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Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se událo v prvním 

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

_____________________________________________________________________ 

Lezení v horách a na skalách... 

Nejvýznamnější událostí uplynulého období, protože s přesahem z domácí na mezinárodní scénu, 
jsou letošní ceny Piolets d´Or. Letos si Zlaté cepíny z Courmayeuru odvezli Raphael Slawinsky 
a Ian Welsted za prvovýstup SZ stěnou K6 a Ueli Steck za sólový výstup jižní stěnou Annapurny. 
Pro nás je nejpodstatnější to, že mezi pěti nominovanými výstupy, které vybrala 
mezinárodní porota, byl i prvovýstup na Talung v podání Marka Holečka a Zdeňka Hrubého. 
Je to poprvé, kdy se výstup našich horolezců dostal do „finále“ této prestižní horolezecké soutěže.   

U Máry Holečka ještě zůstaneme. Ve druhé polovině ledna uzavřel poslední část vloni 
započatého projektu Never Stop Exploring, během které uskutečnil prvovýstup na, jak píše, „námi 
pojmenovaný vrchol“ Monte Samila na ostrově Anvers v Antarktidě. Cesta se jmenuje „Abdulova 
ohnivá lýtka“ a je věnována památce Zdeňka Hrubého (1500 m n.m., obtížnost WI 5 s celkovým 
sklonem 70°, délka včetně nástupového sněhového kuželu 1700 metrů, spolulezci V. Nosek 
a V. Jošt).   

Zima patří nabroušeným zbraním, a s těmi to velmi dobře umí Lucie Hrozová a její častý 
lezecký partner Míra Matějec. Na konci února společně přelezli v Německu v jeskyni 
Starzlachklamm cestu Pray for power, která neměla, pět let od svého vzniku, žádné opakování. 
Třicet pět metrů „vytrvalostního óbr dachu“ (řečeno slovy Lucie) ohodnotili na M13+, takže oproti 
autorovi dokonce trošku přitvrdili.  

Hned na začátku března pak oba přelezli ve Val d´Aosta významnou, již klasickou 
stometrovou mixovou cestu Jedi Master, s klasifikací M11, WI4+, která byla vytvořena v roce 
2005. Jejich přelez stylem OS je pravděpodobně prvním OS přelezem této cesty.  

Sama Lucie si pak na začátku února připsala ke svým úspěchům cestu Bafomet, která se 
nachází ve stropu jeskyně nedaleko Zakopaného. Cesta tak získala první ženský přelez a Lucie 
druhou cestu s klasifikací M14 (připomeňme, že se Lucie loni stala první ženou, která překonala 
tuto obtížnost). 

Také na začátku února, ale o stovky kilometrů jižněji, zvládl Adam Ondra první opakování 
cesty First Round First Minute, kterou vytvořil Chris Sharma ve španělské oblasti Margalef, 
a která je jednou z nejtěžších cest na světě. Pro Adama je to již dvanáctá cesta 9b (a těžší).  

Honzovi „Stračesovi“ Strakovi a Dušanu „Stoupovi“ Janákovi se na konci února podařil 
druhý volný drytoolový přelez Královského převisu za M12. První volný „průstup“ této linie 
vedoucí na tatranský Pyšný štít v zimních podmínkách z roku 2013 patří P. Rajčanovi 
a P. Sulákovi.  

Honza Straka, tentokráte s Pavlem “Bačou” Vrtíkem, mají na svědomí další pecku – 
prvovýstup v severovýchodní stěně Les Droites v masivu Mont Blancu. Cestu vylezli v polovině 
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března, alpským stylem, během čtyř dní. Cesta má kolem 1200 lezeckých metrů a obtíže dosahují 
M7+, s jednou délkou za A2.  

Kromě cepínů patří zima také boulderingu. Králem této disciplíny v české kotlině je Martin 
Stráník. V lednu zužitkoval svou sílu přelezem dlouhého, silně převislého boulderu „Sick of 
Sunshine“ za 8B+ na pravém břehu labského údolí. S blížícím se Beal petrohradským padáním 
2014 se také Petr Resch snaží připravit důstojné „závodní trasy“. Zatím tou nejtěžší je „Poslední 
výlet psa Šarika“ za 8B+, velmi převislý boulder za malé lišty a ošklivé boule přelezený v únoru.  
Až na metu 8B se během letošní zimy dostal Ondra Beneš. Skvělé podmínky zužitkoval na 
vytrvalostním problému „Red Zone“ (8B) v saském Bahratalu. 

