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Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se událo v posledním 
čtvrtletí roku 2015 v horách, na skalách, na závodech i v ČHS 

_____________________________________________________________________ 

Lezení v horách a na skalách... 

Nejzajímavější zprávy máme z Červených převisů v Srbsku (Český kras), kde Adam Ondra přelezl Predátora 
s klasifikací 11+ (9a+), a poté k němu přidal pár dalších hodnotných cest. Adamův komentář na Lezci: „Takže 
ve čtvrtek se mi podařilo dolézt Predátora v Červených převisech na Srbsku. Od první návštěvy se mi tam 
konečně podařilo dostat, hned po tiskovce ČHS jsme s Petrem Reschem odjeli a byla to celkem dost 
produktivní 2hodinovka. Na rozlez Traverso perverso 10- OS, pak jsem si prolezl Predátora, za 15min stáhl 
lano a vylezl. Trochu to bylo lehčí, než jsem čekal, takže nevím, jestli to je čistá 11+, nebo spíš 11/11+, ale 
každopádně pěkná cesta. Hned potom jsem ještě vylezl variantu doleva na první pokus, Rikki-tikky-tavi 11- 
od Petra. Kandidát na nejhezčí cestu převisů, moc doporučuju. Dolezení na Kankánu za 10 na flash.”  
Kromě toho si Adam připsal také cesty Cizí agent za 9a v Rudicích ("Tak Cizí agent byla jen taková 
povinnost, měl jsem to vylezený už v říjnu, ale jen s cvaklým druhým, protože jsem neměl borhák, abych dal 
první a anebo pár bouldrmatek, abych to ke druhému dal sólo.”) a Peaceful Mind za 11-/11 na Rovišti.  
 
Na úroveň 9a se dostal také Petr “Fido” Bláha , který přelezl cestu Abyss v centrální části stěny v sektoru 
Deversé. V horolezeckých médiích vyvolal jeho výkon značný ohlas, protože se na špičkovou lezeckou 
úroveň propracoval na prahu čtyřicítky; jedná se o druhý český přelez. Za zmínku stojí i následující: Vanda 
Michalková - Missing Link 8b+, Iva Vejmolová - Le Mur Des Six Clopes 8b/8b+. Pokud jde o písek, Ondrovi 
Benešovi se podařilo dokončit projekt Černá perla za XII na Kormidelníka na pravém břehu Labe, a Edita 
Vopatová přelezla La Bomba za Xc.  
 
Pořádnou podzimní sklizeň za sebou má Martin Stráník: Ve švýcarském Crescianu přelezl svůj letošní 
nejtěžší boulder – The Story Of 2 Worlds za 8C. Je to první český přelez, na kterém Martin strávil pět dní 
a připsal si tento komentář: "Bomba! velkej boj s teplotou, programem… naštěstí před odjezdem ochlazení 
a najednou to šlo jinak, najednou celkem lehce začátek a pády v Daggerovi, kde sem si myslel že už 
nespadu... Určitě teď asi lehčí cejdo se všema finesama, za mně ale určitě těžší než všechny B+". A kromě 
toho - Gepresster Hase 8B+, Stix SD 8B+, Lístek Na Věčnost 8B.  
 
Na začátku října stanulo na vrcholu Manáslu (8163 m n.m.) šest našich horolezců - Pavel Burda, Honza 
Polášek, Martin Ksandr, Tomáš Kučera, Karel Svoboda a Martin Šťourač; poslední dva jmenovaní členové 
Beton Ski teamu sjeli z výšky 7950 m n.m. na lyžích, a zakončili tak svoji osmiměsíční skialpinistickou 
expedici One World Two Skies vedoucí podél Hedvábné stezky, během které se jim podařilo uskutečnit řadu 
dost strmých sjezdů v Černé Hoře, Turecku, Íránu a Kyrgyzstánu. Honza „Tráva“ Trávníček se vrátil 
z Manáslu bez vrcholu, po záchranné akci, díky které mu vděčí za svůj život francouzský horolezec stižený 
výškovou nemocí.  
 
Pokud vám tyto informace z velkých hor nestačí, můžete se začíst do knihy Himálaj Karákoram, ve které Jiří 
Novák rekapituluje dosavadní československé a české prvovýstupy v těchto oblastech, nebo do Českého 
himálajského dobrodružství II od Máry Holečka – máme je v knihovně ČHS. 
 
