
  

Elektronický čtvrtletník; 2. číslo roku 2015 vychází 10. 4. 2015. 
Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se událo v prvním  

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

_____________________________________________________________________ 

Lezení v horách a na skalách... 

Jindřich Hudeček a Michal Brunner udělali 2. února novou cestu na vrchol Aguja Poincenot a nazvali 
ji Invisible Line, má obtížnost 7a A1, 400 m, 9 délek. Projekt se jim podařilo dokončit na třetí pokus.  
 
Pavel „Bača“ Vrtík s Honzou Strakou byli se svým loňským prvovýstupem Le Vol Du Dragon  
v severovýchodní stěně Les Droites v Alpách (obtížnost M7+ s jednou délkou za A2, cca 1200 lezeckých 
metrů) zařazeni do širší nominace na ocenění Piolets d´Or, které budou vyhlášeny v první polovině 
dubna v Chamonix a v Courmayeru.  
  
„Bača“ s Lenkou Hubáčkovou vylezli na začátku března Cecchinel-Nominè/Boivin-Vallençant (5c A1, 
900 m) na Grand Pilier D'Angle; výstup byl, kvůli Pavlovým zdravotním problémům, ze kterých se vyklubal 
zápal plic, zakončen evakuací helikoptérou.  
 
Lucii Hrozové, která letos upřednostnila hory a skály před závodní stěnou, se 11. února po několika 
pokusech povedlo první ženské opakování cesty Low G Man (obtížnost D14, 45 m) v italské drytoolové 
oblasti Bus del Quai di Iseo. Mimo to si připsala, jako druhá žena na světě, Kamasutru, obtížnost D13.  
 
Adam Ondra byl na cestě po Severní Americe, kde měl vedle přednášek v plánu přelézt „místní“ 
vyhlášené cesty. Necessary Evil (5.14c) zkoušel na OS a nakonec ji dal na třetí pokus. Pokus o flash přelez 
Dreamcatcher (5.14 d) mu bohužel nevyšel. Jeho hlavním letošním cílem jsou ale závody, takže počkejme…  
 
Z oblasti boulderingu stojí za to zmínit, alespoň namátkou tyto přelezy: Martin Stráník – Die Summe 
Der Einzelnen Teile 8B+ (Königshöhle), Metelkův mechanický betlém 8B/B+ (Labák), Mírný diskomfort 8B 
(Stvořidla); Štěpán Stráník - Dobrák od kosti 8B (Labák); Martin Jungling - Temná hmota 8B (Sněžník); Petr 
Resch – Pohádka o chytech 8B+, Fangorn 8B (Petrohrad). Na závěr výkony nejmladších: Pár dnů po Novém 
roce přelezl desetiletý Petr Resch ml. boulder „Mozek na citrón“, klasifikace 8A+, připravený na letošní 
Petrohradské padání, a v březnu přidal jedno 7C. Dvě 7céčka si zapsal jedenáctiletý Marek Jeliga.  
 

Závody 

Sezona tuzemských závodů ve skialpinismu je vzhledem k naší zeměpisné poloze relativně krátká a 
vždy plánovaná s obavami, letos se však i přes ne úplně vydařenou zimu podařilo uspořádat 
všechny naplánované závody Českého poháru – ČP ve skialpinismu 2015 sestával z pěti pohárových 
závodů a mistrovství republiky. Po prosincovém startu v Železné Rudě proběhly v lednu závody na 
Kralickém Sněžníku (Skialp Race Dolní Morava, závod jednotlivců systémem start-cíl) a v Krkonoších 
(Krkonošský Vertical). V únoru následoval další závod jednotlivců systémem start-cíl na Bouřňáku 
v Krušných horách (Skialp nad Hrobem). A v březnu dva tradiční závody v Krkonoších – nejprve v Rokytnici 
nad Jizerou (O dřevěného Krakonoše) a o týden později SkiTrab Mistrovství ČR ve Špindlerově Mlýně, 
kterým se celý seriál pro letošek uzavřel. 
 
V kategorii muži dominoval v Českém poháru Michal Štantejský - zvítězil ve všech pěti řadových 
závodech i na MČR. Druhé místo Radoslava Groha bylo díky jeho vždy druhým místům v pohárových 
závodech jasné. Třetí příčku obsadil Jan Hepnar. Mezi ženami zvítězila Petra Volfová před Lucií 
Luštincovou a Annou Strakovou. Ve veteránech získal Český pohár Petr Novák, druhý byl Jan Pochobradský 
a třetí Zdeněk Kříž; v juniorských kategoriích Jakub Fejfar a Lenka Hanyšová a mezi kadety David Novák. 