Vedle čerstvých úspěchů bychom si měli připomenout i ty minulé, které se významně 
zapsaly do dějin českého nebo československého horolezectví. Nyní je k tomu vhodná 
příležitost, neboť na letošní valné hromadě byly uděleny tři tituly Čestný člen ČHS, které náleží 
horolezcům, kteří se svými celoživotními výjimečnými horolezeckými výkony zapsali do dějin 
českého nebo československého horolezectví. Čestnou členkou ČHS se stala Alena Čepelková, 
která patří k nejlepším horolezkyním českého horolezectví a v 80. letech minulého století byla, se 
spolulezkyní Zuzanou Hofmannovou, součástí světové špičky ženského horolezectví. Druhým 
nově jmenovaným Čestným členem ČHS je Josef Rakoncaj, jehož výstupy na osmitisícovky 
včetně zopakování výstupu na K2, které uskutečnil v 80. letech minulého století, jsou známé 
i laické veřejnosti. Třetím horolezcem, který získal titul čestný člen, je Vlastimil Šmída, 
dlouholetý člen horolezecké reprezentace, který se úspěšně zúčastnil z dnešního pohledu 
„objevitelských“ expedic do asijských velehor.  

Závody 

Letošnímu Českému poháru ve skialpinismu nepřálo počasí, většina z pěti plánovaných 
závodů včetně mistrovství ČR musela být kvůli nedostatku sněhu zrušena. Konala se pouze 
tradiční Noc tuleních pásů v Jánských Lázních a závod O dřevěného Krakonoše, byť v omezené 
podobě. Komise soutěžního skialpinismu uvažuje o uspořádání náhradního závodu Českého 
poháru ve skialpinismu 2014 ještě letos v prosinci, rozhodnutí padne v průběhu května.  
 
Na základě výsledků Noci tuleních pásů byla sestavena tříčlenná reprezentace ve složení Michal 
Štantejský (muži), Dominik Sádlo (junioři) a David Novák (kadeti). Na mezinárodních závodech 
se nejvíce prosadil junior Dominik Sádlo, který patří ve své kategorii ke světové špičce. 
V letošním roce se zúčastnil čtyř závodů světového poháru, ze kterých přivezl dvě medaile (SP 
Courchevel - stříbro z individuálního závodu a bronz z vertikalu), jedno páté, dvě šestá a jedno 
sedmé místo, v celkovém součtu pak vynikající čtvrté místo v SP 2014.  
 
Vrcholem skialpinistické sezóny bylo mistrovství Evropy v Andoře, které se konalo v polovině 
února, a zúčastnili se jej všichni tři reprezentanti. Dominik vybojoval na ME bronzovou medaili 
ve vertikalu a v individuálním závodě obsadil 5. místo. David Novák vybojoval při svém 
reprezentačním debutu mezi kadety 11. místo (individuální závod) a 14. místo (vertikal), Michal 
Štantejský se v jednotlivých disciplínách umístil na začátku čtvrté desítky.  
 
Závody v ledolezení a drytoolingu svoji českou pohárovou soutěž nemají, zatím se musíme 
spokojit pouze s jednotlivými závody, kterými jsou mistrovství ČR. MČR v ledolezení na rychlost 
se konalo v polovině února již tradičně ve Víru, putovní poháry pro vítěze, „Vírský cepín“, si 
odvezla Lucie Hrozová a Milan Dvořáček.  
 
Pro mezinárodní závody, Světový pohár v ledolezení (IWC) organizovaný mezinárodní 
horolezeckou federací UIAA, bylo letos sestaveno pětičlenné reprezentační družstvo - Lucie 
Hrozová, Martina Kratochvílová, Jan Straka, Mirek Matějec a Radek Lienerth. Největších 
úspěchů na závodech IWC dosáhla podle očekávání Lucie Hrozová, i když ve srovnání 
s předchozími lety zůstala, v důsledku zdravotních problémů, za medailovými pozicemi. Nejvíce se 
jí dařilo na mistrovství Evropy, které se konalo v Ufě, odkud přivezla čtvrté místo a v součtu 
celkovou šestou pozici v celkovém hodnocení letošního IWC. V mezinárodní konkurenci se 
prosadila také Martina Kratochvílová, která přivezla z MS juniorů v Champagny en Vanoise 



zlatou medaili ve své kategorii, a dařilo se jí i v soutěži dospělých.  
 
