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Vysoké hory
Honza “Tráva” Trávníček oznámil opětovné odložení Expedice

Makalu, kterou měli původně v plánu na jaro 2020, přesto

se spolu s partnerkou Miri přesunul do Nepálu alespoň na tři

náhradní treky. Bohužel, kvůli covidu zvládli absolvovat pouze

jeden z nich, a to Gokyo – Everest spojený s výstupem

na Lobuche East (6 119m n. m.). Ve stejnou dobu byli v Nepálu

také Zdeněk "Háček" Hák a Jaroslav "Banán" Bánský. Ti

se vydali na šestitisícovku Kangchung Shar (6 063m n. m.),

na kterou se jim podařil prvovýstup ze severu „Ádův nebeský

traverz“ s klasifikací TD+. Sestup zakončili na jižní straně hory

a jedná se tak i o první traverz tohoto masivu vůbec. Do

Himalájí dorazil také Mára Holeček a Radek “Radar” Groh

s cílem prostoupit SZ stěnou na vrchol Baruntse (7 129m n. m.).

Kluci se úspěšně dostali na vrchol, ale provázelo je velmi

špatné počasí, které je při sestupu zadrželo na 4 dny ve výšce

7000 m. Napínavou situaci sledoval celý horolezecký svět,

naštěstí vše dobře dopadlo a kluci se mohou alespoň zpětně

radovat z dalšího velkolepého úspěchu. Prvovýstup trefně

pojmenovali “Nebeská past” s klasifikací ABO+, což je to

nejtěžší, co se dá v horách vylézt.

Mára Holeček, Radek Groh, Baruntse 7 129m
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HORY A SKÁLY
Č e s k ý h o r o l e z e c k ý s v a z

Setkání 4G
Ve dnech 4. - 6. června proběhlo v Adršpachu setkání komise

alpinismu spojené se soustředěním Sokolíků

a reprezentačního družstva ČHS v horolezeckých disciplínách

lezení v přírodě. Na setkání byly pozvány čtyři skupiny

horolezců z různých koutů České republiky v intencích

koncepce 4G. Základ tvořili sokolíci vybraní do aktuálního

tříletého cyklu (2021 –

2023) a reprezentanti nominovaní na základě výsledků

soutěže o Výstup roku v uplynulých dvou letech. Ve spolupráci

s komisí mládeže byli přizváni také tři talentovaní mládežníci

(pracovně označovaní jako líheň) a také několik zástupců tzv.

starých pák, neboli horolezců se zkušenostmi od boulderingu

až po himalájské osmitisícovky. Celkově se setkání zúčastnilo

32 pozvaných horo/lezců a horo/lezkyň a několik dalších se

přidalo z řad bývalých Sokolíků. Náplní setkání a soustředění

bylo společné lezení a diskuse základních otázek chodu KA,

možnosti podpory členům různých družstev, potenciál

spolupráce mezi podsekcemi a podobně.
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HORY A SKÁLY
Č e s k ý h o r o l e z e c k ý s v a z

Sokolíci
Začátkem května se na Pantheonu v Českém ráji

konalo výběrové řízení pro sestavení nového

týmu mladých alpinistů - Sokolíků. Vybíralo se

na základě motivačního dopisu, předvedených

výkonů v lezení referenční cesty „Satisfakce“ Xc

a „Tutáč variant“ Xb a testu fyzické zdatnosti.

Uspěli tito mladí dravci: Albert Bulička, Ondra

Hašek, Tomáš Lukášek, Rosťa Mikuš, Ondra

Mrklovský, Dan Podráský, Anča Šebestíková

a Eliška Zýková.

Během následujících tří let absolvuje osmičlenné

družstvo pod vedením zkušených (horo)lezců

řadu výjezdů do skal a hor nejen v Česku ale

i v zahraničí. Nábor Sokolíků, autor: Standa Mitáč

Sokolík Rosťa Mikuš a Alena Čepelková na setkání 4G, autor: Standa Mitáč



Sportovky
Vrcholoví “sportovkáři” se s nástupem závodní sezóny a rozvolněním opatření uklidili spíše na překližku, navíc, jarní počasí lezecké podmínce
příliš nepřálo, ale pár pěkných čísel se přesto podařilo nasbírat. Vojta Trojan si během výjezdu na Kalymnosu připsal “Lucky Luka Extension”
8c,
Eliška Adamovská posekala v chorvatské Medveje “Happy Birthday”, Maki Janošová cestu “Hypoxia” 10 (8b) ve slovenském Harmanci, Štěpán
Volf “Bruce Lee” 8c na Holštejně a Petr Resch se zařadil mezi hrstku českých 9a lezců svým přelezem “Čertík z krabičky” 9a na Červených
stěnách v Srbsku. První suché dny vyhnaly také pískaře a už padlo několik hodnotných desítek, například od Honzy Vopata “Last Minute” Xc
na Levém břehu Labáku, Martina Junglinga “Poslední Stání” Xb tamtéž, “Malá Skála” Xc na Panteonu, nebo třeba “Missing Link” Xb na Levém
břehu Labáku od Vítka Lachmana.