Mistry ČR ve skialpinismu 2015 se stali: 

- Michal Štantejský a Karolína Grohová 

- Jan Pochobradský (veteráni) 

- Matěj Bernát a Lenka Hanyšová (junioři) 

- David Novák a Kristýna Pleskačová (kadeti) 
 

Bylo sestaveno reprezentační družstvo ve skialpinismu ve složení Michal Štantejský a Radoslav Groh 
(muži), David Novák (kadeti); do reprezentace se nominoval i náš úspěšný junior Dominik Sádlo, bohužel 
však vzhledem k rekonvalescenci na letošních mezinárodních závodech nakonec nestartoval. Reprezentační 
družstvo ve skialpinismu ve složení Michal Štantejský, Radoslav Groh a David Novák  
se v únoru zúčastnilo Mistrovství světa ve švýcarském Verbier/Val de Bagnes. 
 
Pro závodní sezonu 2014/15 nebylo sestaveno reprezentační družstvo v drytoolingu na obtížnost. V rychlosti 
hájil na závodech Ice Climbing World Cup 2015, pořádaných UIAA, barvy ČR Milan Dvořáček, startující na 
vlastní náklady. 
 
Na ledové stěně ve Víru proběhlo v půlce února Mistrovství ČR v ledovém lezení na rychlost 2015 - 
tradiční závod Vírský cepín. Ačkoliv si letošní zima s touto disciplínou opět pěkně pohrála, podařilo se 
pořadatelům z HO Vír připravit a udržet ledovou stěnu ve výborném stavu. Lucie Hrozová a Milan Dvořáček 
obhájili svá loňská vítězství. 
 
Letošní sezona soutěžního lezení začala dvěma tradičními rankingovými závody dospělých v lezení 
na obtížnost - Novoročním Open v Polici nad Metují a Slováckým Oupn v Uherském Brodě. Závodníci zde 
měli možnost sbírat body do průběžného rankingu. Prvním závodem Českého poháru v lezení na obtížnost 
2015 a ČP mládeže v lezení na obtížnost 2015 byl koncem března společný závod v Lezeckém centru 
Smíchoff, který byl zároveň prvním nominačním závodem pro zařazení do reprezentace. Následující víkend 
pak druhý nominační závod proběhl v Lomnici nad Popelkou (již 20. ročník Aprílového poháru Lomnice); tam 
už jen pro dospělé kategorie, mládež bude bojovat ve Svitavách. 
 
Na začátku března odstartoval Rock Point Český pohár v boulderingu 2015 a Český pohár mládeže 
v boulderingu 2015, a to na Výstavišti v Lysé nad Labem. Tamní závod proběhl jako 1. nominační závod do 
reprezentačních týmů dospělých i mládeže. O dva týdny později se v Plzni konalo 2. kolo Rock Point ČP 
v boulderingu 2015, které pro dospělé závodníky znamenalo 2. nominační závod do reprezentace. 
 
Závodníci v lezení na rychlost se sešli v půlce března na stěně Komec v Brně na závodě Českého 
poháru a ČP mládeže (kategorie J, A, B, C, D). Pro dospělé kategorie, juniory a mládež A a B to byl také 
nominační závod do reprezentace. V letošním roce byla upravena nominační pravidla a pro zařazení do 
reprezentačních týmů bylo kromě dobrého umístění nutné splnit také časový limit na přelezení cesty. 
 
Zahajovací závod série závodů v lezení na obtížnost žákovských kategorií mládeže do 14 let (U14), který byl 
původně plánovaný na únor, se z důvodu jarních prázdnin konal v Olomouci až v půlce března, hned 
následující sobotu pak proběhl závod v Sobotce. 

 

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

V první polovině února se uskutečnily dvě metodické akce ČHS určené nejen členům, ale i široké 
veřejnosti. První, jednodenní akce na Pradědu byla věnována bezpečnému pohybu v zimním terénu, 
lavinové prevenci a základům lavinové záchrany. Účastníci, kterých přijelo více než šedesát, se pod vedením 
lektorů Jirky Vogela a Lukáše Tkáče učili pracovat s lavinovými vyhledávači a sondami, seznámili se se 
způsoby vyhodnocování lavinové situace a s možnostmi záchrany zavalených osob z laviniště.  
 
