Elektronický čtvrtletník; 4. číslo roku 2015 vychází 2. října 2015.
Stručné informace o tom, co významného a zajímavého se událo ve třetím
čtvrtletí roku 2015 v horách, na skalách, na závodech i v ČHS

_____________________________________________________________________

Lezení v horách a na skalách...
V Teplicích nad Metují, v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, byly vyhlášeny
výsledky soutěže Výstupy roku 2015, ve které jsou oceňovány nejlepší horolezecké, lezecké
i skialpinistické počiny členů ČHS v uplynulém období od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015. Nominací se sešlo o
něco méně než v předchozích letech, ale zato bylo uděleno nejvyšší, letos obnovené ocenění – Výstup
roku s hvězdičkou, které je určeno pro výjimečný výkon posouvající hranice světového lezení. Získal ho
samozřejmě Adam Ondra, za přelezení boulderu Jade – 8B+ v Rocky Mountains; jedná se o nejtěžší
flash této obtížnosti na světě.
A nyní udělená ocenění v jednotlivých kategoriích:
- Kat. hory pod 6000 m n.m. - mixy a ledovcový charakter: Čestné uznání - No Siesta přes Bonnatti
Voucher, Grandes Jorasses - Pavel Vrtík a Dušan Janák, , 1200 m mixového lezení do M7, OS.
- Kat. hory pod 6000 m n.m. - skalní lezení vč. big wall: Čestné uznání - Invisible Line - Jindřich
Hudeček, Michal Brunner, provovýstup na Aguja Poincenot v Patagonii, 7a, A1, 400 m.
- Kat. sportovní lezení: Výstup roku - Chromozome Y - Adam Ondra, 9a flash, oblast Charmey
ve Švýcarsku
- Kat. bouldering:
Výstup roku z hvězdičkou - Jade - Adam Ondra, 8B+ flash, nejtěžší flash této obtížnosti na světě, Rocky
Mountains
Výstup roku - Practice of the Wild - Martin Stráník, 8C, oblast Magic Wood ve Švýcarsku
Čestné uznání - Pohádka o chytech - Petr Resch, 8B+, Petrohrad
- Kat. mixy a ledy sportovního charakteru: Výstup roku - Low G Man - Lucie Hrozová, D 14, 1. ženské
opakování cesty a celkově druhý přelez, oblast Bus del Quai di Iseo v Itálii
- Kat. skialpinismus: Čestné uznání - výstup a sjezd Marinelliho kuloáru - Jan Hartmann, Marek
Holubec, obtížnost D, převýšení 2000 m, sklon 40 - 45°, oblast Monte Rosa
Všichni ocenění obdrželi kromě diplomů také finanční odměnu a od Pivovaru Rohozec, který je partnerem
ČHS, nádavkem dárkové balení rohozeckého piva. Tři z oceněných věnovali své finanční odměny na pomoc
Nepálu.
Mára Holeček, tentokráte s Tomášem Petrečkem, se v srpnu opět pokusil vytyčit novou cestu na
karákoramský Gasherbrum I, který mu odolal při předchozích pokusech, z nichž druhý skončil tragickým
pádem Zdeňka Hrubého. Extrémně špatné počasí letos zadrželo Marka a Tomáše ve výšce 7300 m n.m.,
tedy v tzv. zóně smrti, ze které se dokázali po 192 hodinách boje vrátit. I to je nutno považovat za úspěch.
Honza Trávníček se třemi spolulezci se na začátku září vydal na Manáslu (8.136 m n.m.). Původně
plánovaná expedice na Cho Oju musela být zrušena, neboť Číňané na letošní rok nevydali potřebná
povolení.

