Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 10. do 31. 12. 2016

Lezení v horách a na skalách


Jestli nějaké jméno skutečně rozeznělo nejen česká média, tak je to Adam Ondra, poté, co si na
konto připsal volný přelez yosemitského bigwallu Dawn Wall během devíti dní. Jednalo se o
druhé opakování volného přelezu této stěny, považované za nejtěžší na světě, nicméně Adam
jej zvládl významně rychleji než jeho „předchůdci“ T. Caldwell a K. Jorgeson, kteří potřebovali
na průstup stěny 19 dnů.



Sourozenci Vopatovi úspěšně zabojovali ve Španělsku. Edita Vopatová si připsala Tres Suprises
8b+/8c v Otinar v Andalusii, čímž se zasloužila o nejlepší ženský výkon roku. Mladý Honza Vopat
si přivezl z téhož místa pěkné 8b El número de la bestia (když měsíc před tím přelezl jiné 8b na
Kalymnosu - Por la socidad con mujeres satisfeches).



O vánočním týdnu se ve Španělsku nadělovalo. Ondra Beneš si dal dárek v podobě Chocolate
caliente 8c/8c+ v Siuraně. Dáreček si nadělil i Martin Stráník. Své třetí 8C - Catalán Witness The
Fitness „vybušil“ v La Cova de l'Ocell u Barcelony. Pozadu nezůstal ani Ondra Ďoubal, když
v Margalefu rozšířil svou sbírku 8a až 8b+ a v Siuraně to okořenil Pati Noso 8c+ PP.



Čeští skialpinisté se v říjnu vypravili na Noshaq (7492 m n. m.) – cílem bylo první opakování
sjezdu po rakouském prvosjezdu z roku 1970. Až na vrchol se dostal z pětičlenné výpravy
pouze Zdeněk Hák. Všichni se však ve zdraví vrátili.



Radek Jaroš pokračuje v získávání „Koruny světa“ - nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Během
října vystoupil na druhý z nich, na Elbrus (5642 m n. m.).



Osmitisícovka Cho Oyu (8201 m n. m.) zlákala sestavu: Marek Novotný, Honza Tráva
Trávníček a Aleš Bílek. Členem expedice byl i nevidomý Honza Říha, který svůj pokus o výstup
sice nedokončil, nicméně dosažení výšky 7500 metrů n. m. je v jeho případě úctyhodný výkon.
V říjnu vystoupila alpským stylem na další osmitísícový vrchol - Manaslu (8163 m n. m.) dvojice Antonín Bělík a Vít Auermüller.



Podzim patřil tradičně anketě Horolezec roku, ve které o nejlepších horolezcích rozhodují kromě
ČHS a společnosti ALPY také odborná média. Obsazení prvních dvou míst zůstalo stejné jako
v předešlém roce. První místo a titul Horolezec roku získal Adam Ondra, zejména za C.R.S. (9b;
Mollans, listopad 2015); za cestu Robin Úd (9b, Alternatívna skala) a za MS v Paříži, kde se stihl
stát mistrem světa v lezení na obtížnost a vícemistrem v boulderingu. Druhé místo obsadila Lucie
Hrozová, oceněná za výstupy na americkém kontinentě: Saphira (M15-) prvovýstup, nejtěžší
ženský výstup v mixovém terénu; únor 2016; Mustang (M14-); leden 2016. Třetí místo získal
Martin Stráník, zejména za 8C bouldr The Story of Two Worlds ve švýcarském Crescianu
(listopad 2015) a za stříbro na SP v boulderingu v Meiringenu (duben 2016).

Závody


Podzim byl nabitý finálovými závody doma i za hranicemi. Po zářijovém Mistrovství světa
v Paříži bylo z velkých mezinárodních závodů na programu Akademické mistrovství. To se

konalo 12. - 16.10 v Šanghaji a české barvy zastupovala pětice reprezentantů, z nichž čtyři
postoupili do semifinále. V Číně reprezentovala Petra Růžičková (11. místo) s Danielou
Kotrbovou (23. místo) v boulderingu, za obtížnost Tomáš Binter ml. (14. - 15. místo) a Martin
Jech (25. místo). Nejlépe se vedlo Honzovi Křížovi, kterého minula medaile o fous, když skončil
na 4. místě v lezení na rychlost.


