
  

Elektronický čtvrtletník; 4. číslo roku 2014 vychází 3.10. 2014 
Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se událo ve třetím 

čtvrtletí roku 2014 v horách, na skalách, na závodech i v ČHS 

_____________________________________________________________________ 

Lezení v horách a na skalách... 

Úvodním tématem této rubriky jsou pochopitelně výsledky Výstupů roku 2014, které byly 
vyhlášeny, již tradičně, v závěrečné části Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu 
v Teplicích nad Metují. Nejlepší horolezecké, lezecké i skialpinistické výkony členů ČHS 
uskutečněné v období od srpna 2013 do konce července letošního roku hodnotili a vybírali členové 
odborných komisí ČHS. Ocenění Výstup roku, která patří výkonům světové úrovně, byla letos 
udělena čtyři:  
V kategorii hory nad 6000 m n. m. získala ocenění Výstup roku 2014 dvojice Ondřej Mandula 
a Jiří Pliska, za prvovýstup SZ stěnou Uzum Brakk Ve správný čas na správném místě 
(Karákoram, Uzum Brakk 6.422 m n. m., obtížnost 6b, M5, A1, 70°, délka výstupu 1600 m, 35 
délek; 6. - 9. 8. 2013).  
V kategorii hory pod 6000 m n. m., mixový a ledovcový charakter, bylo ocenění uděleno za 
prvovýstup Le Vol du Dragon SV stěnou Les Droites, který má na svědomí Pavel „Bača“ 
Vrtík a Honza Straka (oblast Chamonix, Les Droites, M7+/A2, délka výstupu 1200 m, alpský styl; 
8. - 13. 3. 2014). 
Další Výstup roku 2014 putoval za Adamem Ondrou a jeho projektem a prvovýstupem Vasil, 
Vasil (Moravský kras, Sloup, 12 (9b+), nejtěžší cesta v ČR a jedna ze tří nejtěžších na světě;  
4. 12. 2013). 
Poslední Výstup roku 2014 získala opět dvojice, Lucie Hrozová a Mirek Matějec, kterým se 
podařil pravděpodobně první OS týmový přelez mixové cesty Jedi Master (Val di Cogne, 
M11, délka 100 m; 1. 3. 2014).  
 
Udělena byla také řada čestných uznání, oceňovalo se ve všech kategoriích vyjma 
pískovcového lezení, které je bez významných výstupů již druhý rok.  
V kategorii hory pod 6000 m n. m., mixový a ledovcový charakter, získal čestné uznání prvovýstup 
Abdulova ohnivá lýtka na Monte Samila, jehož autory jsou Marek Holeček, Vladimír Jošt 
a Vladimír Nosek (Antarktida, ostrov Anvers, Monte Samila; WI5, celkový sklon 70°, délka 1700 m; 
17. - 18. 1. 2014). Další čestné uznání v této kategorii získal Dušan Janák a Honza Straka za 
druhý čistý přelez Královského převisu na Pyšný štít ve Vysokých Tatrách (nejtěžší délka M12, 
druhý přelez původně technické linie; 26. 2. 2014).  
V další kategorii, tentokráte neledovcové, bylo čestné uznání uděleno Dušanu Janákovi, Václavu 
Šatavovi a Miru Peťovi za prvovýstup Dionýsos Z stěnou Petit Jorasses (oblast Mont Blanc, 7 b/c 
fr., délka výstupu 600 m, 18 délek; 14. - 16. 8. 2014).  
Ve sportovním lezení získal čestné uznání Adam Ondra za OS přelez Il Domani (Baltzola, 9a OS, 
první OS a pravděpodobně nejtěžší OS přelez vůbec; 4. 5. 2014). Vedle Adama se prosadila Edita 
Vopatová, která si převzala ocenění za cestu Cringer (Frankenjura, 8c PP, první český ženský 
přelez této obtížnosti; 3. 5. 2014). 
Hned tři čestná uznání posbírali boulderisté, všichni za obtížnost 8B+: Adam Ondra za prvovýstup 
Mikrolog (Moravský kras, Sloup, 8B+; 28. 11. 2013), Martin Stráník za Memento (Silvretta; 8B+, 
dříve nejtěžší boulder na světě; 8. 9. 2013) a Petr Resch za Poslední výlet psa Šarika 
(Petrohrad, 8B+, první přelez; 18. 2. 2014). 



