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Firnový memoriál v Norsku
Skialpinistickou sezónu již tradičně zakončil Československý

firnový memoriál v Norsku, který je spolupořádán Komisí

tradičního skialpinismu ČHS. Akce se konala ve dnech 12. až 18.

května a vzhledem k nevlídné předpovědi počasí se účastníci

podívali hned do několika pohoří - Sunnmøre, Jotunheimen

a Romsdal. Program memoriálu byl tradičně sportovní,

relaxSkialpinistickou sezónu již tradičně zakončil Česko-

slovenský firnový memoriál v Norsku, který je spolupořádán

Komisí tradičního skialpinismu ČHS. Akce se konala ve dnech

12. až 18. května a vzhledem k nevlídné předpovědi počasí se

účastníci podívali hned do několika pohoří - Sunnmøre,

Jotunheimen a Romsdal. Program memoriálu byl tradičně

sportovní, relaxační a kulturní. Přes den se šlapalo na tuleních

pásech a sjíždělo z různých vrcholů, chodilo se pěšky,

saunovalo a vše vrcholilo večerním debatním posezením u

ohně.

Mladí Horalové v Tatrách
Vítězové posledních dvou ročníků outdoorové soutěže Mladí

horalové si užili svou hlavní výhru, kterou je pobyt ve Vysokých

Tatrách. Ve dvou turnusech se tak v Tatrách vystřídali mladí

horlezci z oddílů ASPV SOŠ Šumperk HO Sokol Nymburk a HK

Lanškroun. Jako první se v posledním květnovém týdnu vydala

výprava ze Šumperka a Nymburku do oblasti Velké Studené

doliny, kde absolvovali výstup na Streleckou vežu cestou "Ľavý

pilier" a turistický výstup na Svišťový štít. Výherci z Lanškrouna

následně ve druhém červnovém týdnu vyrazili na Téryho

chatu. Tam se podařil především společný výstup Žluté stěny

a v obou případech nechyběla ani metodická část zaměřená

na pohyb a lezení v horách. Vše probíhalo pod vedením

zkušených lektorů ČHS a oddílových instruktorů.

Foto: Československý firnový memoriál v Norsku, autor: Jiří Paur
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Setkání 4G v Adršpachu

Foto: Setkání 4G, autor: Lukáš Ondrášek

Foto: SP ve skialpinismu Flaine, autor: Maurizio Torri, ISMF

V Adršpachu se po roce opět sešli zástupci všech kategorií

koncepce 4G, tedy 4 generací horolezců. Cílem setkání je

nejen seznámení se s ostatními lezci různých věkových

skupin, ale především vzájemné předání zkušeností

a motivace. Mezi konkrétními body programu bylo nejen

společné lezení, ale také diskuze na téma systému podpory

horolezeckých akcí v tomto roce, společná expedice v roce

2023 či způsob vyhlášení ankety ČHS Výstupy roku.

Závodní skialpinismus
Česká reprezentace ve skialpinismu vyjela na poslední závod

mezinárodní sezóny 21/22, kterým byl Světový pohár ve

francouzském Flaine. A dařilo se! Fenomenální úspěch

přivezla Marcela Vašínová, která si dojela pro stříbrné

místo v disciplíně vertikál! Trať byla kvůli sněžení a silnému

větru dopředu upravena. Závodníci nastoupali na necelých

2,5 kilometrech přes 510 výškových metrů. Hned od startu se

sjezdovka zvedla velmi strmě nahoru a prověřila síly všech

zúčastněných. Přestože závěrečná pasáž nabídla i o něco

menší sklon, trať byla i přes svou kratší délku velmi náročná.

Marcelin výkon je historickým úspěchem českého

skialpinismu.

Noc
dělá
den



Sportovky a pískovce
Adam Ondra za poslední čtvrtletí nasázel několik skvělých

onsight přelezů v obtížnosti 10+ (8b+), například Tanec s Vlkmi

10+ (někdy uváděný za 11-), Pu-Erh 10+ či Autista 10+, všechny

ve slovenské oblasti Harmanec. Vojta Trojan přelezl v polovině

května v německé oblasti Frankenjura cestu “Intercooler” za

11- (8c). Ve stejné době se Martinu Junglingovi povedl přelez

“The Sound Of Silence” 11- ve Frankenjuře, který si o necelý

měsíc později zapsal také Martin Pelikán. Kuba Konečný

bodoval cestou “Pohádkové sny” 11- ve Sloupu. Mladý úderník

Pepa Šindel si do sbírky kromě dalšího 8c “Kanibal” v

Harmanecké Jaskyni přidal také svůj doposud nejhodnotnější

přelez v klasifikaci 8c+, a to cestu “The End” v oblasti Medveja

na Istrii. Eliška Adamovská si po jarním závodním kolotoči

nadělila pár dní ve skalách na Holštejně, kde stihla nasbírat

například cesty “Glutaman” 10+/11- (8b+/8c) a Bruce Lee 10+.