Na Mezinárodním festivalu alpinismu v Praze byly vyhlášeny výsledky ankety Horolezec roku, kterou pořádá 
Český horolezecký svaz a společnost ALPY, a na  hodnocení se podílí i odborná horolezecká média. 
Vítězem ankety se stal a titul Horolezec roku 2015 získal, bez překvapení, Adam Ondra. Porota jej ocenila za 
přelezení cesty Chromozome Y (9a flash), za boulder Jade (8B+ flash – časopisem Rock & Ice zařazeno 
mezi 7 nejlepších výkonů horolezectví) a za dvě stříbrné medaile z Mistrovství Evropy 2015 v lezení na 

http://www.lezec.cz/denik.php?uid=70626c6134303234h&par=0&crok=9992&ckat=2
http://www.lezec.cz/cesta.php?key=115533


obtížnost a v boulderingu. Druhé místo obsadila Lucie Hrozová, kterou porota ocenila za drytoolingovou 
cestu Low G Man (D14), kterou Lucie přelezla jako první žena na světě. O třetí místo se tentokráte dělili tři 
horolezci: Jan Zbranek a Dušan Janák získali ocenění za přelezení cesty Bellavista na Cima Ovest di 
Lavaredo (8c, 22 délek) a Libor Hroza ml. za zlatou medaili z Mistrovství Evropy 2015 v lezení na rychlost. 
 

Závody 

V průběhu října a listopadu se konaly finálové závody pohárových soutěží ve sportovním lezení, a to jak 
v ČR, tak na mezinárodním poli.  
 
Český pohár v lezení na obtížnost dospělých vyvrcholil Mistrovstvím ČR, které se konalo první říjnový víkend 
na lezecké stěně v Písku. Lezecké cesty stavěli Honza Zbranek a Honza Šolc. Do nedělního finále 
postoupilo 8 nejlepších mužů a 7 žen, kteří bojovali o titul Mistra České republiky 2015 i o celkové umístění 
v Českém poháru dospělých na obtížnost 2015. Vítězi MČR 2015 se stali Vojtěch Trojan a Iva Vejmolová. 
 
Hned následující víkend proběhlo v Ostravě Vítkovicích v multifunkčním prostoru Trojhalí Karolina Rock 
Point Mistrovství ČR v boulderingu a zároveň poslední, šesté kolo pohárové soutěže zaštítěné značkou 
Rock Point. Na závod, který stavěl Honza Zbranek, Petr Andrla a Oldřich Klapal, přijelo celkem 37 závodníků 
a 13 závodnic. Do finále postoupilo 15 mužů včetně dvou slovenských lezců a 8 žen. Mezi ženami zvítězila 
Petra Růžičková, druhá se umístila Nelly Kudrová a třetí místo vybojovala Eliška Vlčková. Mezi muži se 
vítězem MČR stal Honza Chvála, kterému se jako jedinému ze všech závodníků ve finále podařilo vyřešit 
a topovat boulder č. 1. Těsně za ním se umístil Martin Stráník, pro třetí místo si dolezl Štěpán Stráník. Vítězi 
Rock Point Českého poháru v boulderingu 2015 se stali Martin Stráník a Petra Růžičková.  
 
Letošní závody v lezení na rychlost vyvrcholily 7. 11. 2015 souběžným MČR a MČR mládeže, které se 
konaly již tradičně na kladenské lezecké stěně pod názevem Sambar Speed. Celkovými vítězi mistrovství 
dospělých se stali Jan Kříž a Andrea Pokorná. V mládežnických kategoriích zvítězili (dle kategorií od 
nejstarších juniorů po kat. D) J. Kříž. M. Burian, J. Šimůnek a Š. Cibulka; A. Pokorná, K. Bělková, H. Křížová, 
T. Cibulková a H. Šikulová.  
 
V sobotu 24. října pořádal Horolezecký klub Choceň TENDON Mistrovství České republiky a finále 
Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost. Závodu, který byl společný pro starší věkové kategorie i pro 
závodníky do čtrnácti let, se zúčastnilo 185 závodníků včetně zahraničních lezců, cesty pro ně stavěli Štěpán 
Stráník, Martin Stráník a Martin Paprsek. Vítězi TENDON MČR mládeže v lezení na obtížnost se stali: Martin 
Jech a Andrea Pokorná (juniorská kat.), Jakub Konečný a Eliška Vlčková (A), Radim Hejdušek a Eliška 
Adamovská (B), Jaroslav Šikula a Barbora Bernardová (U10), Adam Adamovský a Markéta Janošová (U12) 
a Ondřej Slezák a Eliška Bulenová (U14). V Českém poháru mládeže v lezení na obtížnost 2015 zvítězili, od 
nejstarších kategorií: Štěpán Volf a  Andrea Pokorná, Jakub Konečný a Veronika Šimková, Radim Hejdušek 
a Lenka Slezáková.  
 