V Číně pokračovaly i závody Světového poháru, SP v lezení na rychlost zde končil posledními
dvěma koly. Obou se zúčastnil pouze Jan Kříž – ve Wujiang obsadil pěkné 9. místo, v Xiamen
skončil díky technickému incidentu na 16. místě. Libor Hroza i přes neúčast na posledních kolech
skončil v SP na celkovém 6. místě, Honza Kříž drží 14. příčku světového žebříčku.



Na dálný východ se podívala i šestičlenná mládežnická reprezentace. MS mládeže se konalo
v čínském Guangzhou. Nejblíže medaili se dostal Kuba Konečný, když skončil ve finále čtvrtý.
Čtyři další z našich závodníků se probojovali do semifinále.



Ftime MČR v lezení na obtížnost dospělých se konalo v Praze v OC Zličín. Jeho součástí bylo
i Tendon MČR mládeže v kategoriích A a J a současně se jednalo o vyvrcholení Českého poháru
všech uvedených kategorií. Závody v hale nákupního centra se vydařily a dobře postavené cesty
splnily rozřazovací funkci. Mistry ČR v kategorii dospělých se stali závodníci z řad mládeže –
Jakub Konečný společně s Veronikou Šimkovou. Dívky kategorie A vyhrála Lenka Slezáková
a v kategorii chlapců získal zlato Jakub Konečný. V kategorii J stáli nejvýše na bedně Veronika
Šimková a Petr Kliger. Celkovým vítězem ČP 2016 je Kuba Konečný, za ženy Iva Vejmolová.
V kategorii mládeže A nasbírala nejvíce bodů Lenka Slezáková s Jakubem Konečným,
v juniorech Andrea Pokorná a Petr Kliger.



Tendon MČR mládeže B a U14 v lezení na obtížnost se konal v Brně na stěně Rajče. Mistrem
ČR v mládeži B je pro rok 2016 Š. Potůček a T. Kubátová; v kategorii U14 pak M. Smetanová
a M. Jeliga; U12 B. Zítková, D. Slovák; U10 J. Šikula, M. Janošová.



Poslední závod Českého poháru mládeže Tendon Finále U14 se konal o měsíc později
v Trutnově. Kdo si tedy odnesl pohár? Vítězové jednotlivých kategorií: U14 E. Bulenová,
M. Jeliga; U12 H. Šikulová, A. Adamovský; U10 M. Janošová, J. Šikula. Český pohár za kategorii
B putoval k N. Tužové a k Š. Potůčkovi.



Posledním oficiálním závodem sezóny bylo kombinované MČR a MČRM v lezení na rychlost.
To se letos konalo v Brně, na lezecké stěně Duro. Mistry republiky pro rok 2016 se stali domácí
závodníci: Sára Urbanová s časem 12.82s a Petr Burian s časem 6.89s. Mezi mládeží jsou vítězi
ve svých kategoriích (od U10 po B): M. Janošová, J. Šikula, B. Zítková, D. Slovák,
M. Smetanová, M. Jeliga, T. Kubátová a Š. Potůček.

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody…


Začátkem října se konalo ve Velkém Meziříčí setkání zástupců mládežnických spolků, které jsou
zapojeny do projektu ČHS na podporu mládeže. Zástupci třinácti zúčastněných spolků získali
aktuální informace o průběhu projektu a měli možnost vyměnit si zkušenosti z práce s mládeží.



Jedním z nástrojů, kterým chce ČHS pomoci oddílům pracujícím s mládeží, je koncept
Regionální sítě trenérů sportovního lezení - licence B a vyšší. Ten spočívá ve spolupráci

mládežnických spolků s trenérem, který se odborně stará o spolky ve svém regionu
formou ukázkových tréninkových jednotek, vytvářením a korekcí tréninkových plánů,
konzultacemi. První setkání trenérů, kteří projevili zájem podílet se na projektu, se konalo v říjnu.


V prosinci byl ukončen druhý běh akreditovaného kurzu Instruktor lezení na umělé stěně, jehož
součástí je i získání licence Trenér sportovního lezení – C. Z jedenácti úspěšných absolventů
byla naprostá většina z oddílů zapojených do projektu mládeže.



