
  

Elektronický čtvrtletník; 3. číslo roku 2015 vychází 3. 7. 2015. 
Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se událo ve druhém 

čtvrtletí roku 2015 v horách, na skalách, na závodech i v ČHS 

_____________________________________________________________________ 

Lezení v horách a na skalách... 

Radku Jarošovi byla v dubnu udělena cena Jiřího Stanislava Gutha Jarkovského. Jedná se o nové 
ocenění Českého olympijského výboru, o kterém rozhodují sami sportovci, tentokráte účastnici olympijský 
her z Londýna 2012, Soči 2014 a světových her v Cali 2013. Radek získal ocenění za Korunu Himálaje –
zdolání všem osmitisícovek, které završil v létě 2014 úspěšným výstupem na K2.  
 
Další úspěch na osmitisícovce si zapsal Pavel Bém. Výstup na Manáslu alpským stylem zakončil 
sjezdem na lyžích ze severního sedla do základního tábora.  
 
Na další zprávy z velkých hor, doufejme, že dobré, musíme počkat. Měl by je přivézt Mára Holeček, který se 
s Tomášem Petrečkem chystají udělat novou cestu na Gasherbrum I, ve směru předchozích pokusů.  
 
Třetího června uplynulo 65 let od prvního výstupu na Annapurnu. Na jejím vrcholu stanul Maurice 
Herzog a Louis Lachenal z francouzské expedice. Annapurna byla vůbec první osmitisícovka, na kterou se 
horolezcům podařilo vystoupit. Annapurna, byť jen nižší „IV“, byla v roce 1969 cílem první české himálajské 
expedice, kterou uskutečnila „parta“ výborných horolezců ze Skaláku.  
 

Na přelomu dubna a května se v italské Lombardii uskutečnil již 12. ročník největšího boulderingového klání 
v přírodním terénu - Melloblocco 2015. Na akci přijelo kolem dvou a půl tisíce boulderistů. Našim se hodně 
dařilo – Adam Ondra a Martin Stráník stanuli na prvním děleném místě.  

V souvislosti s Melloblocco nelze nevzpomenout Rafiki Petrohradské padání, kterého se letos zúčastnilo 
šest stovek nadšenců z patnácti zemí světa. Z 320 registrovaných do závodů stanuli v hlavní soutěži na 
stupni nejvyšším Rostislav Štefánek (kategorie mužů), Eva Uvízlová (ženy), Vojtěch Vlk, Maja Rudka 
(mládežníci) a Matěj Zvolánek a Theresia Polcarová (chlapci, dívky).    
 
Adam Ondra letos opět závodí, ale mezi světovými poháry stíhá lézt i na skalách a na kamenech. 
V Rocky Mountain se mu podařilo přelézt na flash Jade 8B+ a Don´t get too greedy za 8B. Druhou 
zmíněnou cestu a další „béčka“ má svém kontě i Martin Stráník (H1N1 ve Sloupu 8B/8B+, Mírný 
Diskomfort, Stvořidla 8B).  
 
Ondra Beneš udělal začátkem května na Sicilské stěně v Labáku novou cestu El Bombóne, klasifikace 
XIc (8c fr.), která se zařadila k největším „práskům“ v Labáku.  
 
Do této kapitolky patří i oceňování nejlepších horolezeckých výkonů, a tedy i Výstupy roku, v rámci kterých 
jsou oceňovány, v osmi horo(lezeckých) disciplínách nejlepší výkony členů ČHS. Na podnět komise 
alpinismu bylo rozhodnuto, že po letošním ročníku se soutěž vrátí k původnímu oceňování výkonů za 
kalendářní rok, se slavnostním vyhlášením začátkem roku. Letos tedy budou naposledy oceněny výstupy 
uskutečněné v období od srpna předchozího do července následujícího roku, s vyhlášením v rámci 
Mezinárodního horolezeckého festivalu v Teplicích nad Metují.  
 