Druhá akce byla víkendová a byla věnována ledolezení. Počet zájemců, kteří si chtěli vyzkoušet lezení 
na ledové stěně ve Víru, překročil jako obvykle kapacitu akce, která je hlavně kvůli bezpečnosti omezena. 
Program pod vedením lektorů Radana Keila, Jarmily Schückové a Michala Buřila byl věnován seznámení 
s výzbrojí a výstrojí, kterou si bylo možno zapůjčit od HO Vír a Singing Rock, způsobům jištění v ledu  
a štandování, s možností vše, včetně lezení, vyzkoušet. Akce se zúčastnila zhruba stovka zájemců, které 
neodradilo ani nedělní mimořádně špatné počasí.  
 
V únoru se uskutečnil první letošní instruktorský kurz – závěrečná část HAL z roku 2014. Stále se lze 
přihlašovat na kurzy SCI a RCI i na doškolení, z nichž některá jsou již hodně zaplněna (zdravověda).  
 



Poslední březnovou sobotu uspořádala metodická komise diskusní setkání věnované vzdělávání 
v horolezectví, jehož hlavním cílem bylo představit nový záměr v metodické činnosti – přímou spolupráci 
ČHS a horoškol, které provozují oddíly ČHS. Z reakcí zástupců horoškol, kteří na setkání do Prahy přijeli, 
bylo zřejmé, že o spolupráci bude zájem.  
 
Na začátku února jsme získali povolení pro lezení na rozšířeném území CHKO Kokořínsko – Máchův 
kraj, kde je, na základě seznamu lokalit určených pro horolezectví, umožněno lezení všem lezcům, i těm, 
kdo nejsou členy ČHS. Se Správou NP České Švýcarsko jsme vyjednali povolení realizovat 
prvovýstupy, o které zájemci požádali. Hlavní práce v této oblasti náš čeká, neboť končí dosavadní 
povolení např. pro Srbsko a Sv. Jan v Českém krasu, pro Svatošské skály, Bořeň, Borecké skály v Českém 
ráji apod. ČHS bude i nadále vyjednávat povolení především pro lezení „s lanem“. Vyjednávání podmínek 
pro bouldering se ČHS ujme pouze v případě, že budou místní boulderisté ochotni spolupracovat 
s příslušnou oblastní vrcholovou komisí a zaváží se dodržovat stanovené podmínky. Výstavbu ferrat nebude 
ČHS podporovat, zejména ne v případech, kdy ferraty poškozují existující lezecké cesty.  
 
Nejvýznamnější událostí na poli údržby skal a ochrany přírody bylo spuštění databáze Skály ČR, 
která je součástí webu ČHS. Databáze, která je v provozu od 20. března, obsahuje detailní informace 
o lezeckých oblastech, skalách a jednotlivých cestách, včetně podmínek lezení a dalších informací 
potřebných pro lezce, kteří se rozhodují, kam na víkend. Na čištění a doplňování dat se pod vedením Petra 
Jandíka podílela řada správců skal a dalších znalců jednotlivých oblastí. Všem děkujeme a doufáme, že nám 
budete i nadále pomáhat s doplňováním dat a udržováním databáze v aktuálním stavu. Pokud máte zájem 
spolupracovat, ozvěte se na mail skalycr@horosvaz.cz.  
 
Během prvního čtvrtletí byly vyhodnoceny a přiděleny téměř všechny granty ČHS. V oblasti grantů na 
údržbu skal bylo rozděleno téměř 80 tisíc Kč; podporu dostane např. Bořeň, Příhrazy, Pikovická jehla, 
Godula a další, celkem dvanáct oblastí. Mezi žadatele o granty na podporu tradičních akcí bylo rozděleno 
necelých 50 tisíc Kč, a to na „klasické“ akce jako je Zlatý cepín či Mauglího memoriál, i na závody v lezení, 
z nichž mnohé mají již poměrně dlouhou historii. O granty na podporu publikací byl minimální zájem, finanční 
podpora ve výši 5 tisíc Kč byla přislíbena jedinému žadateli, jehož záměrem je vydat průvodce pro Prahu 
západ. Vyhodnocení grantů na podporu mládeže, na které opět přispívá partner ČHS HUDY sport částkou 
80 tisíc Kč, proběhlo až na začátku dubna, nicméně již nyní je možné uvést, že bylo přiděleno celkem 150 
tisíc Kč.  
 
V březnu, na valné hromadě, jsme začali distribuovat Ročenku ČHS 2014. Kromě obvyklého přehledu 
nejlepších výkonů loňského roku a zprávy o činnosti ČHS si v ní můžete přečíst rozhovor s Adamem Ondrou, 
rozsáhlé povídání o alpinismu nebo něco o historii boulderingu. Oddílům, které si ročenku nevyzvedly na 
valné hromadě, ji rozesíláme poštou; pro individuální členy a další zájemce bude Ročenka zhruba od 
poloviny dubna k dispozici na našich partnerských lezeckých stěnách.  
 