V průběhu října se konalo několik metodických akcí pro veřejnost. První byl Metodický den ČHS
v lomu Alkazar v Českém krasu, který přilákal třicítku zájemců. Ti se pod vedením lektorů ČHS
seznámili, vedle základů lezení a jištění, také s instalací a testováním pevnosti fixního jištění.



Další Metodický den ČHS následoval o týden později, konal se v lokalitě Vír u Bystřice nad
Pernštejnem, a byl určen zájemcům o ferraty, s možností vyzkoušet si získané poznatky na
místních zajištěných cestách. Na výcviku se podíleli kromě lektorů ČHS i lektoři českých asociací
horských vůdců a průvodců.



V témže termínu – 28. 10. - se ve Skalním mlýně v Moravském krasu konal Kurz první pomoci
a záchrany pro veřejnost, na který navazoval již 27. ročník Pelikánova semináře organizovaný
Lékařskou komisí ČHS ve spolupráci se Společností horské medicíny. Šedesátka účastníků
vyslechla více než dvacet velmi kvalitních přednášek věnovaných horské a cestovní medicíně,
první pomoci a záchraně v horách, lavinové problematice apod.



V říjnu a v listopadu se konala další doškolení instruktorů zaměřená na první pomoc a záchranu
a na práci s dětmi. Nabídka doškolovacích seminářů byla kvůli velkému zájmu rozšířena.



V prosinci byly vyhlášeny termíny kurzů a doškolení instruktorů SCI, RCI a HAL na rok 2017.
Instruktorské kurzy doznají od roku 2017 malých změn – nově jsou otevřeny i pro individuální
členy ČHS, je zmírněn požadavek týkající se členství uchazeče v ČHS (stačí členství v aktuálním
roce), a kurzy RCI a HAL jsou rozšířeny o blok zaměřený na lezení na umělé stěně.



Dvě horoškoly prošly úspěšně hodnocením a získaly titul Garantovaná horoškola ČHS. Jedna –
Sherpa Climb, je z Prahy, druhá – HO Lokomotiva Ingstav Brno je, jak vyplývá z názvu,
z moravské metropole.



Na přelomu listopadu a prosince proběhlo ve Velkém Poříčí na testovacím zařízení Učiliště
požární ochrany Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje testování pevnosti
horolezeckých smyček při dynamickém zatížení. Z testů různých druhů smyček vyplynulo, že
některé mohou být při dynamickém zatížení nebezpečné.



V listopadu nabyl právní moci nový souhlas s provozováním horolezectví na území CHKO Český
ráj. Správa CHKO nám vyšla velmi vstříc, došlo k rozšíření některých lokalit a k vhodné úpravě
několika časových omezení. Díky vstřícnému přístupu Správy CHKO Žďárské vrchy máme
povolení provádět údržbu na Devíti skalách, Bílé skále a řadě dalších skal na území této CHKO.
Vyznačení horolezeckých terénů na území nové CHKO Brdy není dosud dořešeno. Bohužel se
nepodařilo rozšířit možnosti lezení na Vysočině: K již zamítnutému Čertovu hrádku přibyla také
Míchova skála a Mrhatina, souhlas jsme získali jen pro lokalitu Štamberk a kamenné moře. Do
databáze Skály ČR přibyla nová lezecká oblast – skály u Tušimic.



V polovině prosince se konalo další setkání tradičních skialpinistů, tentokráte na Holubyho chatě
v Bílých Karpatech.

Horolezecký úřad


Výkonný výbor ČHS se v posledním čtvrtletí roku 2016 sešel dvakrát – začátkem října
a začátkem listopadu; obě jednání se konala v Praze na sekretariátu ČHS.



Do ČHS byly přijaty dva nové spolky a schváleny tři nové oddíly. Sekretariát provedl kontrolu
oddílů ČHS a upozornil všechny, které mají méně než pět členů, že se tímto dostávají do rozporu
se stanovami a hrozí jim, kvůli nízkému počtu členů, zrušení.