V květnu uplynulo 45 let od tragického konce Expedice Peru, jejíž členové zahynuli v kamenné lavině pod 
Huascaránem. Jedním z nich byl i Valerián Karoušek, horolezec a sochař, jehož dílu a životu je věnována 
výstava Abstrakce – konkrétno – citlivost v Oblastní galerii Liberec; výstava potrvá do 30. srpna 2015, 
přijďte se podívat. 
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V dubnu zasáhlo Nepál velké zemětřesení, které zničilo řadu horských vesnic i samotné Káthmandú. ČHS 
vyčlenil na pomoc 20 tisíc Kč, které budou prostřednictvím organizace Člověk v tísni využity na 
zbudování přístřeší v oblasti Chumchet na sever od Gorkhy s následnou možností využití dodaného 
materiálu (vlnitého plechu na střechy) pro trvalejší stavby. Budeme rádi, když se k pomoci připojíte – 
číslo účtu sbírky SOS Nepál je 54333345/0300; použijte variabilní symbol 3003001, podle kterého se 
pozná, že se jedná o peníze od horolezců. Připojit se můžete do konce července. Předem díky všem, kdo 
pomohou. 
 
Smutné na konec: V dubnu zemřela Marie Brůžková, významná horolezkyně a dlouholetá účastnice RHM 
(mezinárodní setkání horolezkyň). V červnu pak odešel slavný pískař Bohouš Sýkora.  
 

Závody 

Aktuálně probíhá anketa o zařazení sportovního lezení mezi olympijské sporty na letní OH v Tokiu 
2020. Informace kde a jak hlasovat naleznete na našem webu a také na facebooku. Sportovní lezení má 
zatím nejvíce hlasů (48 %) z celkem osmi nominovaných sportů. 
 
V rámci tuzemských závodů v soutěžním lezení se konaly nominační závody pro zařazení do 
reprezentačních družstev. V dubnu proběhlo ve Svitavách druhé kolo Českého poháru mládeže v lezení na 
obtížnost, kterým se uzavřela možnost nominovat se do reprezentačního družstva v této disciplíně. Dva 
nominační závody mládeže v boulderingu proběhly v Lysé nad Labem a v Pardubicích. Nominační závod pro 
lezení rychlost byl již v březnu, pro mládež i pro dospělé.  
 
V kategorii dospělých v lezení na obtížnost byla nominace do reprezentačního družstva pro tento rok 
stanovena na základě pořadí (nejlepší 4 lezci) po třech nominačních závodech v rámci Českého poháru 
(Praha - Smíchov, Lomnice nad Popelkou, Kladno). Nominační závody v boulderingu proběhly v Lysé nad 
Labem a Plzni.  
 
Sestavení reprezentace pro rok 2015 proběhlo po vyhodnocení výsledků všech nominačních závodů. 
Ve sportovním lezení byla sestavena reprezentační družstva pro lezení na obtížnost, lezení na rychlost 
a bouldering pro jednotlivé kategorie mládeže a dospělých. Na základě výsledků v předchozích sezónách 
byli do reprezentačního družstva přímo jmenováni (bez nutné účasti na nominačních závodech): Adam 
Ondra v lezení na obtížnost a boulderingu, Libor Hroza ml. v lezení na rychlost. Seznam všech závodníků 
reprezentace pro rok 2015 v jednotlivých disciplínách a kategoriích je uveden na našem webu. 
 
ČHS se podařilo získat partnery, kteří v letošním roce podpoří reprezentační týmy. Partnerem mládežnické 
reprezentace České republiky je Rock Point. Partnerem reprezentace dospělých ČR se stala italská 
značka MONTURA. Oba partneři zajistili závodníkům závodní i nezávodní oblečení, určené pro nošení při 
oficiálních příležitostech. IFSC upravila pro sezonu 2015 pravidla pro jednotné oblečení reprezentačních 
týmů. 
 
Kromě závodů Českého poháru pokračoval také seriál závodů v lezení na obtížnost žákovských kategorií 
mládeže do 14 let (U14) pokračoval v dubnu závody v Jeseníku a v květnu v Brně. Mládež i dospělí mají 
nyní letní pauzu - tuzemské závody budou pokračovat na konci prázdnin – v sobotu 29. srpna se bude konat 
Rock Point Český pohár v boulderingu v Teplicích nad Metují. 
 
