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Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se událo v poslední
čtvrtině roku 2012 v horách, na skalách, na závodech i v ČHS

_____________________________________________________________________

Lezení v horách a na skalách...
V říjnu se Adamu Ondrovi podařilo přelézt jeho "norský" projekt - cestu „Change“ ve stropě
jeskyně Hansenhellern ve středním Norsku. Klasifikace 9b+, pro kterou se Adam rozhodl,
znamená, že se jedná o nejtěžší cestu na světě.
Další „záseky“ se Adamovi podařily v USA v pískovcové oblast Red River Gorge: Nejprve
světově první flash přelez cesty „Southern Smoke Direct“ (9a, původní klasifikace 9a+) a poté dva
OS přelezy cest „Pure Imagination“ a „Golden Ticket“ klasifikované jako 9a, které Adam „shodil“ na
8c+.
Na konci listopadu byly na Mezinárodním festivalu alpinismu v Praze slavnostně vyhlášeny
výsledky ankety Horolezec roku 2012, kterou pořádá ČHS a spol. ALPY a v níž o nejlepších
výkonech a jejich protagonistech rozhodují také horolezecká média – Lidé & hory, Everest,
Lezec.cz a Horyinfo.cz. První místo a s ním i titul Horolezec roku získal podle očekávání Adam
Ondra, za cesty „To tu ještě nebylo“ (XIIb, prvovýstup), „Perlorodka“ (9a+, první přelez), „Jungle
Boogie“ (9+, první přelez) a za 3. místo na MS v lezení v Paříži (obtížnost). Druhé místo bylo
uděleno Pavlu Vrtíkovi a Milanu Doležalovi za prvovýstup „Alpes Angels“ severní stěnou Aiguille
Sans Nom (M7/A1) a 3. místo získala Lucie Hrozová s Mirkem Matějcem, kteří přelezli mixovou
cestu Illuminati (M11+).
Začátek prosince patřil Lucii Hrozové, které se podařil první ženský přelez drytoolové cesty
Spiderman (M13), kterou vytvořil v roce 2009 R. Jaspers.
Čtveřice J. Lautner, F. Habelka, M. Otáhal a C. Kratochvíl přelezla na Madagaskaru ve známé
oblasti vícedélkového lezení Tsaranoro novou velmi hezkou přímou linii. Délka 320 metrů,
obtížnost nejtěžší délky, která má 60 metrů, je 8a.
V polovině prosince 2012 zemřel ve věku 93 let Maurice Herzog, který spolu s L. Lachenalem
vystoupil v červnu 1950 na Annapurnu; stali se tak prvními lidmi, kteří překročili výškovou hranici
8.000 m n.m.

Závody
Na začátku října se konalo MČR – Tendon Český pohár mládeže v lezení na obtížnost, kde
v juniorské kategorii zvítězili R. Kučera a E. Křížová; v dalších kategoriích získali mistrovské tituly
P. Čermák a A. Pavlincová (kat. A), P. Kliner a J. Vincourová (kat. B), V. Vlk a V. Peltrámová (C)
a L. Doleček a H. Křížová (kat. D). O týden později následovalo MČR dospělých v téže
disciplíně, ze kterého si přivezli zlato M. Stráník a znovu A. Pavlincová.
V úplném závěru sezóny se konal finálový závod regionálního Tendon Cupu v Trutnově, MČR
dospělých a mládeže v lezení na rychlost ve Svitavách, kde v dospělých i v juniorech zvítězili
J. Kříž a E. Křížová, a poslední závod Tendon ČP mládeže v Praze.

Naše dospělá reprezentace letos ve světovém poháru ve sportovním lezení moc
nebodovala, s výjimkou L. Hrozy ml., který v SP vybojoval celkové 7. místo. M. Stráníkovi
patří v SP v boulderingu 31. pozice.
Mládežnická reprezentace byla úspěšnější: Do první desítky v celkovém hodnocení EYC
v lezení na obtížnost se „vešla“ T. Svobodová (kat. A, 4. místo), A. Pavlincová (kat. A, 8. místo) a
J. Vincourová (kat. B, 9. místo). V lezení na rychlost se v první desítce umístily E. Křížová (kat.
juniorky, 8. místo) a V. Scheuerová (kat. B, 7. místo). J. Kříž (kat. A) vybojoval 1. místo, a velmi
dobře se umístili také chlapci z kat. B – P. Krutil, M. Doseděl a J. Doseděl (3., 4. a 6. místo).
S příchodem prosince začala drytoolingová sezóna – nejprve Gutovka Drytool Cup a poté
brněnský Black Diamond Drytool Cup – Mezinárodní MČR v drytoolingu, na kterém nejvyšší
stupně obsadili zahraniční závodníci. Z našich závodníků se na stupně vítězů probojoval M.
Dvořáček (2. místo rychlost), M. Kratochvílová (3. místa v obou disciplínách) a M. Matějec (3.
místo obtížnost). V obou případech se jednalo o nominační závody pro sestavení reprezentace pro
rok 2013. Z MČR v drytoolingu, stejně tak jako z předchozích mistrovství v lezení na obtížnost a
v boulderingu, byl vytvořen televizní pořad, který je k dispozici v archivu ČT 4.
Na konci roku byl zveřejněn kalendář skialpinistických závodů: Český pohár v závodním
skialpinismu bude v roce 2013 zahrnovat 5 závodů vč. MČR, zahajovací a současně nominační
závod se bude konat v lednu na Bouřňáku v Krušných horách.

