uzavírky skal z důvodu hnízdění ptactva, zejména

nepískovcovým terénem severozápadních Čech, a pro Váňův kámen

sokola stěhovavého, výra velkého a čápa černého. Průběžně

na

aktualizované

severní

Moravě.

O

necelý

měsíc

později

bylo

vydáno,

informace

naleznete

na

našem

webu

s příznivějšími podmínkami než dosud, povolení umožňující lezení

www.horosvaz.cz a v databázi Skály ČR. V řadě oblastí platí

na území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe, tedy na pravém

každoroční časová omezení. Upozorňujeme hlavně na Český ráj,

břehu Labáku, a poté i souhlas s lezením na pískovcových skalkách

v Adršpašsko - teplické skály, Broumovské stěny a další oblasti

přírodní památky Dutý kámen v Lužických horách. Všechna povolení

Broumovska, pravý břeh Labe, oblasti Moravského krasu, Pálavu atd.

platí do konce roku 2030 a mají formu opatření obecné povahy,

Dále mohou být vyhlášeny také dočasné uzavírky.

takže platí i pro lezce, kteří nejsou členy ČHS. Magistrát hl. m. Prahy
vydal Rozhodnutí umožňující i nadále lezení v pražských lezeckých

Autor: Václav Sojka
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DĚNÍ V ČHS
Nejvýznamnější událostí prvního čtvrtletí byla, jako každý rok, Valná hromada ČHS, která tentokrát proběhla v neobvyklé podobě, diktované
koronavirem a souvisejícími omezeními. Valná hromada se konala v době od 20. do 26. března v souladu s „lex covid“ mimo zasedání, formou
videokonference, do které se přihlásili zástupci 75 oddílů, a následného hlasování prostřednictvím webové aplikace Survio. Účast na Valné
hromadě, které se v souladu se stanovami zúčastnili pouze předsedové či jiní zástupci oddílů disponující počtem hlasů odvozeným od počtu
členů, byla rekordní. Sedmdesáti procentní zastoupení bylo zjevně dosaženo díky možnosti hlasovat on-line, bez nutnosti strávit jarní sobotu
v Praze. Delegáti naprosto jednoznačně schválili všech pět bodů omezeného programu, tedy Zprávu o hospodaření ČHS v roce 2020, Výroční
zprávu za rok 2020, zprávu Revizní komise za uplynulé období i návrh rozpočtu ČHS na letošní rok, který musel být krátce před Valnou
hromadou upraven v reakci na nižší státní dotace. Delegáti schválili i poslední bod – prodloužení funkčního období členů Výkonného výboru,
Revizní komise a Disciplinární komise do nejbližších řádných voleb, které by se měly uskutečnit ve 2. polovině května, s nadějí, že bude možné
uspořádat standardní Valnou hromadu. V prvním čtvrtletí se uskutečnila také dvě jednání Výkonného výboru, obě kvůli koronaviru částečně
on-line. K nejdůležitějším tématům obou jednání patřila příprava Valné hromady včetně všech dokumentů k hlasování, a dotace.
Národní sportovní agentura přidělila ČHS na základě žádosti neinvestiční dotace v celkové výši 13 588 402 Kč určené na podporu
reprezentace, talentované mládeže a na činnost ČHS celkově. Získané dotace jsou o cca 650 tisíc Kč nižší, než jsme očekávali, což se promítlo
do nutnosti úpravy návrhu rozpočtu, který byl předložen ke schválení Valné hromadě.
V souladu s novelou Stanov ČHS, která byla přĳata v roce 2020, došlo ke zrušení 48 malých oddílů s méně než 10 členy. V řadě případů
se jednalo o tradiční oddíly, nyní však za zenitem své činnosti, které se přes veškerou snahu nepodařilo aktivovat.
ČHS je jedním z několika sportovních svazů, které se rozhodly reagovat na turbulentní situaci v Národní sportovní agentuře, a vstoupily
do jednání s premiérem s cílem přispět ke stabilizaci NSA a ke zlepšení podmínek pro sport, který je epidemiologickými omezeními silně
poškozen.
Od 1. ledna se na všechny dospělé členy ČHS vztahuje pojištění odpovědnosti za újmy způsobené na zdraví, životě či majetku, ke kterým dojde
při provozování horolezectví a dalších outdoorových aktivit na území ČR. Od 1.1. platí také pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění stavěčů,
kteří pracují pro ČHS.
Vzdělávání, mládež
Druhou lednovou sobotu se uskutečnilo kvůli koronaviru opakovaně odložené „setkání“ mládežnických klubů, ačkoliv také pouze v on-line
formě. Možnost získat aktuální informace o dění v ČHS a debatovat se zástupci jiných oddílů bez nutnosti cesty do původně plánované Jihlavy
přilákala téměř 50 oddílů, nejen těch mládežnických.
ČHS získal v únoru na základě rozhodnutí MŠMT status autorizované osoby oprávněné provádět zkoušky pro kvalifikace Instruktor lezení
na umělé stěně a Instruktor na skalách, které byly v roce 2020 zařazeny do Národní soustavy kvalifikací. Úspěšné absolvování zkoušky
u autorizované osoby je nově podmínkou pro získání živnostenského listu a profesní kariéru v těchto oborech.
Plány ohledně trenérských a instruktorských kurzů, stejně tak jako připravené metodické akce pro členy i veřejnost vzaly kvůli koronaviru opět
za své. Doufáme, že v dalším čísle Zpravodaje přineseme příznivější zprávy.