Druhý květnový víkend proběhlo v tréninkovém centru Boulder Bar v Praze soustředění reprezentace 
v boulderingu. Soustředění bylo zaměřené zejména na „závodní speciality“, s nimiž se jinak na českých 
stěnách lezci nesetkají. Na místě byl Jan Zbranek, jediný český stavěč s mezinárodní licencí IFSC, který 
připravoval boulderové problémy a seznamoval účastníky s principy jejich řešení. Celkem se zúčastnilo 
dvacet jedna lezců ze seniorských i juniorských kategorií včetně dvojnásobného mistra světa Adama Ondry. 
V obou dnech probíhala jak dopolední, tak odpolední tréninková fáze. 
 
Seriál mezinárodních závodů mládeže, které organizuje IFSC, odstartoval Evropským pohárem mládeže 
v lezení na obtížnost v rakouském Dornbirnu na začátku května. Další dva Evropské poháry proběhly 
v rakouském Imstu a polském Tarnówě. Honza Kříž vybojoval v Tarnowě 2. místo v lezení na rychlost 
(junioři) a v Imstu Jakub Konečný obsadil 4. místo v obtížnosti v Imstu (kat. A, 16 – 17 let). Ve skotském 
Edinburghu se v polovině června konalo Mistrovství Evropy mládeže v soutěžním lezení na rychlost 
a obtížnost. Největším úspěchem bylo 1. místo Matěje Buriana, který se tak stal mistrem Evropy v lezení na 
rychlost v kategorii B. 
 
V květnu začaly také mezinárodní závody IFSC dospělých. Letošní série Světového poháru v lezení na 



rychlost začala 17. května v kanadském Central Saanich, kde Českou republiku reprezentoval náš 
dlouhodobě nejúspěšnější reprezentant v této disciplíně Libor Hroza. Následovalo Mistrovství Evropy 
v boulderingu 2015, které se konalo 13. – 16. května v Innsbrucku, a přineslo obrovský úspěch české 
výpravě – stříbrnou medaili získal Adam Ondra. První závod světového poháru dospělých 
v boulderingu proběhl v Torontu, kde se Adam Ondra umístil na 3. místě. Bronz vybojoval i na dalším 
SP ve Vailu (USA).  
 
Další dva světové poháry v boulderingu a v rychlosti proběhly na konci června v Číně, ve městech 
Chongqing a Haiyang. Českou republiku na obou závodech reprezentovali dva závodníci - Libor Hroza ml. 
v lezení na rychlost a Adam Ondra v boulderingu. Závod v Chongqingu byl úspěšný pro Libora Hrozu, 
který se umístil na 3. místě. Na dalším SP v Haiyangu obsadil Adam i Libor shodně 5. místo. Adam Ondra 
je na 2. místě celkového pořadí světového poháru, Libor Hroza je v SP celkově pátý. 
 
Vítěze SP v boulderingu i rychlosti měli možnost tipovat příznivci našeho Facebooku. Ceny – karabiny 
Bora, jim věnoval partner ČHS Singing Rock.   
 
Seriál závodů v lezení na obtížnost bude zahájen 10. července v Chamonix, kde se zároveň uskuteční 
Mistrovství Evropy. 

 

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

Na přelomu dubna a května byly zahájeny letošní kurzy instruktorů RCI (skalní lezení) a HAL 
(horolezectví); plánovaný kurz SCI (sportovní lezení) musel být bohužel pro malý počet zájemců zrušen. 
V průběhu dubna se konala také doškolení instruktorů – volitelný seminář zaměřený na laviny a freeride 
a povinný seminář první pomoc a záchrana. Všem instruktorům ČHS s platnou kvalifikací budou opět 
vystaveny instruktorské průkazy.  
 
Lektoři ČHS připravili pro zájemce další metodický den, který se konal 30. května na Rabštejně. 
Zhruba pětadvacet účastníků se seznámilo nejen se základy lezení a jištění, ale díky Vladimíru Těšitelovi 
i s tím, jak se osazuje fixní jištění. Metodika pod vedením ČHS byla také na programu 1. ročníku 
Festivalu horolezeckých filmů v Českém ráji. Zájem byl hlavně o chytání pádů, které si vyzkoušela více 
než stovka návštěvníků festivalu.  
 