V listopadu ukončil svou činnost ve vedení komise historie její dlouholetý předseda Jirka Novák.
Děkujeme mu za spoustu odvedené práce a současně vyzýváme zájemce o historii horolezectví,
kteří by se chtěli uvolněného místa ujmout.



Na konci října byl na webu ČHS zveřejněn reporting – zpráva o hospodaření ČHS, ze které
vyplynulo, že čerpání rozpočtu probíhá podle předpokladů. Příjmová stránka rozpočtu byla na
poslední chvíli posílena o 300 tisíc Kč, které jsme dostali prostřednictvím ČUS od MŠMT, poté,
co jsme upozornili na nesrovnalosti mezi výší přidělených dotací a kritérii sportovní úspěšnosti,
podle kterých se dotace přidělují. Peníze byly využity především v oblasti soutěžního lezení.
V návaznosti na kontrolu hospodaření začala příprava rozpočtu na rok 2017.



Na konci listopadu jsme podali žádosti o státní dotace z rozpočtu MŠMT, tentokráte v rámci šesti
dotačních programů. Vedle každoročních žádosti o dotace zaměřené na reprezentaci,
talentovanou mládež, na provoz ČHS a na údržbu sportovních zařízení ve vlastnictvím
sportovních klubů jsme podali žádosti také o podporu významné sportovní akce v programu VI.
– MEJ v boulderingu ve Slaném, a do programu X., zaměřeného na sportování veřejnosti, zapojili
patnáct našich oddílů.



Předseda J. Bloudek se zúčastnil Plenárního zasedání UIAA v Brixenu, během kterého se
uskutečnila také pracovní schůzka evropských horolezeckých federací usilujících o založení
samostatné evropské horolezecké organizace zaměřené především na spolupráci v rámci EU,
s možností ovlivňovat rozhodování unijních orgánů a využívat fondy EU.



Výkonný výbor na svém říjnovém jednání schválil zapojení ČHS do Balkánské horolezecké unie
(Balkan Mountaineering Union) se statutem člen pozorovatel. Dále schválil, v rámci širší
spolupráce, smlouvu se Slovinským horolezeckým svazem (Planinska Zveza Slovenije), díky
které mají členové ČHS od 1. ledna 2017 slevy na chatách ve Slovinsku. ČHS podpoří údržbu
slovinských chat částkou 7300 EUR.



Od prosince nabízíme členům zcela nový produkt - ČHS Trio, které obsahuje členství v ČHS,
cestovní pojištění UNIQA a k tomu členství ve Slovinském horolezeckém svazu, díku kterému
mají členové ČHS až padesátiprocentní slevy na horských chatách v Alpách, které jsou ve
vlastnictví horolezeckých svazů. Základní verze zahrnující pojištění s tarifem pro Evropu stojí
dospělého člena 1395 Kč. Podrobné informace o ČHS Trio i o pojištění najdete na našem webu.



Cestovní pojištění UNIQA, které lze zakoupit v rámci ČHS Trio i samostatně, má stejné
parametry jako dosud, tj. zahrnuje léčebné výlohy a asistenční služby včetně záchranných prací,
s možností dokoupení úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti.



Prodej členských průkazů, cestovního pojištění UNIQA a samozřejmě i ČHS Trio započal
v prosinci. Zakoupení průkazů i pojištění je nově možné prostřednictvím e-shopu na webu ČHS,
s platbou online. E-shop je určen hlavně individuálním členům, ale pro zakoupení pojištění
a ČHS Trio jej doporučujeme všem. Příprava e-shopu, na který je navázána nová členská
databáze, byla časově velmi náročná, v důsledku čehož byl e-shop spuštěn až v polovině
prosince a má některé nedostatky, které se budeme snažit co nejdříve odstranit. Za zdržení i za
případné problémy při vyplňování objednávek a placení se všem moc omlouváme.



Výkonný výbor rozhodl, že další Valná hromada ČHS se bude konat 25. 3. 2017, tradičně na
Strahově. Připomínáme, že valná hromada bude volební a bude se volit podle stanov,
schválených v roce 2015: pětičlenný výkonný výbor s mandátem na čtyři roky. Podle stanov
budou vypsány i volby disciplinární a revizní komise.