Začátek roku patří hlavně zbraním do ledu a lyžím, nicméně závodí se i na „překližce“. Tuzemská 
sezóna soutěžního lezení byla zahájena v Olomouci závodem TENDON U14, dříve známý pod 
názvem Tendon Cup, s upravenými pravidly a zaměřením na děti a mládež do čtrnácti let 
(v letošním roce ročníky 2001 až 2005).  
 
Závody Českého poháru dospělých i mládeže, které se konaly v prvním čtvrtletí roku, byly 
nominačními závody pro sestavení reprezentačních družstev. Na základě prvních dvou 
závodů Rock Point Českého poháru v boulderingu, které se konaly v Praze, bylo již 
sestaveno reprezentační družstvo pro bouldering v tomto složení: Petra Růžičková, Nelly 
Kudrová, Silvie Rajfová, Dominika Dupalová, Martin Stráník, Štěpán Stráník, Jan Chvála. Adam 
Ondra je nominovaný na základě předchozích výsledků. Mládežnická „repre“ na bouldering je 
pro letošek v tomto složení: Veronika Šimková, Eliška Vlčková, Veronika Scheuerová, Klára Halmo 
(dívky A), Adéla Jeníková, Sabina Večeřová, Jana Ondřejová (dívky B), Tereza Svobodová, 
Kateřina Kendíková, Anna Vavříková (juniorky), Martin Žák, Petr Kliger, Michal Běhounek (chlapci 
A), Vojtěch Trojan, Jakub Konečný, Martin Chytil, Jan Kendík (chlapci B), Jan Novák a Dominik 
Otto (junioři). 
 
Minulostí jsou již i všechny tři nominační závody ČP v lezení na obtížnost (Praha, Lomnice 
nad Popelkou a Svitavy), po kterých byla sestavena reprezentace ve složení: Jana Vincourková, 
Iva Vejmolová, Edita Vopatová, Eliška Vlčková, Jan Jeliga, Tomáš Binter, Roman Kučera a Martin 
Jech. Adam Ondra je členem reprezentačního týmu na základě předchozích výsledků a v letošním 
roce se chce prosadit v závodech SP. 
 
Nominační závod „rychlostníků“, dospělých i mládeže, se konal v polovině února na 
Kladně, a na jeho základě bylo rozhodnuto, že letos budou ČR v této disciplíně reprezentovat za 
mládež Veronika Scheuerová a Andrea Pokorná (dívky A), Jan Doseděl a Pavel Krůtil (chlapci A), 
Matěj Burian (chlapci B). Za dospělé pak Andrea Pokorná, Petr Burian a Jan Kříž. Na základě 
předchozích výsledků byl nominován a je členem reprezentačního týmu Libor Hroza, který patří ke 
světové špičce v této disciplíně. 
 
Ve Svitavách se uskutečnil první nominační závod mládeže v lezení na obtížnost, TENDON Český 
pohár mládeže; druhý se bude konat v dubnu ve Zlíně.  
 
Seriál mezinárodních závodů Světového poháru IFSC zahajuje koncem dubna závody 
v lezení na rychlost a v boulderingu v čínském Chongqingu, kde nás bude reprezentovat 
právě Libor Hroza; první závod SP v obtížnosti bude také v Číně, a to v druhé půli června 
v Haiyangu. 
 
Rozběhl se kurz pro získání trenérské licence B (druhé nejvyšší trenérské oprávnění v ČR), 
který ČHS (komise soutěžního lezení) připravil ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu 
UK. Kurz je určen trenérům působícím v oddílech ČHS, popř. tréninkových skupinách složených ze 
členů ČHS. Ti, kdo byli do kurzu přijati, již absolvovali obecnou část kurzu, speciální část bude 
začínat v druhé půli května. 
 

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

V oblasti péče o skalní oblasti došlo k významné personální změně: Z funkce předsedy 
centrální vrcholové komise odstoupil po několika letech a množství odvedené práce 
Vladimír Wolf, kterého nahradil Karel Berndt. První akcí pod jeho vedením jsou školení 
správců skal, z nichž jedno se konalo na konci března v Lužických horách, a druhé je 
naplánováno na konec dubna do Českého krasu. Obě školení se konají pod odborným vedením 
Vládi Wolfa a Vladimíra „Ťéši“ Těšitele.  

 



Plynule pokračují jednání s orgány ochrany přírody. V polovině ledna jsme získali nové povolení 
lezení pro Přírodní rezervaci Údolí Jizery a nyní čekáme na vydání rozhodnutí, které umožní na 
další období provozování horolezectví v Národní přírodní rezervaci Adršpašsko – teplické skály. 
Máme za sebou také úspěšné jednání o otevření nové, byť malé lokality v Českém krasu (lom 
Paraple). Vzhledem k mírné a krátké zimě začínáme dříve než jindy řešit hnízdění sokolů 
stěhovavých a jiných vzácných opeřenců; první dočasné uzavírky jsou již avizovány z Labských 
pískovců.  