Jirka “Django” Jaroň rozjel pískovcovou sezónu ve velkém a již

v dubnu si stihl zapsat například “Svědky Albertovi” XIc na

Ostaši, mimo to mu přibyla také cesta “Star Wars” 11- na

Sulově. Na písku zářila také Simona Ulmanová se svým

přelezem “Šíleného tance” XIa na Levém břehu Labského

údolí, kterým se zařadila mezi hrstku jedenáctkových lezkyň

(pozn. cestu v pískovcvé klasifikaci XI má přelezenou Lucie

Hrozová, Jitka Mázlová a Gábina Vrablíková). Jedenáctku

zalezl například také Olin Klapal, a to hned dvakrát. Jedná se

o cesty “Tinder” XIa na Pravém břehu Labského údolí a

“Estivace” XIa v Klokočských skalách.
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Foto: Eliška Adamovská v cestě Glutaman 10+/11-



Bouldering
V boulderingu začalo rezonovat jméno Jakub Konečný, který se po nadějném startu kariéry ve sportovním lezení přeorientoval

spíše na skály a nyní na bouldery. Kuba si jen za poslední čtvrtletí zapsal do deníčku čtyři 8B+ bouldery a navíc své první 8C “Ghost

Rider” ve Sloupu, které ještě ten samý den potvrdil dalším 8C “Tekuté štěstí” (pozn. boulder 8C má v Česku vylezeno pouze pět lezců

včetně Kuby). Svou 8C sbírku opět obohatil Martin Stráník. Ten si poradil s problémem “Bulbasaur” 8C ve Sklapsku, který vznikl při

nedávné návštěvě britského lezce Willa Bossiho. Adam Ondra udělal ve stejné klasifikaci nový boulder ve Sloupu s názvem “Sviní

ponor” 8C a k tomu přidal přelezy tří 8B+ boulderů. S dvěma 8B+ “Síla je kouzlo” a “ Kapka z poháru nesmrtelnosti” se zadařilo také

Štěpánu Volfovi a s “Janja” 8B+ Štěpánu Stráníkovi.

V ženské části boulderové špičky se opět předbíhalo duo Lucka Hrozová a Jana (Vincourková) Švecová. Janča v dubnu posunula

laťku prvním ženským přelezem boulderu 8B/B+, kterým byl “Prehistorik” v Labském Údolí od Martina Stráníka. “Na tento boulder

jsem dostala doporučení od Lucky Hrozové a od začátku mi opravdu sedl. Hned když jsem poprvé zkoušela kroky jsem věděla, že

to nějak půjde. Poprvé tento boulder přelezl Martin Stránik, který sám říkal, že je to dobrý trénink na bicepsy a rozhodně měl

pravdu, po první návštěvě, kdy jsem tam strávila asi dva lezecké dny, jsemměla zkrokované skoro všechny kroky. Poté, co jsem se

vrátila domů, tak jsemměla čas trochu potrénovat a zaměřila jsem se právě na ty bicepsy. Během dalšího výjezdu jsem nakonec

boulder přelezla a byl to super pocit!“ Lucka o týden později zapsala své další 8B “Rustam Direct a jen měsíc po Janče zopakovala

její přelez “Prehistorika”, čímž se stala druhou češkou v této klasifikaci.
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Foto: Lucka v “Rustam direct” 8B, autor: Jan Špiroch
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Domácí závody
Druhá polovina dubna rozběhla závody Českého poháru (ČP)

v obtížnosti, které byly zároveň nominačními závody do české

reprezentace. Jako první se konal Český pohár dospělých na

brněnské stěně HUDY, kde zvítězili Adam Ondra a Eliška

Adamovská. V kategorii A (U18) si pro první místo dolezli

Franta Danda a Arina Jurčenko, v B (U16) Lukáš Mokroluský

a Natálie Paarová. V juniorech (U20) bylo silné zastoupení

zahraničních závodníků, a tak se tentokrát z vítězství mezi

chlapci neradoval nikdo z Čechů, ale maďarský závodník

Gergo Vályi a z dívek Michaela Smetanová. Velkým zpestřením

byla účast britského lezce Williama Bosiho, který v rámci

návštěvy Adama Ondry nastoupil také do tohoto závodu

a získal stříbro.