Skalní oblasti, ochrana přírody a další
Na začátku listopadu se konalo další jednání se Správou CHKO Labské pískovce týkající se
Přírodní památky Tiské stěny, s cílem domluvit se na podmínkách, za kterých zde bude možno
dále lézt poté, co bude tato přírodní památka nově vyhlášena. Mezi ochranáři i horolezci panuje
shoda, že problémem Tiských stěn je vysoká návštěvnost a časté nedodržování pískovcových
pravidel, zejména zákazu lezení na mokré skály.
V listopadu bylo vydáno nové pětileté povolení lezení pro NPR Kaňon Labe (Labák pravý
břeh), za stejných podmínek jako dosud. Současně bylo zahájeno správní řízení o povolení
lezení v Broumovských a Polických stěnách, kde se zájmy horolezců střetávají se zájmy
místních ornitologů.
Na konci října uspořádala Lékařská komise ČHS ve spolupráci se Společností horské
medicíny již 23. ročník Pelikánova semináře, který se jako obvykle konal v Milovech ve
Žďárských vrších. Účastníci semináře si zde mohli zakoupit obaly na lékárničky, které byly
vyrobeny na základě spolupráce mezi ČHS a firmou Singing Rock.
Na konci listopadu se konalo každoroční jednání CVK, tj. setkání předsedů jednotlivých
oblastních vrcholových komisí. Na programu bylo objednávání jisticích prostředků na další rok,
malé úpravy pravidel lezení a také představení návrhu Lékařské komise na řešení
záchranných bodů a boxů ve skalních oblastech, s cílem vytvořit podmínky umožňující rychlé
poskytnutí pomoci v případě úrazů. Systém bude rozpracováván v příštím roce, ve spolupráci
s jednotlivými OVK.

Horolezecký úřad
V posledním čtvrtletí roku 2012 se konala tři jednání výkonného výboru ČHS. Prvního
říjnového jednání v Lužických horách se zúčastnili členové OVK Jizerské a Lužické hory, a na
prosincové jednání přijeli jako každý rok předsedové komisí, s cílem zhodnotit činnost
v průběhu roku a připravit návrh rozpočtů komisí na další rok. Finanční vyhlídky na příští rok jsou
zatím docela optimistické, takže předsedové komisí mohli odjíždět z Prahy spokojeni.
Na začátku listopadu se konalo další jednání pracovní komise pro závodní sport, která byla
vytvořena s cílem upravit v ČHS podmínky pro závodní sport tak jak je tomu v jiných sportovních
odvětvích.
Během celého podzimu probíhala marketingová jednání zaměřená na získání partnerů pro