Pro čestná uznání v kategorii mixy a ledy sportovního charakteru si přišli čerství držitelé letošního 
Výstupu roku – Lucie Hrozová a Míra Matějec, oba za přelezení cesty Pray for Power 
(Starzlachklamm, M14 PP, 23. 2. 2014. Lucka první a Míra druhé opakování).  
V extrémním skialpinismu je nyní téměř bez konkurence Jirka Švihálek, který získal čestné uznání 
za sjezd S stěnou Štrbského štítu v Tatrách (max. sklon 51°, délka sjezdu 500 m; 10. 3. 2014).   
 
Mimořádnou cenu získal Radek Jaroš - za dosažení všech čtrnácti osmitisícových vrcholů 
a tedy za získání Koruny Himálaje. Poslední vrcholem, kterým R. Jaroš zkompletoval celou 
osmitisícovou sérii, byla K2, na kterou vystoupil 26. 7. 2014 Abruzziho pilířem. Na vrcholu K2 
stanul i druhý člen expedice, Honza Trávníček, se kterým byl Radek i před dvěma lety na 
Annapurně.  
 
Úspěch na osmitisícových kopcích zaznamenali i Libor Uher a Marek Novotný, kteří 25.7. 
stanuli na vrcholu Broad Peaku (8047 m n.m.). Připomeňme, že pro Libora je to čtvrtá a pro Marka 
třetí osmitisícovka. 
 
Adam Ondra v přestávce mezi závody přelezl v Ceüse cestu Biographie za 9a+ a další dvě 
devět áčka (TCT a La prophétie des grenouilles).  
 
Martin Stráník si v červenci připsal další 8B+: Autofix v Moravském krasu a The Never Ending 
Story v Magic Woodu; Autofix zopakoval na konci srpna i Adam Ondra.  
 
Letošní cenu Rock Salewa Award udělovanou v Arcu na festivalu Rock Master Adam Ondra sice 
nezískal (byl mezi nominovanými, ale tentokráte dostala přednost dáma – Belgičanka Muriel 
Sarkany), zato ve Vysokých Tatrách ve Zlomiskové dolině během akce HUDY Boulder Blast THT 
2014 přelezl nový boulder obtížnosti 8B.   
 
Na začátku září odcestovali do Nepálu se slovenskou expedicí brněnští extrémní 
skialpinisté Jirka a Ondřej Švihálkovi, s plánem sjet Dhaulagiri. O sjezd této osmitisícovky se 
pokusil již v roce 2009 David Fojtík, který za svůj byť neúplný sjezd (v jednomu úseku musel 
sestupovat bez lyží) získal ocenění v rámci Výstupů roku 2010.  
 
Martinu Kulajtovi se v polovině srpna podařil první český přelez stropní spáry Turkey Crack, 
8a, v italském Cadarese; Martin ji dal RP na 3. pokus.  
 
A na závěr zpráva od Pavla Vrtíka: Příznivé podmínky nalákaly koncem září do severní stěny 
Grandes Jorasses několik českých týmů. Jako první přelezla dvojice Pavel "Bača" Vrtík 
a Dušan "Stoupa" Janák volně cestu "No siesta", kvůli nedostatku ledu s čtyřdélkovou variantou do 
cesty "Bonatti-Voucher". Ve stěně strávili dva bivaky, první ve dvanáctihodinové sněhové bouři. Po 
zlepšení počasí přelezli Petr Soudek s Pavlem Nesvadbou v jednom zátahu cestu Colton-
MacIntyre včetně sestupu do italského Courmayeru. Laďa "Lájoš" Petráš s parťákem přelezli také 
Colton-MacIntyre s bivakem na vrcholu a sestupem přes sedlo Hirondeles. Vašek Šatava a Pavel 
Jonák přelezli volně cestu "Bonatti-Voucher" s variantou nástupu z "No Siesty".  
 

Závody 

Přes léto proběhly tři závody SP v lezení na obtížnost – hostiteli bylo Chamonix, Briancon 
a Imst. Nejlepší výsledky z naší reprezentace měl Adam Ondra. V Brianconu postoupil do 
finále z 8. místa, avšak finálové kolo bylo kvůli extrémně nepříznivým povětrnostním podmínkám 
zrušeno, takže osmá příčka byla konečná. V Imstu pak prolomil letošní smolnou sérii a svou formu 
zúročil ziskem zlaté medaile. 
 