Druhé kolo ČP v obtížnosti se konalo 14. května v Písku. Na

startovní listině chyběli především ti závodníci, kteří si své

reprezentační místo zajistili již v prvním závodě ČP či svými

úspěchy v minulém roce. V kategorii dospělých zvítězil Marek

Jeliga a Markéta Janošová, která tak, stejně jako Marek,

zvítězila v hlavní i juniorské kategorii. V mládeži A vyhrál

Štěpán Bulena a Arina Jurčenko a v B Mariana Janošová

a Lukáš Mokroluský.

Proběhly také dva závody ČP U14, první na pražské lezecké

stěně Jungle Sport Park. V kategorii U10 se nejlépe dařilo Vojtu

Ambrozovi a Emě Cibulkové, v U12 Maxovi Suchému

a Veronice Harmáčkové, v nejstarší kategorii U14 Lukáši

Uhercovi a Kláře Preislerové. 2. kolo ČP U14 v obtížnosti hostil

zlínský Vertikon. Vítězi závodu se v U14 stali polská závodnice

Zosia Dobrzanská a Lukáš Uherec, v U12 Maxmilián Suchan

a Ema Smékalová a v U10 Vojtěch Ambroz s Lucií Kubíkovou.

V neděli 15. května se na brněnské stěně HUDY konal druhý

závod ČP v lezení na rychlost. Ačkoliv početní účast nebyla

veliká, dorazili také závodníci ze Slovenska, Ukrajiny a Polska,

z nichž někteří obsadili přední pozice. V kategorii dospělých

zvítězili Rishat Khaibullin, Arlena Sznajder (POL), v juniorech

Jan Šimůnek, Kateřina Petrová, v mládeži A Šimon Cibulka,

Arlena Sznajder (POL), v B Jan Štípek, Kseniia Horielova (UKR),

v U14 Demid Pichka (UKR), Lenka Hamplová, U 12 Timotej Píro,

Johana Gaudlová a v U10 Václav Řehák a Adéla Řehůřková.

Kromě prvoligových závodů se v druhém čtvrtletí konalo hned

pět závodů 3. ligy a v květnu se rozjely také letošní první závody

PETZL 2. ligy určené pro mladé závodníky! Malí boulderisté se

sešli v Sezimově Ústí, Pardubicích a ve Slaném.

Foto: Markéta Janošová na ČP v Písku, autor: Petr Chodura
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Dospělí

Eliška Adamovská

Markéta Janošová,

Míša Smetanová

Arina Jurčenko

Anna Mihalčíková

Adam Ondra

Martin Stráník

Marek Jeliga

Šimon Potůček

Jáchym Cink

Mládež

Markéta Janošová (J)

Michaela Smetanová (J)

Tereza Širůčková (J)

Nikola Králíková (J)

Marek Jeliga (J)

Jáchym Cink (J)

Jan Vopat (J)

Thomas Kroa (J)

Arina Jurčenko (A)

Anna Mihalčíková (A)

Hana Šikulová (A)

Barbora Bernardová (A)

Sabina Skoupá (A)

Štěpán Bulena (A)

Jan Šťovíček (A)

František Danda (A)

Vilém Jančuš (A)

Naimji Lysander (A)

Mariana Janošová (B)

Jolana Adámková (B)

Natálie Paarová (B)

Viktorie Konečná (B)

Lukáš Mokroluský (B)

Jan Štípek (B)

Jaroslav Šikula (B)

Adam Endrle (B)

Reprezentace obtížnost
Na základě proběhlých závodů ČP v obtížnosti byla sestavena poslední část česká reprezentace, která v roce 2022 reprezentuje

Česko. Reprezentace mládeže je složena z nejlepších závodníků kategorií B, A a junioři.

Foto: Finále ŠBP, autor: Kateřina Pírková

Školní boulder pohár
V letošním roce se opět podařilo rozjet projekt Školní boulder

pohár, který měl před dvěma lety dobře našlápnuto. Covid ho

bohužel pozastavil a až nyní se nám podařilo zvolna navázat.

Cílem je představit bouldering, jakožto bezpečnou a zá-

bavnou lezeckou disciplínu, žákům druhého stupně

základních škol, a to formou celorepublikové soutěže. Letos

se zapojily dva kraje - hlavní město Praha a Pardubický kraj.

