
 
1. SOKOLÍK je
a) mládě sokola stěhovavého 
b) jonák čackého vzezření 
c) technika lezení s vyvěšeným těžištěm 
 
 

2. TERYNA je
a) vysokohorská chata v Malé Studené dolině 
b) krytá nádoba na polévku 
c) fenka teriéra 

 

3. PRUSÍK je
a) škrtící smyčka 
b) Němec malého vzrůstu
c) houba odporného zápachu 
 
 

4. DIRETTISSIMA je
a) krátká hudební skladba zpravidla
dramatického až tragického obsahu 
b) přímá cesta k vrcholu 
c) prudký střevní katar 

 

5. RAJBAS je
a) lidový tanec z Moravského Slovácka 
b) loupežné přepadení 
c) cesta na tření 
 

 

6. První Čech, který zdolal všechny osmitisícovky?
a, Josef Rakoncaj
b, Radek Jaroš
c, Marek Holeček
 
 
 
7. První Češka na K2?
a, Klára Kolouchová
b, Soňa Boštíková
c, Alena Čepelková
 
 
8. Leopold Sulovský byl prvním Čechem, který stanul na mt. Everestu. V jakém to bylo roce?
a, 1990
b, 1989
c, 1991
 



 
 
 
9. Josef Rakoncaj je jednou z legend českého horolezectví a je také zakladatelem a majitelem
firmy Sir Joseph. Víte na jakou osmitisícovku vylezl jako první Čech v roce 1983?
a, Gasherbrum II
b, Gasherbrum I
c, K2
 
 
 
10. První umělá lezecká stěna v ČR vznikla ke konci osmdesátých let na pilíři nedostavěného
mostu. Víte u jaké města to bylo?
a, Brno
b, Ostrava
c, Praha
 
 
 
11. Sportovní lezení bylo schváleno jako nový olympijský sport pro LOH 2020 v Japonském
Tokiu (LOH 2020 o rok posunuty). Bude se jednat o kombinaci několika disciplín. Víte jakých?
a, lezení na obtížnost, lezení na rychlost, bouldering
b, lezení na rychlost, skalní lezení, bouldering
c, lezení na obtížnost, lezení na rychlost
 
 
 
12. Adam Ondra je jedním z nejznámějších lezců světa. Jakou nejvyšší obtížnost má
přelezenou?
a, 9a+
b, 9b
c, 9c
 
 
 
13. Marek Holeček a Zdeněk Hák jsou jediní 2 češi, kteří získalo ocenění Zlatý cepín, a to
doknce dvakrát. Bylo to za jejich výstupy v letech
a, 2018, 2019
b, 2017, 2019
c, 2018, 2020
 
 
 
14. Kdo je současným předsedou Českého horolezeckého svazu?
a, Zdeněk Hrubý
b, Alena Čepelková
c, Jan Bloudek
 
 
 
15. Č innos t  ČHS je  zaměřena  na  ty to  č ty ř i  h lavn í  ob las t .  Jaké  to  j sou?
a, sportovní lezení, tradiční lezení, soutěže, mládež
b, skalní lezení, soutěžní lezení, skialpinismus, drytooling
c,spor t ,  vzdě lávání ,  ska ln í  ob last i ,  mládež
 
 
 



 