V sobotu 21. listopadu se konal finálový závod žákovských kategorií U14 v lezení na obtížnost - TENDON 
finále U14. Závodu pořádaného HO Yetti clubem se zúčastnila stovka soutěžících. Na nejvyšších stupíncích 
stanuli tito závodníci: Marek Jeliga a Eliška Bulenová (kat. C), Adam Adamovský a Markéta Janošová (kat. 
D) a Alexandr Duroň a Barbora Bernardová (kat. E). Většina z nich se stala i celkovými vítězi celého seriálu 
U14, pouze v nejstarší kategorii získal prvenství Jáchym Cink a v nejmladší kategorii Jaroslav Šikula.  
 
Pro českou reprezentaci byl velmi úspěšný světový pohár ve sportovním lezení, který se konal v polovině 
října v čínském Wujiangu. Adam Ondra zde vybojoval první místo v lezení na obtížnost. Libor Hroza ml. se 
ve své disciplíně, lezení na rychlost, umístil jako druhý, a současně získal i celkové druhé místo ve 
Světovém poháru v lezení na rychlost 2015.  
 
Seriál závodů Světového poháru v lezení na obtížnost byl zakončen v polovině listopadu ve slovinském 
Kranji, kde se mezi 66 muži a 43 ženami představilo i sedm českých reprezentantů. Vítězem závodu, jehož 
cesty stavěl Honza Zbranek, se stal Adam Ondra, který zároveň vyhrál Světový pohár v lezení na obtížnost 
2015. Z našich závodnic si nejlépe vedla Iva Vejmolová, která se probojovala do semifinále a skončila na 20. 
místě.  
 
V návaznosti na ukončení závodní sezóny roku 2015 se 19. listopadu uskutečnila v Praze tisková 
konference, na kterou přijel Adam Ondra, Eliška Adamovská a Matěj Burian. Vedle úspěchů našich 
závodníků, mezi které patří i Libor Hroza ml. a Martin Stráník, bylo připomenuto, že sportovní lezení patří 
mezi pět sportů, které budou na základě rozhodnutí pořadatele zařazeny do programu Letních olympijských 
her 2020 v Tokiu, pokud je v srpnu letošního roku schválí MOV.  



 
V listopadu byla zveřejněna nominační pravidla pro sestavení reprezentačního družstva v ledolezení 
a drytoolingu.  
 
V prosinci vyhlásila Komise závodního skialpinismu pravidla Českého poháru ve skialpinismu 2016, který se 
bude sestávat ze šesti závodů. První z nich, který je současně 1. kolem Středoevropského poháru ve 
skialpinsmu 2016, se koná v lednu v Beskydech.  
 
 

Servis ČHS (skalní oblasti, ochrana přírody, metodika a další) 

V říjnu se konaly hned dva metodické dny ČHS – první 10. října ve Žďárských vrších na Drátníku a druhý 
o týden později v lomu Alkazar v Srbsku. Tématem obou akcí byly základy lezení a jištění, s možností 
vyzkoušet si nabyté poznatky.   
 
Během podzimu proběhly tři doškolovací kurzy zaměřené na 1. pomoc, skalní záchranu a lezecká cvičení 
a hry s dětmi, díky kterým si instruktoři mohli prodloužit svoji kvalifikaci.  
 
Oblast vzdělávání čeká v roce 2016 několik změn: Rozbíhá se systém garantovaných horoškol 
podporovaných ČHS, uskuteční se první kurz Lezení na umělých stěnách pro instruktory a trenéry mládeže, 
na které získal ČHS akreditaci do MŠMT, a dojde k mírnému zpoplatnění kurzů a doškolení instruktorů.   

 
O víkendu 24. - 25. října 2015 proběhl tradiční, již 26. Pelikánův seminář, který tentokrát pořádala Lékařská 
komise SHS JAMES ve spolupráci Lékařskou komisí ČHS a Společností horské medicíny. Seminář se konal 
v Tatranské Lomnici v hotelu Morava a zúčastnilo se jej šedesát zájemců o problematiku horské medicíny. 
Program byl rozložen do dvou dnů, v sobotu navíc s praktickými ukázkami zásahových prostředků Tatranské 
Horské služby. Na programu byly, vedle řady zajímavých referátů, také zprávy o nehodách a úrazech 
v Alpách a v České republice.  