Bouldering
Na vrcholu boulderingové scény zůstávají naše stálice Jana Vincourková, Lucka Hrozová a Martin Stráník. Ten za poslední tři měsíce rozšířil
svou sbírku o další šest boulderů obtížností 8B - 8C. Nejhodnotnějším přelezem je “Black Panther” 8C ve Vesci a dlouho nezlomný “The Edge
Problem” 8B+. Tento problém do té doby nepustil ani Adama Ondru, který ho označil za nejtěžší 8B+ v galaxii. Janča Vincourková posekala
sedm boulderů za 8A - 8A+, přičemž, stejně jako Lucka Hrozová v zimě, flashla “Red Hot Tortilas” 8A na Sněžníku. Lucka na to odpověděla
dalším flash boulderem “Ribstole” 8A na Sněžníku a přelezy “Pařez” 8A, “Umění prokrastinace” 8A+ a dalším boulderem za 8B “Conquistador”.
V osmičkách se pohyboval také Štěpán Stráník s bouldery “Poker face” 8B a “Sviní mor” 8B, Štěpán Volf s “Kapka z poháru nesmrtelnosti” 8B
a “Dogmatix” 8B a dobře našlápnuto má také Honza Novák, kterému se povedl přelez “Ambra” 8A+/8B na Sněžníku.
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PŘELEZY
Č e s k ý h o r o l e z e c k ý s v a z

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!



Mezinárodní závody
V polovině dubna vyjeli naši závodníci na první mezinárodní závod
letošní sezóny - Světový pohár v boulderingu ve švýcarském
Meiringenu. Českou republiku zde reprezentovali Adéla Bajerová,
Eliška Bulenová, Adam Ondra a Marek Jeliga. Konkurence byla veliká
a Adam zhodnotil kvalifikační bouldery jako super těžké
a nejsilovější, které kdy na Světovém poháru lezl. Přesto postoupil
do finále z děleného prvního místa, zatímco Marek, Eliška ani Adéla
kvalifikací neprošeli. Ve finále Adam odstartoval poněkud nejistě,
ale dokázal se srovnat a nakonec s převahou sobě vlastní vybojoval
první místo a dokázal tak svou formu pro tento olympĳský rok.

Další závod Světového poháru proběhl v americkém Salt Lake City,
kde startoval jako jediný český reprezentant Adam Ondra. Adam
nejen že jako jediný TOPoval všechny čtyři finálové bouldery, ale tři

dokonce na flash! Svojí druhou výhrou v řadě po SP v Meiringenu,
tak prolomil 4 letý kolotoč, kdy každý závod SP v boulderingu mužů
vyhrál jiný závodník.
V Salt Lake City se konal také SP v lezení na rychlost, na kterém
nastoupil Jan Kříž a obsadil 17. místo.

Dalším mezinárodním závodem bylo Mistrovství Evropy mládeže
v ruském Permu, kam odcestovalo více než 20 našich mládežníků.
Bylo to vůbec poprvé, kdy se konalo MEM ve všech 3 disciplínách
v rámci jedné akce. O to hodnotnější jsou výkony našich nejlepších
reprezentantů, kteří museli vydržet fyzický i psychický nápor hned
několikrát. S šesti medailemi se stal tento závod pro ČR historicky
nejúspěšnějším. Titul mistryní Evropy v lezení na obtížnost si
odvezly Bára Bernardová a Maki Janošová, která se zároveň stala
vicemistryní v kombinaci. Lukáš Mokroluský a Míša Smetanová brali
bronz v obtížnosti a Arina Jurčenko v boulderingu.