Na úspěšný závod v Imstu navázal Adam svými výkony na srpnovém Mistrovství světa 
v boulderingu v Mnichově, kde - opravdu doslovně - vybojoval titul mistra světa 
v napínavém finálovém klání, když jako jediný topoval všechny čtyři finálové bouldry. Velmi dobrý 
výkon podal v kvalifikaci také Martin Stráník, v semifinále skončil na patnáctém děleném místě. 
 



Svoji letošní formu potvrdil Adam Ondra na MS v lezení na obtížnost v září ve španělském 
Gijónu, kde získal titul Mistra světa v lezení na obtížnost 2014 a stal se prvním lezcem 
v historii, který získal v jednom roce mistrovské tituly z obou disciplín. Adam byl už v srpnu 
vyhlášen Mezinárodní federací světových her Sportovcem měsíce, a to právě za své špičkové 
výkony na SP v Imstu a MS v Mnichově.  
 
Na MS ve Španělsku startovala téměř celá reprezentace; postup Ivy Vejmolové do semifinále, kde 
zalezla 23. místo, je po více než deseti letech největší úspěch českého ženského lezení.  
 
Libor Hroza startoval v obou prázdninových závodech SP v lezení na rychlost - v Chamonix 
dosáhl v kvalifikaci času, který by prolomil světový rekord, ale stěna není homologovaná. Nakonec 
však skončil kvůli vyřazovacímu systému na 7. příčce. Koncem srpna v Arcu však už nenechal 
nic náhodě, na tamní homologované stěně předběhl světový rekord hned dvakrát, a stal se 
tedy nejen jeho novým držitelem, ale také vítězem tohoto závodu v rámci Arco Rock 
Masters. 
Na MS v Gijonu bohužel skončil ve vyřazovacích kolech na 8. příčce a přišel zároveň i o svůj 
světový rekord. Držíme palce do podzimních asijských závodů v rychlosti v Koreji a Číně. 
 
Reprezentační družstva mládeže se v červenci zúčastnila závodů Evropského poháru 
mládeže (EYC) v lezení na rychlost v Imstu a v Chamonix – v Imstu získal Matěj Burian 
zlatou medaili v kategorii nejmladších chlapců (B), celkově je na druhé příčce. V červenci 
a srpnu pak boulderující mládež soutěžila na EYC v L´Argentiére a Längenfeldu a začátkem září 
na Mistrovství Evropy mládeže v Arcu. 
 
Posledním letošním závodem naší mládežnické reprezentace bylo Mistrovství světa 
mládeže v lezení na obtížnost a na rychlost, které se letos konalo v druhé půli září v Nové 
Kaledonii. Z něj přivezl Honza Kříž další mistrovský titul pro Českou republiku, a to Mistra 
světa juniorů v lezení na rychlost 2014.  
  
Po prázdninové pauze se také rozběhly tuzemské seriály závodů ČHS. Prvním byl tradiční 
závod v boulderingu při MHFF v Teplicích nad Metují, letos jako 4. kolo Rock Point Český pohár 
v boulderingu 2014. Následujícím závodem této série bylo 13. září Rock Point Mistrovství ČR 
v boulderingu 2014, které proběhlo na náměstí ve Slaném, a kde mistrovské tituly 
vybojovali Karina Bílková a Martin Stráník. 
 
13. září pokračovala v Jičíně podzimní série závodů mládeže TENDON U14 a 21. září v Bystřici 
nad Pernštejnem TENDON Český pohár mládeže. 
 
Poslední zářijový víkend se na stěně HUDY v Ústí nad Labem konalo Mistrovství ČR v lezení 
na obtížnost 2014. Své loňské tituly tam obhájili Edita Vopatová a Martin Stráník. 
 
První říjnový víkend bude také „mistrovský“ - první říjnovou sobotu nás čeká Mistrovství ČR 
mládeže v lezení na obtížnost a TENDON Český pohár mládeže na Big Wallu v Praze a hned 
v neděli 5.10. Mistrovství ČR mládeže a dospělých v lezení na rychlost na stěně v Kladně. 
  