Do projektu mládeže bylo na konci roku 2015 zapojeno již cca třicet klubů, které dostávají finanční podporu 
od ČHS, jejímž zdrojem jsou peníze od Českého olympijského výboru získané z loterií. Díky tomuto projektu 
přibylo v ČHS zhruba jeden a půl tisíce nových mládežnických členů.  
 
V říjnu nabylo právní moci rozhodnutí Správy CHKO Moravský kras, na základě kterého je i nadále možné 
využívat k horolezectví skály na území Národní přírodní památky Stránská skála a na území Národní 
přírodní památky Rudické propadání. Povolení lezení platí do konce roku 2025. Lezení je povoleno až do 
konce roku 2025 i v dalších lokalitách Moravského krasu - na území národních přírodních památek Rudické 
propadání a Býčí skála.  
 
Dále se podařilo získat nové povolení lezení pro Borecké skály v Českém ráji (PP Borecké skály, platnost do 
konce roku 2021), pro Národní přírodní rezervaci Bořeň na území CHKO České středohoří (platnost do 
konce roku 2020), a těsně před Vánocemi i pro Svatošské skály (národní přírodní památka na území CHKO 
Slavkovský les, platnost do konce roku 2026).  
 
V listopadu uspořádala Centrální vrcholová komise ČHS další školení zaměřené na osazování fixního jištění 
určené opět jak správcům skal, tak prvovýstupcům. Školení se konalo v lomu v lesoparku Debř u Mšena, 
vedl je předseda CVK Karel Berndt s Vladimírem Těšitelem, a akci byl věnován rozsáhlý článek v Mělnickém 
deníku.  
 
Posledního listopadu byla ukončena soutěž Mapování skal, díky které se podařilo podstatným způsobem 
doplnit databázi Skály ČR umístěné na našem webu. Vítězem soutěže se stal Filip Zaoral (téměř 13 tisíc 
doplněných údajů), druhé místo patří Ladislavu Šafránkovi a třetí Petru Reschovi. Soutěž podpořil cenami 
hlavní partner ČHS HUDY sport a Pivovar Rohozec. Cílem dalšího vylepšování databáze Skály ČR je 
umožnit zapisování údržby a prvovýstupů – tyto funkce budou k dispozici začátkem roku 2016.  
 
V prosinci byla ukončena údržba skalních oblastí, kterou podpořil ČHS v roce 2015 svými granty. Velkou 
akcí, která bude pokračovat i v příštím roce, je údržba Branické skály v Praze, na které se podílí i Magistrát 
hl. m. Prahy. O vyhodnocení těchto i dalších grantů budeme informovat v dalším Zpravodaji.  
 
Na konci roku vypsal ČHS výběrové řízení na dodávky materiálu a nástrojů na údržbu skal na období let 
2016 a 2017. Předpokládaná hodnota dodávky v roce 2016 je 900 tisíc Kč.  
 

http://www.horosvaz.cz/udrzba-skalnich-oblasti/mapovani-skal-soutez-chs/
http://www.horosvaz.cz/web-link-1141-1/


Knihovna ČHS dostala pod stromeček nadílku v podobě více než dvacítky nových průvodců pro skalkaře, 
boulderisty i alpinisty. Informace najdete na našem webu.  
 

Horolezecký úřad 

V posledním čtvrtletí roku 2015 se konala dvě jednání výkonného výboru ČHS. Kromě toho proběhla dvě 
korespondenční hlasování, ve kterých členové VV schválili dva projekty komisí (film z nové lezecké oblasti 
a doprogramování databáze Skály ČR) a odsouhlasili vstup nových spolků do ČHS.  
 
ČHS se podařilo získat evropské peníze z programu Erasmus+ zaměřeného na spolupráci v oblasti sportu. 
Na projektu Climbing for Everybody, jehož je ČHS leadrem, se bude podílet také Slovenský horolezecký 
spolek James a horolezecké svazy Itálie, Chorvatska, Maďarska a Slovinska. ČHS je první organizací v ČR, 
která peníze z Erasmu+ získala v roli lídra celého projektu.  
 