V činnosti zaměřené na skalní oblasti je největší satisfakcí záchrana Žlebské jehly, které 
hrozila demolice v zájmu zajištění bezpečnosti železničního koridoru. Na její záchraně má velké 
zásluhy i ČHS a zejména předseda OVK Labské pískovce J. Pleticha.  

ČHS vyhlásil i v letošním roce granty, které mohou využívat oddíly i členové ČHS. Vedle již 
známých grantů na podporu tradičních akcí, na podporu mládeže a na údržbu skal byly 
vyhlášeny také granty na podporu vydání publikací s horolezeckou tématikou. Granty na 
podporu tradičních akcí byly přiděleny sedmnácti žadatelům, několik tradičních akcí se již konalo, 
dvě musely bohužel být kvůli nedostatku sněhu zrušeny. Posuzování žádostí a rozdělování dalších 
grantů proběhlo na konci března, nyní jsou se žadateli uzavírány smlouvy. Největším množstvím 
peněz budou podpořeny akce mládeže, kde se díky podpoře HUDY sportu rozděluje téměř 180 
tisíc Kč.   

Metodická činnost ČHS byla na začátku roku podpořena dlouho připravovanou příručkou 
pro začátečníky – Krok za krokem. Příručka je určena novým členům ČHS a byla zaslána také 
oddílům pro jejich nováčky.  

Metodická komise zahájila svoji činnost adidas metodickým dnem zaměřeným na 
ledolezení. Dvoudenní akce se konala na ledové stěně Vír, a byl o ni, i přes nepříznivé počasí 
a změnu termínu, velký zájem, zúčastnila se zhruba stovka zájemců. Komise připravuje na letošní 
rok ještě další tři otevřené metodické akce pro lezeckou veřejnost. Vedle těchto akcí se konají 
jako vždy instruktorské kurzy a doškolení stávajících instruktorů.  

Poslední novinkou jsou přírůstky do knihovny ČHS, tentokráte v podobě skialpinistických 
průvodců a metodických příruček zaměřených na skialpinismus a laviny. Nabídku knihovny 
naleznete na našem webu.  

Horolezecký úřad 

Od začátku roku se konala tři jednání výkonného výboru ČHS, na kterých byla řešena běžná 
agenda týkající se činnosti ČHS a pochopitelně také příprava valné hromady, včetně rozpočtu na 
letošní rok. Výkonný výbor řešil i problémy spojené s  oslabením po úmrtí Zdeňka Hrubého, 
a s ohledem na zájem pokračovat v již započaté práci rozhodl, že členové VV odstoupí ze 
svých funkcí a pokusí se na valné hromadě ve volbách získat mandát na další tříleté období.  

Valná hromada ČHS se konala v sobotu 22. března a byla, v návaznosti na výše uvedené 
rozhodnutí, „supervolební“. Kromě očekávaných voleb nových členů revizní komise 
a disciplinární komise byly na jejím programu i volby celého výkonného výboru.  

Nový výkonný výbor byl zvolen v tomto složení: Jan Bloudek – předseda, Pavel Žamberský 
– 1. místopředseda, Petr Resch – 2. místopředseda, Karel Berndt, Šimon Budský, Andrzej 
Kurowski a Jan Zozulák – členové VV.  

Novými členy disciplinární komise se stali Roman Wimmer, Tomáš Frank a Marek Holeček. 
Náhradníky byli zvoleni Miloslav Šramota a Vladislav Rezek. Novými členy revizní komise jsou 
Jiří Kalivoda, Jana Krtková a Michal Všetečka.  

 



Hostem valné hromady byl i předseda SHS James Igor Koller, a předseda ČOV Jiří Kejval. 
Slavnostním okamžikem valné hromady bylo předávání ocenění významným horolezcům. Čestné 
uznání České unie sportu obdržel na návrh výkonného výboru ČHS Vladimír Suchý a Václav 
Širl. Titul Čestný člen ČHS získala na základě předložených návrhů a po schválení valnou 
hromadou Alena Čepelková, Josef Rakoncaj a Vlastimil Šmída.  

V závěru valné hromady bylo schváleno usnesení, které v několika bodech reagovalo na 
předcházející diskusi. Výkonnému výboru bylo uloženo zabývat se právním postavením 
oddílů ČHS a předložit návrh řešení do příští valné hromady, a přepracovat vnitřní předpisy 
s důrazem na větší informovanost členů.  