Soutěž probíhala tří kolově, přičemž kvalifikace se konala

v rámci jednotlivých krajů a zapojilo se 47 škol. Téměř stovka

nejlepších závodníků se následně sjela 10. června do Prahy

na boulderovku na pražském Výstavišti, kde je čekalo

semifinálové a finálové kolo. Vítězi se stali Verča Šmakalová

z Trojského gymnázia a Vítek Koňařík ze ZŠ Brána Jazyků

s RVM. Mezi školami zvítězilo s nejvíce body Malostranské

gymnázium!



Foto: Eliška Adamovská na SP v Innsbrucku, autor: Petr Chodura
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Mezinárodní závody
O víkendu 9. - 10. dubna odstartovala mezinárodní závodní

sezóna, jak pro dospělou, tak pro mládežnickou reprezentaci

ve sportovním lezení. Trojice lezců Eliška Adamovská, Martin

Stráník a Marek Jeliga porovnali své síly na Světovém poháru

(SP) v boulderu ve švýcarském Meiringenu. Eliška předvedla

v kvalifikaci skvělý výkon a obsadila krásné 21. místo, tedy

jedinou příčku za postupovou čárou! V mužské kategorii se

našim závodníkům bohužel nezadařilo. Marek Jeliga obsadil

67. a Martin Stráník 83. místo.

Mládežnická reprezentace bojovala ve stejném termínu

o první cenné body Evropského poháru mládeže (EPM)

v boulderu, jehož první kolo proběhlo ve francouzském

Chambéry. Z naší výpravy se do finálových kol probojovali

Markéta Janošová, Lukáš Mokroluský a Honza Štípek. Markéta

a Honza nakonec obsadili shodně 8. místo a Lukáš to svým

skvělým výkonem dotáhl až na 3., tedy bronzovou příčku.

Další medaili si Lukáš přivezl hned z následujícího závodu,

kterým byl EPM v boulderu v portugalském Soure.

Z kvalifikace postupoval ze 7. místa, ale ve finále nechal své

soupeře daleko za sebou a získal suverénní zlato.

Přelom dubna a května byl letos pro české sportovní lezení

zásadní, jelikož se konal Evropský pohár (EP) v boulderu

v Praze, o kterém se dočtete v samostatném článku dále.

Další zastávkou EP v boulderu byl závod v italském Brixenu,

kde zazářila Eliška Adamovská! Eliška byla namotivovaná

z pražského závodu a jednotlivými koly se prošla s chladnou

hlavou. Finálové bouldery podcenily výkonnost nejlepších

závodnic a o medailovém umístění tak rozhodovaly počty

pokusů na jejich přelezení. Elišce uniklo vítězství o pouhé dva

pokusy, ale dosáhla tak na stříbro, což je její doposud nejlepší

umístění na mezinárodním závodě v boulderu.

Na EP v boulderu v Klagenfurtu nás reprezentovala Markéta

Janošová a Arina Jurčenko. Zatímco Arině postup do

semifinále o kousek unikl a obsadila 23. místo, Markéta

postoupila z 10. místa. V semifinále se jí bohužel dařilo o něco

méně a nakonec si odvezla 14. místo, které je i tak úžasným

výsledkem.



Do finále EP v obtížnosti v Arcu se suverénně probojovali

Michaela Smetanová a Martin Stráník, oba z 8. místa. Na stejné

pozici zůstali i po skončení finále, jelikož Martinu Stráníkovi

smekla noha v těžké pasáži a Míša Smetanová byla tak tak

koncentrovaná na chyty před sebou, že se dopustila

začátečnické chyby a přeskočila expresku, což ji zastavilo

v dalším postupu v cestě. Přesto je však její i Martinův postup

do finále velkým úspěchem!

Závodem s početným českým zastoupením byl EPM

v obtížnosti a rychlosti v Imstu, kde získal bronz nadějný lezec

Honza Štípek. Spolu s Honzou bylo ve finále dalších 5 našich

závodníků. Ti svou finálovou účast v kov neproměnili, ale i tak

jde o skvělé výsledky. V rychlosti se mezi finalisty objevili Vojta

Vrzal a Šimon Cibulka.