Horolezecký úřad 

V prvním čtvrtletí se konala tři jednání výkonného výboru ČHS - jedno víkendové v Krkonoších a dvě 
jednodenní v Praze. Do Krkonoš přijel předseda komise nesoutěžního horolezectví Honza Zbranek, který 
zde představil plány komise zaměřené hlavně na to, jak oživit zájem o alpinismus mezi mladými lezci. 
Jednání se zúčastnil i předseda komise mládeže Andy Škrabák, neboť se diskutovalo o připravovaném 
projektu zaměřeném na mládež. Hostem únorového jednání byl předseda Českého olympijského 
výboru Jiří Kejval, se kterým členové VV diskutovali hlavně o budoucnosti financování sportu ze strany 
státu včetně kroků, které ČOV v této oblasti podniká. Do Dohody o společném postupu, kterou ČOV nabídl 
sportovním svazům k podpisu s cílem sjednotit úsilí při vyjednávání finanční podpory ze strany státu, doplnil 
ČHS, že „Obě strany budou podporovat nediskriminační přístup k nezávodnímu sportu a k mládežnickým 
projektům.“  

Z podnětu ČHS se v Innsbrucku konalo jednání o kombinovaném členství, kterého se za ČHS zúčastnil 
předseda Honza Bloudek a Šimon Budský. Výsledek je více než dobrý: Současnou podobu kombinovaného 
členství, kolem které byly diskuse, vedení ÖAV nerozporuje, a bude hledat způsoby, jak se do propojení 
členství v obou svazech více zapojit. Kombinované členství na rok 2015 si koupily již více než 4 tisíce našich 
členů. 

První čtvrtletí letošního roku bylo hodně hektické. Vedle distribuce členských průkazů, která je bez 
pomoci brigádníků nezvladatelná, vedle přípravy valné hromady a vedle uzávěrky hospodaření včetně 
vyúčtování státních dotací probíhalo ještě výběrové řízení na nové pracovníky, a ve finále stěhování nového 
sídla ČHS ze Strahova do Vršovic. Vše se podařilo s velkým nasazením a s občasným skřípěním zubů 
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zvládnout, i když např. čekání na členské průkazy bylo delší než jindy, za což se omlouváme. Valná hromada 
proběhla úspěšně (podrobněji dále), ve výběrovém řízení jsme získali tři nové kolegy, (představíme vám je 
v dalším čísle Zpravodaje) a začali jsme připravovat sekretariát ke stěhování, které se v době, kdy vychází 
tento Zpravodaj, blíží do finále.  

Program letošní valné hromady byl hodně náročný, neboť kromě obvyklých bodů jako je schválení 
rozpočtu či zprávy o hospodaření zahrnoval také představení záměrů v oblasti organizace a řízení ČHS, 
zásadní novelu stanov a doplňující volby do orgánů ČHS. Důležitost těchto témat si uvědomili i zástupci 
oddílů, takže odpadly jindy obvyklé obavy o usnášeníschopnost.   

Delegáti valné hromady schválili hospodaření za rok 2014, které skončilo přebytkem ve výši cca 1,4 mil. 
Kč, mj. díky zhruba sedmi stům tisícům Kč, které jsme získali prostřednictvím ČOV z loterií. Peníze z loterií 
budou využity, v souladu se stanovenými podmínkami, na podporu mládeže.  

Důležitým bodem valné hromady byly nové záměry ČHS v oblasti organizace a řízení, se kterými byli 
zástupci oddílů seznámeni na podzim loňského roku na setkání v Blatinách. Součástí záměrů je nově 
definované poslání ČHS (zdolávání výšek, příroda, sport, spolupráce, důvěra, odpovědnost), hlavní pilíře 
jeho činnosti (mládež, sport, skály, vzdělávání) a vize, jak by měl ČHS fungovat za pět let (dynamická, 
profesionální a finančně stabilní organizace, zaměřená na hlavní cíle: spokojenost členů, noví členové, 
spolkovost). S takto definovanými záměry je spojena nová organizační a řídící struktura CHS, jejíž 
podstatnou součástí jsou nové typy členství, změna v postavení oddílů a jako zcela nový prvek projekty 
ČHS. Ti, kdo nebyli na valné hromadě, se se  záměry mohli seznámit také prostřednictvím tří videí na 
YouTube, která natočil Honza Bloudek s Petrem Reschem a Markem Holečkem, který se ujal role zvídavého 
tazatele.  