Adam Ondra udělal na konci srpna dva nové prvovýstupy za 9a v norském Flatangeru. První se
jmenuje Brunhilde Low Start, vynýtoval ji Elliot Ashe a původně začínala výstupem po jümarech doprostřed
stěny k prvnímu jištění. Adam původní linii propojil se začátkem své cesty Thor’s Hammer (9a+). Ve stejný
den dokončil cestu Witchhammer 9a, která propojuje několik existujíích linií (Nordic Flower, Thor’s Hammer,
Brunhilde) a nýty v ní připravil Adam Pustelnik.
Petr Bláha vylezl ve v Gorges de Loup dvě 8c+ (Le Cote Obscur, La Totalité) a na konci září přidal
v téže oblasti dokonce 9a (Abysse).
V tradiční italské oblasti Orco se srpnu konalo soustředění mladých, nadějných horolezců - projekt
mladých alpinistů s finanční podporou ČHS. Ondra Tůma, Matěj Svojitka, Tereza Svobodová, Vojta Vlk
a Denis Pail se tu pod vedením zkušených alpinistů (Honzy Zbranka, Vaška Šatavy, Honzy Straky a Dušana
Janáka) učili lézt hlavně ve spárách „po vlastním“ a sbírali alpinistické zkušenosti.
Dva z výše zmíněných zkušených alpinistů, Honza Zbranek s Dušanem Janákem alias Stoupou, se po
výcviku mládeže vydali do Dolomit – výsledkem je přelezení Bella Vista v severní stěně Cima Ovest – 22
délek za 10+/11-.

Závody
Sportovní lezení slaví dílčí úspěch. Dostalo se do užší nominace pěti nových ukázkových sportů na
LOH v Tokiu 2020. Finálního rozhodnutí se dočkáme na 129. zasedání Mezinárodního olympijského výboru
v brazilském Rio de Janeiro, které proběhne v srpnu 2016.
V červenci a srpnu byly v plném proudu mezinárodní závody IFSC. Druhý víkend v červenci proběhly
v Chamonix, malebném alpském centru pod vrcholem Mont Blanc, závody Světového poháru v lezení na
obtížnost a rychlost, který byl zároveň pořádán jako Mistrovství Evropy 2015. Vynikajících výsledků
dosáhli naši favoriti v obou disciplínách: Libor Hroza ml. v lezení na rychlost zvítězil a mimo první místo
v závodě světového poháru také obhájil titul mistra Evropy z Chamonix z roku 2013, Adam Ondra
vybojoval v královské disciplíně stříbrnou medaili. Během této sportovní události převzal Adam Ondra
ocenění Sportovec roku 2014 - za dvojité vítězství na MS v boulderingu i obtížnosti v minulém roce.
Ocenění mu předal ředitel IWGA (International World Games Association) Joachim Gossow. Poté se světový
pohár v lezení na obtížnost přesunul do francouzského Brianconu, pokračoval v rakouském Imstu, norském
Stavangeru a na konci září jej hostilo město Puurs v Belgii. Z našich reprezentantů si nejlépe vedl Adam
Ondra, který ve Stavangeru získal stříbrnou medaili a v Imstu skončil čtvrtý. Ve Stavangeru se jednalo
o vůbec první závod světového poháru v historii Norska, a proto mu byla věnována velká pozornost. Ještě
nás čekají poslední dva závody v lezení na obtížnost - v polovině října v čínském Wujiangu a v polovině
listopadu ve slovinském městě Kranj. Na začátku srpna se konalo Akademické mistrovství Evropy
v Katowicích, kde Tomáš Binter ml. vybojoval šesté místo v lezení na obtížnost.
V srpnu Mnichov hostil poslední závod světového poháru v boulderingu, kde se Martinu Stráníkovi
podařilo získat výborné druhé místo. Při závěrečném vyhlašování byl oceněn i Adam Ondra, a to za
třetí místo v celkovém pořadí světového poháru v boulderingu 2015.
Na začátku srpna se v rakouském Mitterdorfu konal Evropský pohár mládeže v lezení na obtížnost,
kde Jakub Konečný získal stříbrnou medaili (v kategorii A).
Závody v boulderingu mládeže byly celkem tři – Evropský pohár v rakouském Längenfeldu, Mistrovství
Evropy juniorů ve Francii - L´Argentiére-la-Bessée a Mistrovství světa mládeže v italském městě Arco.
V srpnu také proběhl v Imstu třetí závod v lezení na rychlost mládeže.
Vyvrcholením mládežnické sezóny bylo na přelomu srpna a září Mistrovství světa mládeže
v boulderingu, lezení na obtížnost a lezení na rychlost v Itálii – ARCO 2015. Zároveň šlo o historicky
první MS mládeže v boulderingu. Mistrovství se zúčastnilo celkem 34 lezců a lezkyň české reprezentace.
Největšího úspěchu dosáhla Eliška Adamovská - v lezení na obtížnost v kategorii B skončila na sedmém
místě (v kategorii B soutěžilo celkem 77 závodnic). V konkurenci devadesáti závodníků kategorie A v lezení
na obtížnost bylo úspěchem deváté místo Jakuba Konečného. V boulderingu předvedla nejlepší výkon
Veronika Šimková, která skončila na patnáctém místě (z 65 závodnic). Matěj Burian (kategorie B) a junior
Honza Kříž skončili oba shodně na šestém místě v lezení na rychlost.
Zároveň v Arcu proběhl festival Arco Rock Master 2015, během kterého dokázal Adam Ondra v soutěžním
duelu zvítězit nad Seanem McCollem. Adam Ondra zde také slavnostně převzal ocenění La Sportiva Rock