V Innsbrucku odstartoval 21. června EP v rychlosti, ve kterém

nás reprezentovali Honza Kříž a Honza Šimůnek. Honza

Šimůnek ve zkušebním i kvalifikačním startu zaznamenal

false starta neměl tak možnost ukázat, co umí a z Innsbrucku

odjel poněkud zklamaný. Honzovi Křížovi v prvním pokusu

smekla noha těsně před topem, ve druhém se tedy více

soustředil a lezl jistěji, ani tak to, bohužel, na postup nestačilo.

Honza Kříž si odvezl 19. a Honza Šimůnek 22. místo.

Na EP v Innsbrucku plynule navázal SP v obtížnosti

a boulderu. V boulderu se představil český závodník Šimon

Potůček. Šimon se musel vypořádat s extrémní konkurencí

téměř 140 mužů, čímž se tento závod stal jedním

z nejobsazenějších v historii. Svým výkonem Šimon porazil

spoustu výborných závodníků, a to i přesto, že nevyužil

všechen svůj potenciál. Celkové 83. místo je pro specialistu na

obtížnost dobrým výsledkem. V obtížnostní části Světového

poháru doplnili český tým závodníci Eliška Adamovská, Míša

Smetanová a Martin Stráník. Do semifinále se v konkurenci

kompletní světové špičky, ve které chyběl pouze Adam Ondra

a Alberto Lopéz, probojovali Eliška Adamovská z neuvěři-

telného 9. a Martin Stráník z 23. místa.

V semifinále Martin prolezl perfektně úvodní pasáž po lištách

i kompresní sekci, nakonec však špatně vyhodnotil krokovou

sekvenci a skončil na skvělém 13. místě. Na Elišce byla patrná

večerní únava a cesta ji překvapila svou náročností. I její výkon

byl však skvělý a výsledné 14. místo je obrovským úspěchem

a motivací do dalších závodů.

Mimo oficiální závody IFSC proběhly v červnu další dvě

významné akce. Jednou z nich byl tradiční Color Climbing

Festival mládeže v obtížnosti (YCCF) v Imstu, určený pro mladé

závodníky U12 a U14, kteří věkem ještě nedosahují

mládežnické reprezentace. Na závod se sjelo více než 150

závodníků ze 17 zemí mezi nimiž nechyběla ani početná česká

výprava složená z členů Sportovních středisek mládeže ČHS

a dalších mladých talentů. Kvalifikačním sítem prošlo hned 13

českých zástupců, z nichž 4 vybojovali ve finále medaili. Max

Suchan si z Imstu odvezl zlato, Ondra Kvapil, Nikola Barošová

a Lukáš Uherec bronz.

V rakouském Innsbrucku se konalo Akademické mistrovství

světa ve sportovním lezení pořádané Mezinárodní federací

univerzitního sportu - FISU. Českou republiku reprezentovali

v disciplínách obtížnost a boulder bratři Šimon a Štěpán

Potůčkovi. Nejlepší umístění, kterých dosáhli, jsou 13. místa,

pro Štěpána v obtížnosti a Šimona v boulderu.

Děkujeme všem našim reprezentantům za skvělou

reprezentaci v druhém čtvrtletí a držíme palce do letní

našlapané sezóny.
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Evropský pohár v boulderu v Praze
Na přelomu dubna a května se v Praze v Jungle Sport Park konal Evropský pohár v boulderu, pod taktovkou ČHS.

Kromě zvučných zahraničních jmen se na startovní listině objevila také silná česká sestava šestnácti závodníků v čele s Adamem

Ondrou, Eliškou Adamovskou a Martinem Stráníkem. Jakožto pořadatelská země jsme měli možnost přihlásit do závodu více

závodníků a naše reprezentace tak byla doplněna také o několik mládežníků a na základě výsledků v nominačních závodech také

zkušeného závodníka Romana Kučeru. Právě Roman byl největším překvapením sobotní kvalifikace, jelikož se jako jediný

probojoval spolu s trojicí favoritů Eliškou, Adamem a Martinem do nedělního semifinále.

Nedělní semifinálová a finálová kola se již přesunula do venkovních prostor v areálu Jungle Sport Park, kde byly kromě závodní

stage připraveny také také stánky s občerstvením a doprovodným programem. Slunečný den a sportovní výkony přilákaly na 1 500

diváků.

Do finálových kol se probojovala dvojice Eliška Adamovská a Adam Ondra. Oba tak ve své kategorii prošli konkurencí dvaceti

semifinalistů a zařadili se mezi osmičku nejlepších. O naprosto famózní závěr se postaral právě Adam Ondra, který ve finále jasně

ukázal soupeřům, že je na domácí půdě a získal pro Česko zlato! Eliška získala úžasné 6. místo, Roman Kučera 13. a Martin Stráník

16. místo. Vítězkou ženské kategorie se stala Rakušanka Eva Maria Hammelmüller.