Bára Bernardová a Luky Mokroluský ve finálové cestě na MEM v Permu, autor: Petr Chodura

4 / 1 1

ZÁVODY
Č e s k ý h o r o l e z e c k ý s v a z



5 / 1 1

ZÁVODY
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Pouze týden po MEM jeli závodníci A, B a J na závod Evropského
poháru mládeže v boulderingu do rakouského Grazu. Nejlépe se
vedlo Báře Bernardové, která v nedělním finále vytřela zrak nejen
soupeřům, divákům, ale i našim koučům. Poté, co v Permu
ukázala, že v obtížnosti nemá konkurenci, předvedla převahu
také v boulderingu a z EPM si přivezla zasloužené zlato.

Nabitý byl také měsíc červen, kdy mládežníci vyjeli na další dva
závody Evropského poháru v lezení na obtížnost a dospělácká
reprezentace na Světový pohár v obtížnosti a boulderingu.
Prvním červnovým EPM byl závod v obtížnosti a rychlosti v Imstu,
kde startovalo celkem 23 českých závodníků, z toho tři
rychlostníci. V rychlosti se nejlépe vedlo Tereze Cibulkové, která
jako jediná postoupila do finále a obsadila čtvrté místo.
V obtížnosti se podařilo české výpravě získat pět medailí. Zlato
vybojovaly Míša Smetanová a Barča Bernardová, stříbro Maki
Janošová a Marek Jeliga a bronz Niki Králíková, pro kterou se
jednalo o první medailové umístění na mezinárodním závodě
vůbec.
O týden později se konal EPM v lezení na obtížnost
v Ostermundigenu, kde pro českou republiku získala Maki
Janošová a Barča Bernardová další dvě zlata a Marek Jeliga
stříbro.
SP v Innsbrucku byl prvním mezinárodním závodem, z kterého se
české reprezentaci nepodařilo přivézt žádnou medaili, ale přesto
se jednalo o fenomenální úspěch Elišky Adamovské a Martina
Stráníka, kteří oba urvali mezi konkurencí naprosté světové
špičky úžasné 12. místo! Adam Ondra se jako jediný český
závodník probojoval do finále a byl jasným favoritem na zlato.
Bohužel, ve finálové cestě mu nešťastně smekla noha a skončil
tak na 8. místě.

Tuzemské závody
Na domácí scéně proběhlo druhé kolo ČP v lezení na obtížnost,
které bylo zároveň druhým nominačním závodem. Závod se
konal 29. 5. a na poslední chvíli byl přesunut na brněnskou HUDY
stěnu. Vítězi se stali Eliška Adamovská, Martin Stráník (dospělí),
Míša Smetanová, Marek Jeliga (junioři), Maki Janošová, Adam
Adamovský (A), Barča Bernardová a Lukáš Mokroluský (B).
Vzhledem k postupně se rozvolňujícím opatřením se rozběhla
také závodní sezóna kategorií U14 a nižších lig.

V sobotu 12. 6. Se konalo první kolo ČP U14 v boulderingu
na nové venkovní boulderovce tréninkového centra ČHS v rámci
zlínské stěny Vertikon - Singing Rock. Nejlepšími českými
závodníky byli Míra Bodanský, Eva Řepková (U10), Áďa Bodanská,
Adam Paar (U12), Natálka Paarová, Honza Štípek (U14). 19. 6. se
pak malí závodníci sešli na pražské stěně Jungle Letňany,
aby poměřili síly v lezení na obtížnost. První místa obsadili Míra
Bodanský, Eva Řepková (U10), Sára Capandová, Adam Paar (U12),
Natálka Paarová, Honza Štípek (U14).

V brněnském sportovním areálu Komec se začátkem června
odstartovala prvním závodem CT Cupu také druhá liga, která
zahrnuje oblastní závody pro děti a na konci měsíce proběhl také
boulderingový závod 3. ligy na zlínské stěně Vertikon.

Reprezentace - obtížnost
Po druhém závodu ČP v lezení na obtížnost byly uzavřeny
nominace do české reprezentace. Složení pro rok 2021:
mládež - B. Bernardová, A. Jurčenko, M. Janošová,
A. Mihalčíková, L. Mokroluský, F. Danda, J. Šikula, L. Naimji,
M. Janošová, K. Gendová, E. Suchá, H. Šikulová, O. Mázl,
Š. Bulena, J. Knotek, M. Maršálek, N. Králíková, A. Bajerová,
E. Bulenová, M. Smetanová, J. Vopat, M. Jeliga, Š. Děták, J. Cink
dospělí - E. Adamovská, M. Smetanová, E. Novotná, N. Králíková,
T. Širůčková, M. Janošová, A. Ondra, M. Stráník, M. Jeliga,
J. Vopat, Š. Volf, J. Cink

