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Jsem absolventem PF TU Liberec v učitelském magisterském oboru 

(TV - AJ), nikdy jsem však ve školství nepůsobil. Po absolutoriu jsem 

působil ve sklářské skupině Bohemia Crystalex Trading a.s. v oddělení 

zahraničního obchodu, poté v roce 2005 jsem odešel do outdoorové 

branže a působil jako obchodní a marketingový ředitel ve společnosti 

RP Climbing s.r.o. (Ocún), dále přes legendární SIR JOSEPH a vlastní 

poradenskou firmu jsem došel až do dánského koncernu OASE 

Outdoors ApS, kde působím jako vedoucí prodeje pro Českou 

republiku a Slovensko. Pracuji v mezinárodním kolektivu se 

základnou v dánském Give. Absolvoval jsem 2-leté manažerské 

studium v agentuře Gradua-Cegos zaměřené na Lean management, 

Time management a veškeré prodejní dovednosti, jsem 

absolventem marketingu. Hovořím a píši plynně anglicky, rusky. 

Domluvím se německy, polsky a francouzsky. 

S lezením jsem začínal v roce 1991 po výletu do Českého ráje v rámci basketbalového soustředění 

(basketbalu se okrajově věnuji stále), kde jsem lezl s legendární Motanicí (maminkou spoluhráče). První 

opravdové lezení bylo pak už ve zcela sportovním duchu ve skupině kolem Honzy Kareše a jeho 

zahradní domácí stěny. První závody, první úrazy, první zahraniční zájezdy, přerušené ročním studiem 

v USA, kde jsem maturoval, celý život se začal točit kolem lezení. Na písku mám vylezeny cesty do X.b, 

na vápně pak do 7c+. Na závodech jsem býval většinou v semifinále ČP, občas i finále, většinou v 

mládežnických kategoriích a akademických kláních. Dnes lezu hlavně sportovky, ikdyž bylo i nespočet 

"odvážných" cest na písku a ve vícedélkách. 

Po příchodu rodiny (3 děti; 18, 17 a 6 let) se dále věnuji lezení, ale velmi se zajímám i o dění okolo 

lezení. Po 4-letém působení v basketbalovém klubu na pozici člena VV a jednatele jsem se naučil 

spolupráci s municipalitou, sportovní federací, ministerstvem, celkově ekonomickou stránku klubu a 

svazu. Jedno volební období jsem byl členem Sportovního výboru na magistrátu města Liberce. V roce 

2018 jsem založil horolezecký klub, který pracuje s mládeží a pořádá akce. Působil jsem 2 roky v EOG 

(European Outdoor Group) a FESI (Federation of the European Sporting goods Industry) za Českou 

republiku. 

Mojí vizí je budovat a rozvíjet to, co současné vedení ČHS započalo. Chci naslouchat a pomáhat nalézat 

prostředky pro naplňování rozpočtů jednotlivých součástí ČHS. Využiji své letité zkušenosti z velkých 

firem, vlastního podnikání i úspěšné klubové aktivity, a spolupráce s minicipalitou a státem. Chci 

fungující transparentní systém s jasně danými procesy. Věřím, že spolupráce sportovců a potenciálních 

účastníků olympiád s nadšenými horolezci a správci skal je udržitelný model, kde každý bude rozumět 

své pozici a roli. Věřím v systematickou práci s mládežnickou základnou a její rozšiřování a v potřebu 

zlepšování kvality servisu pro všechny členy ČHS s ohledem na různorodost jejich zaměření. 
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