Podrobný článek naleznete na webu www.horosvaz.cz
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Partneři Evropského poháru ve boulderu 2022:

HUDY
NEJLEPŠÍ PARTNER NEJEN PRO VAŠE VERTIKÁLNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

VYUŽIJTE SLEVU 10 % PRO ČLENY ČHS
NA NÁKUP V SÍTI PRODEJEN HUDY

Fo
to

:
Ja

n
Za

hu
la

Gilotina (VIIb), Gilotina,
Labské údolí - levý břeh



Foto: Adam Ondra na EP v Praze, autor: Petr Chodura
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Soustředění a tréninky
První dubnový víkend vyrazila česká mládežnická

reprezentace do Budapešti na společný trénink se

zahraničními lezci, který probíhal v rámci závodu Maďarského

poháru v boulderu. V kategorii mužů si nejlépe z českých

závodníků vedl Lukáš Mokroluský, kterému se jako jedinému

podařilo postoupit do finále a obsadit skvělé 4. místo.

V kategorii žen se nejobdivuhodnější výkon podařil Markétě

Janošové, která si třemi topy a čtyřmi zónami zajistila 1. místo,

na 2. místě skončila Míša Smetanová, na 3. místě Arina

Jurčenko.

Na domácí půdě pak proběhla řada dalších tréninků

a soustředění, ať už členů reprezentace či talentované

mládeže zařazené do Sportovních středisek a center mládeže

(SpS a SCM). Členové SCM měli, stejně jako mládežnická repre,

mezi tréninky také zařazen jeden mezinárodní závod

v Budapešti, kde se podařilo posbírat hned 5 medailí.

Kromě prvoligových závodů se v druhém čtvrtletí konalo hned

pět závodů 3. ligy a v květnu se rozjely také letošní první závody

PETZL 2. ligy určené pro mladé závodníky! Malí boulderisté se

sešli v Sezimově Ústí, Pardubicích a ve Slaném.

Antidoping
Již před pár měsíci proběhla v médiích zpráva o nedostatečně

nastaveném systému dřívějšího rozhodování dopingových

sporů v České republice a o nutnosti přenastavení tohoto

systému tak, aby byl v souladu s mezinárodními pravidly

a stanovisky Světové antidopingové agentury – WADA.

Antidopingový výbor České republiky tedy podnikl několik

kroků a opatření za účelem nápravy.

Čeští lezci spolupracují s:
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MLÁDEŽ, ODDÍLY,
VZDĚLÁVÁNÍ
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Vzdělávací kurzy
Na přelomu dubna a května proběhl zahajovací blok kurzu

RCI (Instruktor skalního lezení), který proběhl na Vysočině

na Milovech.

Na lezecké stěně TJ loko v Plzni se konal zahajovací kurz

CWI (Instruktor lezení na umělé stěně).

Na Vysočině proběhl doškolovací kurz pro instruktory ČHS

zaměřený na první pomoc a záchranu.

V oblasti Dolní Dvůr se konal úvodní blok kurzu SCI

(Instruktor sportovního lezení) za účasti sedmi zájemců.

V červnu proběhly další kurzy, z nichž jedním bylo doškolení

pro instruktory ČHS na téma Výuka dětí na skalách

a druhým Lanové techniky v rámci kurzu RCI.

Ve dnech 27. - 29. května proběhl další vzdělávací kurz pro

členy ČHS se zaměřením na lezení sportovních

vícedélkových cest, v oblíbené oblasti Hohe Wand. Kurz byl

určen pro začátečníky v oblasti vícedélkových cest, kteří už

mají zkušenosti ze sportovního lezení. Náplní tak bylo

především pochopení principu lezení vícedélkových cest

a všech potřebných náležitostí .

Mladí horalové
Poslední květnový týden se vypravili výherci loňského

ročníku outdoorové soutěže Mladí horalové spolu s lektory

ČHS a instruktory z jejich oddílů na několik dní do Velké

Studené doliny ve Vysokých Tatrách. Ačkoliv předpověď

počasí neslibovala příliš dobrou podmínku, některé dny se

vydařily a celé skupině se podařil společný výstup na vrchol

Strelecké veže jedním z pilířů a na Svišťový štít.