Český horolezecký
svaz podporují
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PARTNEŘI ČHS
V ROCE 2021
Časopis Montana
Představujeme nabídku našeho hlavního mediálního partnera, časopisu Montana, pro členy ČHS.
První Montana prošla rukama lezců na jaře 1990, kdy se pod vedením Jirky Růžičky proměnila
z oddílového bulletinu Hotejl (vydávaného Horolezeckým oddílem tělovýchovné jednoty
Lokomotiva) v běžný časopis. Optikou dneška v nejdéle vycházející lezecký časopis v České
republice, o což se zasloužil její druhý vydavatel Tomáš Roubal. Také nám dává smysl pokračovat
v jejich práci a tisknout na stránky Montany obsah, který neslouží pouze jako výplň času
ve frontě, ale předkládá čtenáři hodnotu, inspiraci a témata, která dosud nikdo jiný neotevřel.
Jako člen ČHS máš možnost si předplatit šest po sobě jdoucích čísel Montany
za zvýhodněných 420,-Kč.

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

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.

8/10

Český horolezecký svaz

PARTNEŘI ČHS
V ROCE 2021
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!

PARTNER SKALNÍCH OBLASTÍ A SOKOLÍKŮ
Roku 1994 se parta nadšených horolezců rozhodla, že chtějí i do Česka přinést perfektní
vybavení určené k lezení. Začátek ROCK EMPIRE začíná v úzké spolupráci s Hudy Sport, který
vedl k založení sesterské společnosti Hudy Production. Právě značka ROCK EMPIRE se pak
stala ve skupině Hudy synonymem horolezeckého vybavení. V roce 2007 se aktivity s HUDY
rozešly a vznikla současná podoba společnosti ROCK EMPIRE s.r.o. Výrobky Rock Empire nyní
najdete ve více jak 50 zemích světa.

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.

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.
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PARTNEŘI ČHS
V ROCE 2021
PARTNER TUZEMSKÝCH ZÁVODŮ V SOUTĚŽNÍM LEZENÍ
Společnost Auto Podbabská sídlí na své adrese Pod Paťankou již více jak 40 let. Přesvědčte
se o jejich dlouholeté praxi v prodeji nových či ojetých vozů, vyzkoušejte profesionální
služby autorizovaného servisu pro Vaše vozy Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen
Užitkové vozy a v neposlední řadě i naší automatickou myčku vozů a plnicí stanici CNG.
V naší nabídce naleznete nové i starší vozy značek ŠKODA a Volkswagen a to jak osobní,
tak Volkswagen Užitkové vozy. Staňte se také našim zákazníkem a přĳďte si vybrat svůj nový
vůz do Auto Podbabská. Svěřte nám své pohodlí na cestách.

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.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČHS
Komunitní web horolezců

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 99 Kč/rok. Více informací
na www.SvetOutdooru.cz.
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