Sportovní vs. Soutěžní lezení
Vzhledem k blížící se olympiádě a neustále rostoucímu zájmu
o lezecké aktivity, bylo rozhodnuto, že pro disciplíny soutěžního
lezení, tedy bouldering, lezení na rychlost a lezení na obtížnost
na umělé stěně, se bude namísto názvu Soutěžní lezení používat
označení Sportovní lezení, které je v souladu s mezinárodní
terminologií IFSC.
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MLÁDEŽ, ODDÍLY,
VZDĚLÁVÁNÍ

Č e s k ý h o r o l e z e c k ý s v a z

Komise mládeže rozdělila oddílům granty na podporu práce
s mládeží v celkové výši 487 tis. Kč, a to především na tábory
a soustředění.

Od června nabízí ČHS jakožto autorizovaná osoba pro kvalifikace
Instruktor lezení na umělé stěně a Instruktor lezení na skalách
možnost absolvování zkoušek, které úspěšným absolventům
umožní získat příslušné živnostenské oprávnění. Instruktorům
ČHS, kteří se přihlásí a složí zkoušku, poskytne ČHS finanční
příspěvek.

První vzdělávací akce a kurzy proběhly kvůli covidu až koncem
května a začátkem června. Na konci května proběhl doškolovací
kurz na Rabštejně, zaměřený na postupy při výuce nováčků,
přihlášeno bylo 8 zájemců, z nichž 7 úspěšně prošlo kurzem
a 1 se nedostavil. Začátkem června proběhl další doškolovací
kurz, tentokrát na téma jak připravit děti na lezení v horách,
kterého se zúčastnilo 13 osob. Dále se konal lezecký metodický
den na Drátníku, kterého se zúčastnilo 16 osob.

Mladí horalové
Jednou z nejvýznamějších mládežnických akcí ČHS je
outdoorová soutěž Mladí horalové. Čtyřčlená družstva
z lezeckých oddílů zapojených do Sítě mládežnických klubů
porovnávají své nejen lezecké schopnosti nejprve v rámci
oddílového kola a ti nejlepší následně v rámci celoostátního
finálového závodu. Přihlášky se podávaly do konce června a finále
proběhne 18. 9. v Babím lomu. Organizátory jsou pro tento rok
HK Babí lom Kuřim a Lezčata

Mladí horalové na Malé skále, autor: Tomáš Srb

Metodický den na Drátníku



7 / 1 1

SKÁLY A OCHRANA PŘÍRODY
Č e s k ý h o r o l e z e c k ý s v a z

Povolení lezení
Na jaře byla díky ČHS vydána orgány ochrany přírody nová povolení
lezení pro tři skalní oblasti mající status zvláště chráněných území:
Povolení pro přírodní památku Tupadelské skály v Plzeňském kraji
platí do konce roku 2031, povolení pro přírodní rezervaci Rabštejn
na území CHKO Jeseníky do konce roku 2029 a povolení pro národní
přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny do konce roku 2025.
Povolení má ve všech případech formu opatření obecné povahy,
tj. platí pro všechny lezce, kteří jsou samozřejmě povinni
respektovat stanovené podmínky. Podrobné informace najdete
na našem webu v databázi Skály ČR - https://www.horosvaz.cz/
databaze-skal-cr/.
Začaly přípravy na vyjednání nového povolení lezení pro celou
Chráněnou oblast Český ráj.

V polovině června byl podán návrh nového mezinárodního
projektu Erasmus+ zaměřeného na ochranu přírody a správu
horolezecké infrastruktury, který tématicky navazuje na běžící
tříletý projekt Good Governance of Climbing and Mountaineering
in Europe. Pokud bude návrh přĳat, stane se ČHS na základě
rozhodnutí EUMA jeho vedoucím partnerem.