Ve druhém červnovém týdnu se uskutečnil další výjezd

určený výhercům outdoorové soutěže Mladí horalové.

Tentokrát si lezecký pobyt užily děti z oddílu HK Lanškroun,

které zvítězily v roce 2020.

Foto: Kurc vícedélkového lezení Hohe Wand



Foto: Mladí horalové v Tatrách, autor: Jiří Kessler

Rodina je pěkná jízda
Nový Caddy
Připravennavše, covámzítřekpřinese

Záruka 2 +2 roky2

ZDARMA Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modeluCaddy: 4,8–7,5 l /100 km, 127–157 g/km.
2 Záruka 2 +2 roky s limitem 200 000 kmzdarma.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AutoPodbabská
Pod Paťankou 217/1,Praha 6
www.autopodbaba.cz
e-mail:vw@autopodbaba.cz
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Centrální vrcholová komise ČHS uspořádala v květnu a v čer-

vnu, po roční „covidové“ kauze, dva semináře zaměřené na

osazování a testování fixního jištění určené nejen správcům

skal, ale také prvovýstupcům a všem, koho zajímá bezpečnost

kruhů a borháků. První, květnový seminář se konal ve

spolupráci s Oblastní vrcholovou komisí Tisá v Ostrově

v Labských pískovcích a druhý, věnovaný osazování jisticích

prvků do pevných hornin, připravila v Lomu Štěnice v oblasti

Žďáru nad Sázavou OVK Vysočina. Oba semináře tradičně

vedl Vladimír Těšitel.

K poslednímu červnu byla ukončena většina uzavírek skal

kvůli hnízdění chráněných druhů ptactva, zejména sokola

stěhovavého. O tom, že lezci umí uzavírky skal respektovat

a často při detekování a označování hnízd sami pomáhají,

svědčí e-mail, který jsme dostali ze Správy Národního parku

České Švýcarsko: „Za Správu moc děkuju všem horolezcům za

pomoc při ochraně hnízdišť a respektování omezení.

V průběhu jara jsme de facto nezaznamenali žádné konfliktní

situace, toho si moc vážíme.“ Hnízdění ale není konec –

respektujte prosím, že některé skály zůstávají uzavřeny až do

konce července, zejména kvůli čápu černému, který vyvede

mladé až na konci července.

Ve starších vydáních pravidel pískovcového lezení bývala tato

věta: „Respektuj a šetři skálu a chraň přírodní prostředí, aby

bylo zachováno neporušené budoucím generacím.“ ČHS se

jejím prostřednictvím přihlásil k výzvě Skautského institutu

„Krajina v našich rukou“, která upozorňuje, že „Česká krajina

není zdravá…, …připravená na probíhající klimatickou

změnu...“. Skautský institut i my věříme, že ke zlepšení situace

může přispět každý z nás.

Aplikaci Skály ČR stahujte zde:

ČESKÝ VÝROBCE
LEZECKÉHOVYBAVENÍ
VYRÁBĚNÝ
LEZCI PRO LEZCE.

www.singingrock.cz
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Ve 2. čtvrtletí roku se uskutečnila tři jednání Výkonného výboru ČHS, který po březnových volbách pracuje v lehce obměněném

složení, s novým členem M. Janošem.

Hospodaření ČHS probíhá podle plánu, bez turbulencí, kterým jsme museli čelit v předchozích dvou pandemických letech. Daří se

příjmové stránce rozpočtu: Výběr členských příspěvků a prodej cestovního pojištění běží podle plánu, podpora ze strany partnerů

je vyšší než v předchozích letech a neinvestiční dotace, které ČHS obdržel od Národní sportovní agentury na podporu činnosti ČHS,

reprezentace a talentované mládeže, jsou o zhruba 2 mil. Kč vyšší, než jsme plánovali. Mezi dobrými zprávami je jedna špatná, a tou

je zamítnutí žádosti o dotaci na podporu Evropského poháru v boulderingu 2022, který tak musí ČHS financovat z vlastních zdrojů.

Na začátku června se v Českém ráji v Sedmihorkách uskutečnilo dlouho plánované setkání členů Výkonného výboru se členy

a spolupracovníky odborných komisí. Účast zástupců komisí byla menší, než jsme doufali, ale přesto se jednalo o příjemně strávený

čas, během něhož se diskutovalo o plánovaných změnách v řízení a organizační struktuře ČHS nebo o závodním skialpinismu, který

se představí na zimní olympijské hry 2026.