V oblasti vzdělávání a metodiky, která patří k hlavním pilířům činnosti ČHS, se připravují významné 
změny. Jednou z nich je projekt Garantovaných horoškol, jehož cílem je nabídnout členům ČHS možnost 
vzdělávat se v kvalitních horoškolách a napomáhat zvyšovat úroveň vzdělávání v oblasti horolezectví. 
Spolky a další subjekty, které se do projektu zapojí, získají „známku kvality“ od ČHS a jejich činnost bude 
propagována prostřednictvím našeho webu. Zájemci o provozování Garantované horoškoly mohou získat 
více informací na našem webu nebo na sekretariátu. 
 
V oblasti údržby skal pokračuje vylepšování databáze Skály ČR, která byla spuštěna na konci března. 
Novinkou jsou hlavně mapy, vkládání fotografií, propojení s modulem historie apod. Hlavní úsilí je nyní 
zaměřeno na doplnění informací, které zatím chybí (GPS souřadnice, fotografie, charakteristiky skal a cest 
apod.). Doufáme, že se hodně bílých míst podaří zaplnit prostřednictvím soutěže Mapování skal, ve 
které čekají na vítěze ceny od našeho partnera HUDY sport a malé ceny, mj. pivo Rohozec, pro všechny 
účastníky. Budeme rádi, když se do soutěže přihlásíte a pomůžete nám databázi skal doplňovat – pište 
na skalycr@horosvaz.cz.  
 
V oblasti ochrany přírody jsme narazili na nečekaný problém v podobě významného krajinného prvku, 
který komplikuje lezení na Polínském vrchu v západních Čechách. Situaci řešíme, lezení pro členy ČHS 
je povoleno. Připravuje se nové povolení pro lezecké oblasti v Moravském krasu (Stránská skála, 
Rudické propadání atd.). Zdržení, ke kterému v této věci došlo, nejde na vrub ČHS, a proto je se správou 
CHKO domluveno, že lezení je již nyní možné.  
 
V některých skalních oblastech proběhly údržbové práce, některé podpořené granty ČHS: Vedle 
tradičního Otevírání Skaláku jsou uklizeny Tiské stěny (Odpadkyáda), vybudovány nové přístupové cesty 
u Kobyly v Příhrazech, uklizeny Branické skály a Hlubočepské plotny.  
 

Pokračují i další granty: Na začátku dubna byly rozděleny peníze na granty mládeže, v květnu se 

uskutečnil tradiční běh do Příhrazských schodů, oddíly nakoupily materiál pro své kroužky mládeže apod.  
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Horolezecké muzeum na zámku v Adršpachu, které bylo vloni otevřeno a na jehož vytvoření se podílela 
na komise historie (Jiří Novák, Vladimír Procházka alias Chroust ml.), je v důsledku rozhodnutí nového 
zastupitelstva obce bohužel výrazně zredukováno. Situaci se budeme snažit řešit.  
 
Severočeští horolezci budu mít své pietní místo: Na místo původně plánovaného památníku v Tiských 
stěnách, který se setkal s některými negativním reakcemi a nesouhlasným stanoviskem Správy CHKO 
Labské pískovce, vzniká malý památník v Ostrově, v oblasti Himmelreichu.  
 
V rámci projektu podpory mládežnických lezeckých klubů v současné době ČHS spolupracuje s více 
než třiceti partnerskými lezeckými centry po celé ČR, s řadou dalších potenciálních partnerů jednáme, 
další zájemci jsou vítáni. Pokud jde o podporu, kterou svaz klubům poskytuje, je nyní největší zájem 
o připravovaný akreditovaný kurz instruktor a trenér mládeže, o pojištění i o finanční podporu 
poskytovanou z prostředků získávaných přes Český olympijský výbor z loterií. Partneři jsou rovněž 
zapojeni do projektů Sport v okolí a Sazka olympijský víceboj, na kterých ČHS spolupracuje s ČOV. 
Sport v okolí je celostátní databáze sportovních klubů, ze které si školní děti, které absolvovaly Sazka 
olympijský víceboj a dostaly sportovní vysvědčení, budou moci vybrat sport a sportovní klub, který bude 
odpovídat jejich zájmům, fyzickým předpokladům a také místu bydliště. Mezi sporty, které si děti budou moci 
vybírat, se nám podařilo zařadit i horolezectví a sportovní lezení. 
 