Na programu valné hromady byly také obvyklé body – zpráva o hospodaření, schválení rozpočtu, 
zpráva o činnosti ČHS a o plnění koncepce. Účastníci valné hromady schválili jak zprávu 
o hospodaření za loňský rok, tak vyrovnaný rozpočet na rok 2014 ve výši 7.920.000 Kč. Na 
základě usnesení valné hromady je výkonnému výboru současně umožněno využít i případné 
navýšené dotace MŠMT a peníze od ČOV, v souladu se stanovenými podmínkami pro tyto 
programy.  

Nový výkonný výbor zahájil svou činnost zrušením směrnice o poskytování informací 
členům ČHS, která byla dlouhodobě, i na této valné hromadě, předmětem diskusí a kritiky. 
Problematiku dostatečně řeší obecně závazné právní předpisy, nicméně na toto téma bude 
pamatováno i při výše zmíněné celkové úpravě vnitřních dokumentů ČHS.  

V oblasti komisí došlo v období od začátku roku k několika personálním změnám. 
Předsedou komise nesoutěžního horolezectví byl jmenován Jan Zbranek, jehož úkolem je 
nyní připravit koncepci komise a představit ji výkonnému výboru. Podle jeho vystoupení na valné 
hromadě se můžeme těšit, že na významu opět získá alpinismus. Vedení komise drytoolingu 
opustil na základě vlastního rozhodnutí Radek Lienerth, vedením komise je nyní pověřen člen 
výkonného výboru Honza Zozulák. Poslední personální výměna již byla zmíněna – Karel Berndt 
nahradil v čele centrální vrcholové komise Vladimíra Wolfa.  

Pro sekretariát ČHS bylo uplynulé období jako každoročně velmi hektické. Důvodem byla 
především distribuce členských průkazů, kterých již bylo vystaveno více než devět a půl tisíce. 
Distribuci průkazů komplikuje fakt, že mnohé oddíly nevyřizují členské příspěvky za své členy. 
Velmi prosíme, abyste pokyny týkající se členských příspěvků dodržovali, usnadníte tím práci 
sekretariátu a uvolníte jeho kapacitu i pro jiné činnosti v  ČHS.  

Během ledna byla dokončena již pátá Ročenka ČHS, kterou jsme během února rozeslali 
všem členům, oddílovým i individuálním, kteří měli zaplacené členské příspěvky na rok 
2013. Doufáme, že k vám ročenka dorazila a že se vám líbila. Současně děkujeme všem, kdo 
poskytli do ročenky své fotografie, bez nároku na honorář, většinou jen za průkaz ČHS.  

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/.  

 

Přejeme vám úspěšnou lezeckou sezónu 2014. 

___________________________________________________________ 

 

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


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. 

 

 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. 

http://www.makak.cz/


 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 – outdoorová síť s dlouholetou tradicí. Vše začalo v roce 1997, kdy byla otevřena prodejna Himal 
sport v Praze. Následně začala spolupráce se značkou Alpinus a firma koncem roku 1998 otevřela druhý 
obchod v Praze. Koncem roku byl otevřen první obchod v obchodním centru – Praha Letňany. První Outdoor 
Centrum – Praha, Na Perštýně – předznamenalo začátek nové obchodní strategie, bylo to v roce 2004. Rok 
2005 byl ve znamení přejmenování firmy na Rock Point a.s. 
V ČR nyní vlastníme 19 prodejen pod značkou Rock Point. Sedm je umístěno v Praze, ostatní v dalších 
větších městech – Ostrava, Olomouc, Brno, Hradec Králové, Plzeň a Liberec. Rovněž provozujeme 
partnerské mnohobrandové prodejny Keen Concept Store a Hannah. Všechny prodejny ROCK POINT nabízí 
širokou škálu outdoorového vybavení pro vysokohorskou turistiku a pobyt v přírodě. Vše naleznete i na 
našem e-shopu www.rockpoint.cz. Naše prodejny jsou moderně zařízené s odborně vyškoleným 
personálem. Již několik let doplňuje nabídku našich služeb i půjčovna kvalitního a ověřeného outdoorového 
vybavení. Půjčovnu naleznete v osmi našich prodejnách. 
 

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

http://www.singingrock.cz/
http://www.pivorohozec.cz/
http://www.rockpoint.cz/
http://www.rockpoint.cz/prodejny/pujcovna/2/
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/