Postupně se rozjíždí projekt zaměřený na podporu oddílů a komunikaci s nimi. ČHS potřebuje lépe rozumět potřebám oddílů, aby

byl schopen pomáhat při jejich rozvoji, který je důležitý nejen pro oddíly samotné, ale i pro celý ČHS. Součástí projektu je i dotazník

pro předsedy oddílů, který předsedové oddílů obdrží během července. Díky předem za čas, který věnujete jeho vyplnění.

Na konci dubna se v makedonském Skopje uskutečnilo plenární zasedání EUMA (European Union of Mountaineering

Associations), na které přijela padesátka zástupců z 20 členských organizací. Za ČHS se zasedání zúčastnil předseda Jan Bloudek,

který je členem boardu EUMA a odpovídá za její hospodaření.

Součástí programu byla debata o průběhu tříletého projektu Erasmus+, který je zaměřen na problematiku horolezecké

infrastruktury (horské chaty, stezky a skalní oblasti), a také pracovní setkání věnované problémům s provozováním horských chat,

kterých mají členové EUMA 3,7 tisíce.

Jednání ve Skopje předcházela další dvě pracovní setkání: Hostitelem prvního z nich zaměřeného na problematiku horských

a přístupových cest byla jihočeská Bechyně a druhé, věnované správě skalních oblastí, se konalo ve slovinském Ospu; účastníci -

vrtači“ při něm vyměnili více než stovku starých jištění v sektoru Velika stena – jama za nové lepené borháky.

lepší život společně

uniqa.cz

Čím volnější,
tím lepší.
S cestovním pojištěnímUNIQA.



Výročí
V uplynulém čtvrtletí jsme si připomněli několik výročí spojených s našimi Čestnými členy.

6. 4. 1951

Kulaté sedmdesátiny oslavil Josef Rakoncaj, velikán českého horolezectví. Všechno nejlepší!

30. 4. 1935

Úctyhodných 86 let oslavil vynikající pískař / horolezec Gerhard Tschunko. Všechno nejlepší!

30. 4. 1924 - 16. 10. 2015

Legendární Voloďa byl nejen skvělý lezec, reprezentant, ale také trenér. Letos by oslavil 97 let.

15. 6. 1959 - 31. 7. 2012

Jedna z nejlepších českých horolezkyň Zuzana Hofmannová by oslavila 62. narozeniny. Zuzka Zemřela při sestupu z

pákistánského Broad Peaku v roce 2012.

27. 6. 1930

Honza Červinka, ikonická postava českého horolezectví 20. století, oslavil 91 let! Všechno nejlepší!

S velkou lítostí oznamujeme, že horolezecké řady opustil Zdeněk Kropáček, vynikající horolezec a čestný člen ČHS.

Zemřel v sobotu 4. června 2022, ve věku 83let.

Če s ký h o r o l e z e c ký s v a z
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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. Jakočlen ČHSmáš možnost si předplatit šest

po sobě jdoucích čísel Montany za zvýhodněných 520 Kč na eshopu ČHS.

Svět outdooru
Časopis Svět Outdooru je nejčtenější magazín pro horaly a vyznavače outdooru, který

zvedne od stolu a inspiruje další dobrodružství. Časopis vychází 4x ročně a na minimálně

84 stranách najdeš články s aktuálními tématy, rozhovory, reportáže z málo chozených

treků, tipy na ferraty, vysokohorské, skialpové i běžkařské túry. K tomu přihodíme

praktické rady jak si vybrat a starat se o outdoorové vybavení, metodické tipy, jak v horách

nepřijít k úrazu a jak na první pomoc. Jako člen ČHS mášmožnost si předplatit čtyři po

sobě jdoucích čísla Světa outdooru za zvýhodněných 149 Kč na eshopu ČHS.

Online mediální partneři
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Kontakty
adresa: Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, Smíchov

telefon: 273 136 385

web: www.horosvaz.cz

e-mail: info@horosvaz.cz

Členství, pojištění

Ivana Trávníková

734 837 300, ivana.travnikova@horosvaz.cz

Média, marketing

Michaela Košatková

736 640 676, michaela.kosatkova@horosvaz.cz

Sledujte nás

Český horolezecký svaz
podporují
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VYBAVTE SE NASKÁLY I STĚNU
U OUTDOOREXPERTA

Partner lezecké reprezentaceČR

www.rockpoint.cz

Vojta Trojan Rafiki tým
Jungle Speed 9a Siurana
Foto: Jan Novák