Horolezecký úřad 

V uplynulém období se konala tři jednání výkonného výboru, z toho jedno bylo víkendové - na Malé 
Skále, „pod dohledem“ kastelána Jirky Šťastného, bývalého člena výkonného výboru ČHS. Na programu 
byly, vedle řady provozních bodů, zejména záležitosti vázané na přijatou novelu stanov, ve kterých jsou 
mj. nově definovány hlavní pilíře činnosti ČHS – sport, údržba skal a ochrana přírody, mládež, vzdělávání. 
Ve vztahu k těmto oblastem byly aktualizovány gesce členů výkonného výboru: Za celou oblast sportu 
odpovídá Petr Resch, za údržbu skal Karel Berndt, za vzdělávání a metodiku Radan Keil, za mládež včetně 
závodů U14 Andrzej Kurowski. Marketing převzal od P. Resche Honza Bloudek.  

ČHS podepsal dohodu o společném postupu s Českým olympijským výborem, jejímž cílem je sjednotit 
postup sportovních svazů zejména ve vztahu k orgánům státní správy a financování sportu. Na podepsání 
dohody navázaly další aktivity zaměřené především na mládež.  

Na konci dubna byl na webu ČHS zveřejněn první reporting o hospodaření ČHS, zahrnující 1. čtvrtletí 
roku. Zprávy o hospodaření budou vydávány pravidelně, s cílem informovat o čerpání finančních prostředků 
v rámci jednotlivých oblastí činnosti ČHS.  

Na začátku dubna byl vyhlášen, v souladu se schváleným rozpočtem, program projektů pro odborné 
komise ČHS, s cílem podpořit rozvojové aktivity komisí, které budou pomáhat naplňovat cílů ČHS -
zvyšování spokojenost členů se servisem ČHS, zvyšování počtu nových členů, získávání, podporu a rozvoj 
mládeže, rozvíjení spolkovosti. Z devíti přihlášených projektů byly přiděleny peníze na čtyři z nich: Mapování 
skal, Drytoolingový kemp, Program mladých alpinistů a Medializace ČHS. 

Mezinárodnímu horolezeckému festivalu v Teplicích nad Metují, který se bude konat jako vždy na konci 
prázdnin, byl poskytnut každoroční dar ve výši 20 tisíc Kč. Menší finanční dar ve výši 5 tisíc Kč věnoval 
ČHS také Horolezeckému filmovému festivalu Český ráj, který se konal v červnu.  

V návaznosti na novelu stanov byly provedeny dílčí úpravy vnitřních dokumentů ČHS. Zcela nová je 
směrnice o členství, která umožňuje přijímat nové členy – spolky. Do ČHS již byl přijat první spolek - HK 
Choceň, a další se hlásí.   

Uplynulé období bylo pro sekretariát ČHS velmi hektické. Na začátku dubna jsme se přestěhovali ze 
Strahova do nových kanceláří ve Vršovicích, kde se postupně zabydlujeme. Sekretariát pracuje 
v částečně novém složení: místo asistentky zastává Ivanka Trávníková, agendu závodů převzala od 
Radany Plevkové, která je na mateřské dovolené, Katka Zelenková, a o projekt zaměřený na mládež se 
stará Jirka Faflák. Těšíme se na vás.   

Začínáme se chystat na další období: Upravujeme členskou databázi, začínají jednání o kombinovaném 
členství v ČHS a ÖAV na další rok, chystáme rozsáhlejší úpravu vnitřních dokumentů ČHS atd. O tom všem 
a mnohém dalším se dozvíte v dalším čísle Zpravodaje, který vyjde začátkem října.  

Přejeme krásné léto.  



__________________________________________________________________ 

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/