Rozpočet na letošní rok, korespondující s výše uvedenými záměry, byl schválen ve výši 8,110 tisíc 
Kč, a jsou v něm zahrnuty např. peníze na projekty odborných komisí a na posílení administrativy, tak, aby 
bylo možno zlepšit servis pro členy a realizovat zejména plánovaný projekt v oblasti mládeže, jejíž 
zastoupení v ČHS by se mělo zvýšit (o to bude ČHS usilovat mj. tím, že se zapojí do projektu ČOV Sport 
v okolí).  

Podstatnou součástí popsaných změn je schválená novela stanov, díky které se po letech mění pojetí 
členství v ČHS, a to tak, že členy ČHS mohou být nejen fyzické osoby (jako dosud), ale také spolky, které 
se ve své činnosti zaměřují na horolezectví, tj. věnují se např. výcviku mládeže, pořádají závody, organizují 
horoškoly apod. S členstvím spolků je spojeno i rozšíření typů členství fyzických osob: Vedle současného 
řádného členství (typ A), se zavádí evidované členství vznikající automaticky (bez placení členských 
příspěvků) všem členům spolků, které do ČHS vstoupí, a členství typu B, které vznikne v případě, že si 
evidovaný člen zaplatí členské příspěvky do ČHS, čímž získá četná práva. Veškeré novinky v oblasti členství 
a postavení oddílů budou vysvětleny a budou k nim vydány vnitřní předpisy.   

V doplňujících volbách získali potřebný počet hlasů všichni kandidáti na uvolněné funkce. Šimon 
Budský, dosavadní člen VV, byl zvolen 1. místopředsedou ČHS zodpovědným za ekonomiku, a na jeho 
místo nastoupil Radan Keil, v jehož gesci bude metodika a vzdělávání. Po úspěšných volbách je plně 
obsazena i revizní komise, kterou posílil Martin Mašát, který se následně ujal funkce předsedy.  

Z úředních záležitostí je třeba zmínit personální změny v disciplinární komisi, ke kterým došlo v důsledku 
odstoupení předsedy Romana Wimmera. Předsednického postu se ujal Tomáš Frank, s úkolem rychle 
dořešit rozjednané kauzy, a do komise byl povolán první zvolený náhradník Vladislav Rezek.  

Ke změnám došlo i v našem zastoupení v komisích UIAA, neboť do Komise horolezectví byl, po 
ukončení dlouholetého působení Igora Nováka, nominován Honza Zbranek. Po schválení jeho členství bude 
mít ČHS v komisích UIAA pět členů, z toho dva řádné (Jana Kubalová v Lékařské komisi a Jirka Vogel 
v komisi horolezectví) a tři korespondenční (vedle Honzy Zbranka také Ivan Rotman v Lékařské komisi 
a Honza Holec v Bezpečnostní komisi). 

V průběhu prvního čtvrtletí pokračovala jednání s partnery o spolupráci v letošním roce. Naším 
hlavním partnerem zůstává HUDY sport, který směřuje svoji podporu do oblasti mládeže (granty) a na 
údržbu skal (dodávka materiálu pro Labák a Hruboskalsko). Novým hlavním partnerem se stala společnost 
ALPY, se kterou ČHS dlouhodobě spolupracuje zejména na Mezinárodním festivalu alpinismu, v oblasti 
kombinovaného členství a ankety Horolezec roku. Partnerem ČHS je i nadále Lanex, který podporuje 
závody mládeže v lezení na obtížnost, byť se již nejedná o celé seriály Tendon. Partnerem zůstává i Singing 
Rock, od kterého dostáváme materiál na údržbu skal (letos hlavně pro oblasti Českého ráje), Pivovar 



Rohozec, jehož produkty ocenili, alespoň v to doufáme, účastníci valné hromady, a konečně síť Rock Point, 
která se zaměří na podporu reprezentačního družstva mládeže. Mediálními partnery zůstávají horolezecké 
časopisy a weby, které již znáte: Montana, lidé&HORY, www.lezec.cz; Everest, www.pohora.cz a 
www.horyinfo.cz.   

Přejeme úspěšnou lezeckou sezónu a těšíme se na vás v našem novém sídle – Donská 275/9, 101 00 
Praha 10, Vršovice, dvě stanice tramvají od stanice metra A Nám. Míru, zastávka Krymská.  

______________________________________________________________________ 

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 

http://www.lezec.cz/
http://www.pohora.cz/
http://www.horyinfo.cz/


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. 
 

 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 
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.  
 

 Hlavní mediální partner ČHS 
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. 

http://www.singingrock.cz/
http://www.pivorohozec.cz/
http://www.rockpoint.cz/
http://www.lezec.cz/


 

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/