 

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

Na konci července jsme byli pozváni Správou CHKO Labské pískovce na jednání týkající se 
dodržování podmínek pro lezení v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe, tj. na pravém 
břehu řeky. Správa CHKO se zajímala o lezení s magnesiem, četnost a evidování prvovýstupů, 
ponechávání smyček ve stěnách apod. Oficiální zápis z jednání zveřejníme na našem webu, 
jakmile jej budeme mít k dispozici. V každém případě platí, že stanovené podmínky je nutno 
dodržovat.  

Koncem srpna začala platit výjimka, na jejímž základě lze i nadále lézt na Pálavě, na území 
Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska, v lezeckém areálu Martinka (skály 
Martinka, Špunt a Obří kámen) a v areálu Trůnu (Hlavní věž, Severní věž, Urbanova věž, Trůn, 



Vzývající, Ploutev, Abeceda, Rafičkův rypák a Maturita). Lezení je možné každoročně od 18. 8. do 
31. 12., období pro lezení je tedy oproti předchozí výjimce rozšířeno. Podmínky lezení naleznete 
na našem webu i na informačních tabulích v terénu. Výjimka platí do konce roku 2018 
a poděkování za její dojednání se Správou CHKO Pálava patří hlavně předsedovi OVK Jižní 
Morava Pavlu Weissarovi.  

Již v průběhu prázdnin jsme začali se Správou CHKO Kokořínsko (od 1.9. CHKO Kokořínsko 
– Máchův kraj) jednat o povolení lezení na rozšířeném území CHKO, o kterém jsme vás 
informovali v minulém čísle Zpravodaje. Lezení na původním území CHKO je možné za stejných 
podmínek jako dosud. Žádost o povolení lezení v lokalitách na „novém“ území (skály u Strážova, 
skály u Máchova jezera, Hradčanské stěny) by měla být díky vstřícnosti správy CHKO brzy 
vyřízena.  

První zářijovou neděli byla „otevřena“ nová lezecká lokalita Paraple v Českém krasu. Díky 
Martinovi Tučkovi a další známým středočeským „vrtačům“ je zde k dispozici třicítka sportovních 
cest na dvou skalách.  

Zástupci ČHS a společnosti Netsystem Int. se koncem září dohodli na ukončení spolupráce 
při provozování databázové aplikace Skalní oblasti, důvodem byly odlišné pohledy na správu 
a další rozvoj systému. Na straně ČHS toto rozhodnutí vyšlo od Centrální vrcholové komise, která 
systém využívala pro podporu činnosti vrcholových komisí. Databáze skal, kterou ČHS obdržel, 
bude využita pro vytvoření nového systému, který bude umístěn na webu ČHS. Spuštění nového 
systému, který bude opět sloužit vrcholovým komisím i lezcům, předpokládáme koncem roku.  

V průběhu léta proběhlo několik metodických školení a doškolení, přibylo 13 nových 
instruktorů s kvalifikací RCI. Pro všechny již platí pojištění za způsobenou škodu, neboť se nám 
s pojišťovnou podařilo dojednat průběžnou rychlou aktualizaci seznamů pojištěnců.  

V polovině září se konala další metodická akce pro veřejnost – adidas metodický den na 
Kružberku pod vedením lektora Lukáše Tkáče. I přes pochmurnou předpověď počasí přijelo na 
Kružberk více než dvacet zájemců o základy lezení a jištění. Letošní poslední metodický den pro 
veřejnost je naplánován na 18. 10. do Českého krasu. O týden později se bude konat v Teplických 
skalách již 25. ročník Pelikánova semináře věnovaný horské medicíně, který organizuje lékařská 
komise ČHS.  

Během prázdnin byla podstatným způsobem rozšířena expozice muzea horolezectví, které 
je od letošního května umístěno v postupně rekonstruovaném zámku v Adršpachu. Na 
vytvoření horolezecké expozice má veliké zásluhy Jirka Novák, předseda komise historie ČHS 
a vedoucí mnoha expedic, a také Vladimír „Chroust“ Procházka.  

Horolezecký úřad 

Výkonný výbor se sešel v uplynulém období jednou, jednání se konalo na Ostaši a bylo 
v případě některých členů spojeno s festivalovými „povinnostmi“ (účast předsedy Honzy Bloudka 
na zahájení Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují, moderování 
Výstupů roku 2014 Petrem Reschem). Z obvyklého množství bodů, které byly na programu 
jednání, je třeba zmínit zejména diskusi o potřebné změně postavení oddílů v rámci ČHS 
s cílem umožnit v ČHS členství oddílů s právní subjektivitou; jedná se o jeden z úkolů, který 
byl výkonnému výboru uložen usnesením letošní valné hromady.  