další rok. Jednání ještě nejsou uzavřena, ale již teď se můžeme těšit, že činnost ČHS opět
podpoří dosavadní hlavní partner HUDYsport, firma Lanex, Makak nebo Vertical Trade, a doufáme,
že se další přidají.
Na začátku prosince začala distribuce průkazů ČHS na rok 2013 a spolu s ní byla spuštěna
novinka – možnost vstupovat do ČHS a objednávat si průkazy a cestovní pojištění
prostřednictvím formuláře na našem webu. Registrace a koupě průkazů se sice zatím týká jen
individuálních členů, ale i tak doufáme, že je přínosná. Webovou aplikaci, kterou budou moci
využívat i oddíly, budeme připravovat v letošním roce, v souvislosti s úpravou členské databáze.
Letošní práce na novém webu byly ukončeny v polovině prosince, kdy byla, v reakci na
některé kritické připomínky z počátku roku, upravena grafika webu, s cílem zlepšit nejen jeho
„líbivost“, ale také přehlednost.
Na začátku prosince byl na našem webu zveřejněn k diskusi a připomínkám návrh novely
stanov ČHS, který bude předložen ke schválení valné hromadě, která je naplánována na 23.3.
2013. Nejedná se o převratné změny, spíše o doplnění či úpravu některých ustanovení, mezi které
patří např. změna pojetí čestného členství, možnost doplňující volby do orgánů ČHS nebo
možnost, aby člen výkonného výboru vykonával svoji funkci v pracovně právním vztahu k ČHS,
s cílem vytvořit rámec pro případnou profesionalizaci vedení horosvazu.
Komise mládeže předložila první verzi dlouho očekávané příručky pro mládež a nováčky,
která by měla být k dispozici do valné hromady.
Ke konci roku bylo nutno řešit také personální záležitosti: Z funkce předsedy komise
sportovního lezení na skalách odstoupil Jiří Šefl, a proto bylo vypsáno výběrové řízení na nového
předsedu, který se ujme nejen skalkařů, ale i alpinistů. Pozice by měla být obsazena do konce
ledna.
Ke změnám se schyluje také na sekretariátu, jehož dlouhodobé přetížení bude řešeno
přijetím dalšího pracovníka či pracovnice. Výběrové řízení, do kterého se přihlásil velký počet
zájemců, bude brzy ukončeno, a doufáme, že od února již bude sekretariát ČHS tříčlenný.
Závěr roku byl jako obvykle hektický (distribuce průkazů, uzávěrka financování, příprava činnosti
na další rok…), letos „okořeněný“ webovými diskusemi o hospodaření ČHS, které sice
neodpovídají realitě, ale chuti do dobrovolné práce pro horosvaz nepřidají…
Soutěž o fotografii pro PF Českého horolezeckého svazu se ale vydařila – doufáme, že se vám
PF s fotografií zasněženého Skaláku, jejímž autorem je Jiří Červa, líbilo.
A na závěr připomínáme, že členové ČHS mají slevy na ubytování na chatách ve Vysokých
Tatrách i na některých chalupách v Krkonoších (Klínovka, Matouš – Friesovy boudy, Bouda pod
Sněžkou).
Vše nejlepší do nového roku vám přeje ČHS

____________________________________________________________________
A na závěr přehled partnerů, kteří nás v roce 2012 podpořili
Hlavní partneři ČHS

HUDYsport a.s. je největší sítí outdoorových prodejen v České a Slovenské republice s tradicí, která se vyvíjí
od roku 1990. Stěžejní část tvoří 41 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!

adidas TERREX: nová legenda pro outdoorové sportovce. Nejnovější produkty TERREX patřící do kolekce
adidas Outdoor jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, příjemného a prodyšného materiálu s důrazem na komfort
a pohodlí a obsahují nejmodernější technologie pro dokonalý prožitek z pohybu v přírodě. Ať už budete
vybírat mezi trekovou obuví, funkční svrchní vrstvou nebo prádlem z řady adidas TERREX, nebudete
zklamáni! Výhody funkčních modelů nejvíce oceníte za nepříznivých klimatických podmínek a měnícího se
počasí, které není v přírodě výjimkou.

Partneři ČHS

Užijte si dlouho plánovanou expedici, ale i běžné činnosti jako je kino nebo jízda autem se vším všudy –
zbavte se omezujících brýlí nebo kontaktních čoček. Pro každého člověka je zrak nejdůležitějším smyslovým
orgánem a pro horolezce je přesné vidění dokonce životně důležité – proto se Evropská oční klinika Lexum
stala hrdým partnerem ČHS a nabízí jeho členům nadstandarní péči za výhodné ceny. Dokáží tu odstranit
dioptrie bez ohledu na věk nebo jak velká je vaše oční vada. Tým lékařů patří k největším a nejlepším
v Evropě a má k dispozici ty nejnovější technologie. Za svou téměř dvacetiletou historii má na svém kontě
více než 150 tisíc úspěšných zákroků. V ČR má pět poboček, dalších pět v Polsku.

MAKAK cimbing s.r.o. - firma, která se již dvacet let zabývá výrobou, montáží a vývojem horolezeckých stěn
a umělých chytů. Za dobu své existence firma postavila více než dvě stě stěn v zemích celé Evropy
o celkové ploše přes 30 000 metrů čtverečních. Informace o produktech a možnostech spolupráce najdete
na našich stránkách – www.makak.cz.

ALPSPORT s.r.o. se zabývá velkoobchodní činností (distributor nebo přímým dovozce značek SCARPA,
MICO, POMOCA, GREGORY, HOT PACK ) a provozuje maloobchodní prodejny ALPSPORT v Brně,
Ostravě, Praze, ve kterých vás rádi vybavíme na vaše sportovní akce. Z pohodlí domova můžete zakoupit
vybavení v našem e-shopu (www.eliass.net). Těšíme se na setkání s Vámi v našich prodejnách, na horách,
nebo na naší lezecké stěně v Ostravě.