V prosinci byla vyhlášena již téměř tradiční soutěž o nejlepší fotografii na PF. Vítězem a tedy
i autorem letošního PF se stal Miroslav Dušánek – děkujeme a gratulujeme.

________________________________________________________________

Partneři ČHS v roce 2016

TENDON je celosvětově úspěšná česká značka statických a dynamických lan. Možná si ještě pamatujete
doby, kdy vystupovala pod názvem LANEX. 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… Už přes deset let TENDON
podporuje závodní činnost mládeže ve formě sponzoringu seriálu závodů v lezení na obtížnost. Jsme hrdí na
to, že všechny naše produkty jsou vyvíjeny a vyráběny v ČR. Ať už lezete po horách, střechách nebo po
stromech, na TENDON se můžete spolehnout.

Partner ČHS, 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.

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

SINGING ROCK je lezení - a my podle toho skutečně žijeme a vyrábíme. Během dvaceti čtyř 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, skialpinisté nebo kanoisté. 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.

PIVOVAR ROHOZEC se nachází v Malém Rohozci, nedaleko Turnova, necelých sto kilometrů
severovýchodně od Prahy. Zdejší romantický kraj, ležící na středním toku řeky Jizery, se již od 19. století
nazývá Český ráj. Je to kraj přírodních krás, hradů, zámků, muzeí a tradiční řemeslné výroby. A taky dobrých
lidí, a právě tito lidé pro Vás tradičním způsobem vyrábějí dobré pivo. PIVO Z ČESKÉHO RÁJE … Nejenom
místní obyvatelé, ale i návštěvníci Českého ráje, turisté, horolezci a ostatní milovníci přírody si dají do
souvislosti pivo SKALÁK a pískovcové skalní město v Hruboskalsku. Krásná, malebná příroda a příjemná,
svěží chuť SKALÁKA a PODSKALÁKA k sobě prostě patří. http://www.pivorohozec.cz.

Celoroční cestovní pojištění zahrnující horolezectví a další sportovní aktivity. Pojistné částky do 2 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 590 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, knowhow a zkušeností jediného rakouského akcionáře, UNIQA International AG.

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

Hlavní mediální partner ČHS
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.

Hlavní mediální partner ČHS
Časopis lidé&HORY je celobarevný dvouměsíčník o rozsahu 102 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. Časopis je rovněž spolupořadatelem Mezinárodního festivalu alpinismu:
www.festivalalpinismu.cz. Roční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ (sekce Innsbruck 608) je pouhých
280 Kč. Více na http://www.alpenverein.cz.

Horyinfo.cz - příjemné horolezecké zákoutí se stoupající oblibou. Originální články píšeme pro sebe a tím
pádem i pro vás.

Milujete hory a kopečky, ať už se nacházejí kdekoli na světě? Sháníte tipy na vícedenní treky nebo jednodenní
výlety? Chcete najít nejbližší či nejdelší feratu? Rozsáhlý katalog treků a ferat najdete spolu s cestopisy a
příběhy z hor na webu http://www.pohora.cz..

Časopis Everest - čtvrtletník pro všechny milovníky hor se slušnou porcí původních článků ze světa
zasněžených vrcholů, skalních vertikál i exotických treků. Poutavé texty, působivé fotografie a praktické tipy –
pokud hledáte inspiraci na vaši další výpravu, stačí zalistovat. S pohodlným předplatným za pouhých 198 Kč
doručíme 4x do roka až do vaší schránky. V kombinaci s členstvím v Alpenverein (sekce Edelweiss) za
výhodných 1750 Kč (úspora 130 Kč). Více informací a předplatné na pár kliknutí na http://www.ieverest.cz.

Časopis Svět outdooru je svým nákladem největší outdoorový časopis u nás. Čtyřikrát do roka přináší rady
pro nejrůznější outdoorové aktivity, tipy na cesty, zprávy o expedicích, rozhovory s předními osobnostmi
českého i zahraničního outdooru a nejčerstvější informace o vybavení. V každém čísle navíc najdete kolem
dvacítky nezávislých recenzí outdoorového vybavení od zkušených testerů. PDF verzi časopisu a další
recenze a testy vybavení najdete na www.svetoutdooru.cz.