Aplikace Skály ČR
Stáhněte si naši mobilní aplikaci Skály ČR a vyražte prozkoumat
méně známé lezecké oblasti, kterých máme v ČR opravdu mnoho.
V naší databázi naleznete přes 15 000 skal ve více než 1 000
lezeckých sektorech. Databázi si můžete pohodlně stáhnout také
jako aplikaci do svých mobilních telefonů.
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DĚNÍ V ČHS
Č e s k ý h o r o l e z e c k ý s v a z

Nejdůležitější událostí 2. čtvrtletí letošního roku byla volební Valná hromada ČHS, která se uskutečnila v sobotu 29. května 2021 v Praze
na Strahově „navzdory Covidu“, byť za přísných epidemiologických opatření. Průběh Valné hromady, na které byli přítomni nebo zastoupeni
delegáti (předsedové oddílů) disponující 34% oprávněných hlasů, byl velmi svižný zejména proto, že podstatná část „povinných“ bodů
programu již byla vyřešena během březnové Valné hromady, která se uskutečnila mimo zasedání.
Nejdůležitějším bodem programu byly volby do orgánů ČHS na další čtyřleté funkční období – do Valné hromady 2025. Počet kandidátů
odpovídal počtu obsazovaných míst, takže všichni „obětavci“ ochotní věnovat svůj čas ČHS byli zvoleni.
Předsedou ČHS byl opět zvolen Jan Bloudek. Do Výkonného výboru byli zvoleni všichni jeho dosavadní členové - Pavel Blažek, Marek Klíma,
Jiří Oliva a Petr Resch. Do funkcí místopředsedů byli na prvním jednání „staronového“ Výkonného výboru zvoleni M. Klíma (odpovědnost
za ekonomiku) a P. Resch.
Ve volbách bylo „potvrzeno“ i dosavadní složení Revizní komise - Jana Krtková, Martin Mašát a Michal Všetečka. Členové RK si poté zvolili
za předsedu M. Mašáta.
Členy Disciplinární komise byli zvoleni dva dosavadní členové - Vladislav Rezek, Miloslav Šramota, a nováček Ladislav Tichý. Předsedou byl
na prvním jednání DK zvolen V. Rezek.
Valná hromada udělila titul Čestný člen ČHS dvěma osobnostem, které se výrazně zapsaly do dějin českého a československého horolezectví:
Zorce Prachtelové (1943 – 2011) byl udělen titul Čestná členka ČHS in memoriam zejména za vynikající výkony v oblasti pískovcového
horolezectví. Radku Jarošovi (1964) byl udělen titul zejména za získání Koruny Himálaje.
Delegáti dále schválili „malou“ novelu Stanov ČHS, díky níž bude možno ve výjimečných případech uskutečnit Valnou hromadu mimo zasedání,
s využitím technických prostředků, a odsouhlasili rozšíření využití mimorozpočtových prostředků ve výši 400 tis. Kč na důležité rozvojové
projekty ČHS.

Od dubna do konce června se uskutečnilo pět jednání Výkonného výboru, z toho dvě po Valné hromadě, tj. v rámci nového funkčního období.
Výkonný výbor věnoval průběžně velkou pozornost ekonomickým záležitostem, neboť omezení vyplývající z epidemie Covid 19 se negativně
promítla jak do příjmů (nižší výběr členských příspěvků a menší zájem o cestovní pojištění), tak do výdajů ČHS (zejména zvýšené náklady
závody). V reakci na nepříznivý vývoj byla zpřísněna kontrola hospodaření a částečně upraven rozpočet, s tím, že restrikce budou uvolněny,
jakmile to situaci umožní.

Na začátku června podal ČHS žádost Národní sportovní agentuře o poskytnutí investiční dotace do movitého majetku ve výši cca 4,5 mil. Kč
s cílem zlepšit infrastrukturu pro sportovní lezení a v menší míře podpořit materiální vybavení reprezentace v závodním skialpinismu.

V průběhu druhého čtvrtletí se konala formou videokonferencí jednání dvou nejvyšších orgánů mezinárodních horolezeckých organizací, jichž
je ČHS členem – IFSC a EUMA. Na obou zastupoval ČHS předseda J. Bloudek.

Český horolezecký
svaz podporují



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.
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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 TUZEMSKÝCH ZÁVODŮ V SOUTĚŽNÍM LEZENÍ
Společnost SC Metal, s.r.o. byla založena v roce 2004. Dnes je jednou z největších firem v
ČR poskytující služby v oblasti zpracování plechů a velkoobchodu s hutním materiálem. SC
Metal má vlastní systém přístupu ke klientovi vyznačující se vysokou flexibilitou ve výrobě a
logistice. Pro výrobu používají nejmodernější technologie ve dvou výrobních závodech v
Přibyslavi a Táboře.
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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 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 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.

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.
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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.

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

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. Díky spolupráci s ČHS mají členové horosvazu roční předplatné
časopisu Svět outdooru za zvýhodněnou cenu 149 Kč.
Více informací na www.SvetOutdooru.cz.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČHS
Komunitní web horolezců

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. rakouského
akcionáře, UNIQA International AG.