V listopadu se podařilo dojednat nové, výrazně lepší podmínky cestovního pojištění UNIQA na rok 2016, 
které ČHS zprostředkovává svým členům. Celoroční pojištění, které kryje i horolezectví a další outdoorové 
aktivity, je nabízeno v řadě variant – pro délky nepřetržitého pobytu v zahraničí od 30 do 360 dnů, s možností 
připojištění odpovědnosti a úrazu, pro jednotlivce i pro rodiny; cena celoročního pojištění začíná již na částce 
590 Kč.  
 
Od začátku prosince 2015 probíhá distribuce členských průkazů ČHS na rok 2016. Výše členských 
příspěvků je stejná jako dosud, tj. děti a mládež do osmnácti let 100 Kč, v případě rodinného členství 
(alespoň jeden rodič v ČHS) zdarma, junioři od devatenácti do dvaceti pěti let 300 Kč, dospělí do šedesáti let 
400 Kč a „zkušení“ nad šedesát let zdarma. Všechny informace najdete na našem webu v této rubrice 
http://www.horosvaz.cz/clenstvi-v-chs/. Průkazy za odměnu, za práci pro ČHS, dostali předsedové komisí, 
členové výkonného výboru a vybraní správci skal.  
 
V polovině října jsme se rozloučili s Vladimírem Voloďou Suchým, čestným členem a dlouholetým 
metodikem ČHS, který zemřel ve věku 91 let.  
 
Před koncem roku byla vyhlášena soutěž o nejlepší fotografii pro PF Českého horolezeckého svazu 2016. 
Autorem vítězné fotografie nočního Skaláku je Vojtěch Zikmunda. Tuto i další dvě nejlepší fotografie si 
můžete prohlédnout v zimním čísle časopisu Everest, který se letos stal partnerem soutěže.  

________________________________________________________________ 

 

http://www.horosvaz.cz/clenstvi-v-chs/


Partneři ČHS v roce 2015  

hlavní partner ČHS 

HUDYsport a.s. je největší sít 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! 

 hlavní partner ČHS 

ALPY spol. s r.o.  
Aktivita ALPY byla založena v roce 1990 jako cestovní kancelář a současně i vydavatelství horské literatury, 
od roku 1991 pak začala nabízet členství v rakouském Alpenvereinu. Velmi oblíbené byly v 90. letech 
především zájezdy charakteru VHT (ledovcové túry, výstupy na tří- a čtyřtisícovky v Alpách a feraty), 
mimořádně úspěšný byl projekt českých průvodců VHT alpských horských skupin a české mapy  
ALPY – KOMPASS jednotlivých alpských oblastí v měříku 1:50000. V roce 2002 začalo vydávání časopisu 
lidé&HORY, v posledních třech letech nejspíše nejúspěšnějšího domácího časopisu zaměřeného na široký 
alpinismus a outdoor. Společnost ALPY je spolu s časopisem lidé&HORY nositelem jiného úspěšného 
projektu – Mezinárodního festivalu alpinismu Praha, festival vznikl v roce 2004. Spolupráce ALPY a ČHS 
probíhá v posledních letech v oblasti médií, při soutěži Nejlepší horolezec ČR, nebývalý je např. i zájem 
členů ČHS je o kombinované členství v ÖAV a ČHS.  

 Partner ČHS 

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 
 
SINGING ROCK je lezení - a my podle toho skutečně žijeme a vyrábíme. Během 20ti 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. 
 

http://www.singingrock.cz/


Partner ČHS 

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. 
 

 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. 21 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 8 největších prodejnách doplňují standardní nabídku zboží  také půjčovny kvalitního 
a ověřeného outdoorového vybavení.  
 
 

 Partner ČHS 
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 
 

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

http://www.pivorohozec.cz/
http://www.rockpoint.cz/
http://www.montura.it/
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 84 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 http://www.alpenverein.cz. 

 
 
 
 Mediální partner ČHS 
 

 Horyinfo.cz - příjemné horolezecké zákoutí se stoupající oblibou. 
 

 Mediální partner ČHS 
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 http://www.pohora.cz. 
 

 Mediální partner ČHS 
Časopis Everest - čtvrtletník o lezení a horách se slušnou porcí těch nejzajímavějších článků 

a dechberoucích fotografií. Více informací a předplatné na http://www.ieverest.cz. 

http://www.lideahory.cz/
http://www.festivalalpinismu.cz/
http://www.alpenverein.cz/
http://www.horyinfo.cz/
http://www.pohora.cz/
http://www.ieverest.cz/