Výkonný výbor jednal také o kombinovaném členství v ČHS a Alpenverein Österreich. 
Záležitost není zatím dořešena v důsledku změn na rakouské straně, nicméně výkonný výbor 
rozhodl, že oproti předchozím letům nabídne spolupráci při poskytování kombinovaného členství 
i dalším zástupcům rakouského „alpenvereinu“. O výsledku vás budeme informovat 
prostřednictvím našeho webu.  

Další jednání VV se bude konat týden po vyjití tohoto Zpravodaje. Na víkendové jednání na Pálavě 
jsou tentokráte pozváni i předsedové odborných komisí, většina z nich již přislíbila účast.  



Na konci září jsme podali žádosti o dotace poskytované Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy, které každoročně využíváme, a které jsou zaměřeny na podporu sportovní 
reprezentace, talentované mládeže a na činnost ČHS.  

Co nás v následujícím období čeká? Vedle již zmíněných záležitostí (kombinované členství na 
rok 2015, nové právní postavení oddílů, spuštění nového webového modulu zaměřeného na skály 
ČR) také jednání s partnery ČHS na další rok, příprava Ročenky ČHS 2015, každoroční soutěž 
o nejlepší fotografii pro PF, vyhodnocení letošních grantů a samozřejmě celková příprava na další 
rok včetně rozpočtu. Členské průkazy na rok 2015 jsou již objednány, budou světle modré. 

Další informace naleznete na www.horovaz.cz. Pokud chcete mít aktuální informace, můžete si 
objednat zasílání zpráv o novinkách na webu ČHS http://www.horosvaz.cz/newsletter-prihlaseni/.  

ČHS vám přeje pěkné babí léto i závěr celého letošního roku. 

______________________________________________________________________ 

Partneři ČHS v roce 2014 

 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 

adidas TERREX: nová legenda pro outdoorové sportovce. Nejnovější produkty TERREX patřící do kolekce 
adidas Outdoor jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, příjemného a prodyšného materiálu s důrazem na komfort 
a pohodlí a obsahují nejmodernější technologie pro dokonalý prožitek z pohybu v přírodě. Ať už budete 
vybírat mezi trekovou obuví, funkční svrchní vrstvou nebo prádlem z řady adidas TERREX, nebudete 
zklamáni! Výhody funkčních modelů nejvíce oceníte za nepříznivých klimatických podmínek a měnícího se 
počasí, které není v přírodě výjimkou. 

 

 Partner ČHS 

MAKAK Climbing s.r.o. – firma, která se již dvacet let zabývá výrobou, montáží a vývojem horolezeckých 
stěn a umělých chytů. Za dobu své existence firma postavila více než dvě stě stěn v zemích celé Evropy 
o celkové ploše přes 30 000 metrů čtverečních. Informace o produktech a možnostech spolupráce najdete 
na našich stránkách – http://www.makak.cz. 

http://www.horovaz.cz/
http://www.horosvaz.cz/newsletter-prihlaseni/
http://www.makak.cz/


 

 Partner ČHS 

TENDON je mladá, ale známá a celosvětově úspěšná značka statických a dynamických lan. Díky vlastnímu 
know-how a dlouhodobé spolupráci s univerzitami, výzkumnými ústavy a certifikovanými laboratořemi a také 
stálými investicemi do rozvoje a modernizace našeho výrobního závodu jsme dodavatelem pro nejnáročnější 
zákazníky. Mimo samozřejmé špičkové kvality nabízíme našim uživatelům i další benefity – hluboké 
pochopení jejich potřeb a jejich komfort a bezpečnost. Široká škála průměrů, délek i úprav statických 
a dynamických lan uspokojuje potřeby lezecké komunity, speleologů, kaňonářů i pracovníků ve výškách a 
dalších oborů již od roku 1998. Již více než deset let je Tendon mecenášem závodního mládežnického 
lezení na obtížnost, podporuje jak regionální závody Tendon Cup, tak od roku 2012 závody Tendon Českého 
poháru mládeže. Všechny naše produkty jsou vyvíjeny a vyráběny v ČR, jsou certifikovány a plně v souladu 
s mezinárodními bezpečnostními normami a standardy EU. 

 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. 
 

 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.  

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


 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. 
 

 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.lezec.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/