PROSPORT PRAHA s.r.o. oficiálně zastupuje pro Českou a Slovenskou republiku outdoorové značky LOWA
(trekingová a horolezecká obuv), YETI (péřové spací pytle a péřové sportovní oblečení, samonafukovačky),
NORDISK (veškeré vybavení pro outdoor), GRAND CANYON (stany, spací pytle, karimatky), GABEL
(lyžařské, turistické a Nordic Walking hole), THORLO (sportovní ponožky) a McNETT (prostředky pro opravy
a údržbu outdoorové výzbroje a výstroje).. Vybavili jsme Radka Jaroše a Honzu Trávníčka pro jejich expedici
na Annapúrnu. Podrobnosti na http://www.prosport.cz a www.prosportshop.cz.

UNIQA pojišťovna, a.s., nabízí členům Českého horolezeckého svazu již několik let komplexní cestovní
pojištění, které kryje i horolezectví, skialpinismu, vodáctví a další outdoorové aktivity. Pojištění zahrnuje
nejen léčebné výlohy a asistenční služby, ale také záchranné práce (vrtulník, horská služba). K základním
tarifům Standard a Nadstandard si lze sjednat připojištění pro delší dobu pobytu v zahraniční a hlavně pro
vyšší plnění v případě záchranných prací. Pojištění lze je sjednat prostřednictvím sekretariátu ČHS.

Značka horolezeckých lan TENDON je mladým, dynamicky se rozvíjejícím brandem, který mimo špičkové
kvality, která je samozřejmým východiskem, nabízí i další benefity – hluboké pochopení potřeb zákazníků a
jejich komfort a bezpečnost. Široká škála průměrů, délek i úprav statických a dynamických lan uspokojuje
potřeby lezecké komunity, speleologů, kaňonářů i pracovníků ve výškách a dalších oborů. V letošním roce
2012 se stal Tendon mecenášem celého závodního mládežnického lezení na obtížnost – podporuje jak
regionální závody Tendon Cup, tak také Tendon Český pohár mládeže.

Společnost zabývající se velkoobchodem a distribucí vybavení pro horolezectví, kempink a turistiku. Dále
také provádí revizní a školící činnosti na použití produktů a technik pro horolezectví, práce ve výškách
a záchranu. Výhradní zástupce značky Petzl pro Českou Republiku a Slovensko.

KAMA - český specializovaný výrobce čepic a doplňků pro outdoorové aktivity nabízí následující možnosti
spolupráce: možnost vybavení výrobky Kama recipročně za propagaci značky, možnost zvýhodněného
nákupu pro členy oddílu, možnost výroby na zakázku. Nabídku výrobků Kama najdete na www.kama.cz.

Hlavní mediální partneři ČHS

Hlavní mediální partner ČHS – komunitní web horolezců - http://www.lezec.cz/.

UDEŘ KARABINOU O KARABINU, kladivem o skobu, cepínem o tvrdý led… SLYŠÍŠ? Tak takhle udáváme
tón. Kopírování je největší pochvalou. A tak to i bereme. Pro jiné obdobné časopisy určujeme termíny
uzávěrek, ceníky inzerce, formu distribuce i prodeje, vymýšlíme čtenářské rubriky, jak pracovat s webem atd.
Věříme, že svoboda je hlavně možnost dělat věci po svém. Neradi se chválíme, radši bojujeme s gravitací.
Máme-li se popsat jednou větou, potom: V češtině nejdéle vycházející časopis pro všechny, kteří poznají
skobu od karabiny.

Časopis lidé&HORY je celobarevný dvouměsíčník o rozsahu 80 stran, který osloví všechny sportovce,
jejichž hřištěm je svět hor. Hlavním cílem časopisu je čtenáře pobavit a zároveň mu předat cenné informace,
které využije v praxi. Aktuální dění ve světě horolezectví sleduje na www.lideahory.cz. Časopis lidé&HORY
pořádá řadu campů v Alpách a Dolomitech. Jsme spolupořadatelem Mezinárodního festivalu alpinismu:
www.festivalalpinismu.cz. Roční předplatné pro členy OEAV (sekce Innsbruck 608) je pouhých 270 Kč. Více
na www.alpenverein.cz.

Mediální partneři ČHS

Horyinfo.cz - příjemné horolezecké zákoutí se stoupající oblibou.

Vyrážíte na hory? A víte, co dělat, když vás nečekaně zastihne bouřka? A čím vším se lze zabavit ve stanu o
dlouhých dnech špatného počasí? V horách jistě využijete i rady, jak si pořádně sbalit, kam si lehnout nebo
jaká magie je správné zavázání tkaniček. Přečtěte si tyto a mnohé další praktické rady do hor na Pohora.cz.

Časopis Everest - čtvrtletník o lezení a horách se slušnou porcí těch nejzajímavějších článků
a dechberoucích fotografií. Více informací a předplatné na www.ieverest.cz