Award, která je určená nejlepšímu závodníkovi předchozí sezóny. Adam ji získal za dvě zlaté medaile
na mistrovství světa v lezení na obtížnost i v boulderingu v roce 2014.
Ve středu 19. listopadu uspořádáme tiskovou konferenci na závěr závodnické sezóny 2015, které se
zúčastní nejúspěšnější reprezentanti v soutěžním lezení.
Tuzemské závody ČHS se po letní pauze opět rozběhly poslední víkend v srpnu. V sobotu 29. srpna se
konalo 4. kolo Rock Point Českého poháru v boulderingu v Teplicích nad Metují. Vítězi se stali Martin
Stráník a Petra Růžičková. Závod se konal v rámci 32. ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového
festivalu.
Další závody v boulderingu mládeže a dospělých proběhly 18. - 20. září ve Slaném na Náměstí
T. G. Masaryka. V 5. kolo Rock Point Českého poháru zvítězili Adam Ondra a Petra Růžičková. Zároveň se
ve Slané konalo Makak Mistrovství ČR mládeže juniorů. V juniorské kategorii zvítězili Štěpán Volf
a Andrea Pokorná, v kategorii A Jakub Konečný a Veronika Šimková a v kategorii B Štěpán Pochman
a Eliška Adamovská.
Za závodů v Teplicích a ve Slaném vznikl ve spolupráci s Českou televizí záznam, který je možné vyhledat
a zhlédnout v archivu ČT Sport - pořad Sport v regionech.
V září se konal další závod žákovských kategorií U14 v Nymburku a Český pohár mládeže v Jičíně. Články a
fotografie ze závodů najdete na našem webu v sekci Soutěžní lezení.
Na konci září proběhl v lezeckém centru SmíchOFF kurz ČHS pro získání národní stavěčské licence.
Na webu ČHS v sekci Drytooling byla zveřejněna nominační pravidla reprezentačního družstva
Iceclimbingu a Drytoolingu pro novou sezónu 2016. Byla sestavena dvě reprezentační družstva – A a B.

Servis ČHS (skalní oblasti, ochrana přírody, metodika a další)
Na začátku července se „otevřely“ všechny skály, kde platilo časové omezení kvůli ochraně
vzácných druhů ptactva, s výjimkou několika skal na pravém břehu Labe, kde byla prodloužena uzavírka
kvůli hnízdění čápa černého.
V září jsme obdrželi nová povolení pro menší lezecké oblasti Žďár u Rokycan a Dutý kámen
v Lužických horách; připraveno je i povolení pro Stránskou skálu a Rudice v Moravském krasu.
V ostatních oblastech, kde jsme požádali o povolení lezení, čekáme na reakci orgánů ochrany přírody (Býčí
skála a Vývěry v Moravském krasu, Borecké skály, Bořeň, Svatošské skály, a Polínko). Vedle toho začínáme
vyjednávat povolení lezení na území připravované CHKO Brdy ve Středočeském kraji.
Veškerá povolení, která vyjednáme, jsou vždy spojena s podmínkami, které se týkají nejen
samotného lezení, ale i pohybu a pobytu ve skalách. Podmínky nemusí být vždy uvedeny ve vydaném
„povolení“, ale mohou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, např. ze zákona o lesích, ve kterém
je mj. stanoven „zákaz rušit klid a ticho, zákaz provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat
chodníky…, zákaz těžit stromy a keře nebo je poškozovat, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, tábořit
mimo vyhrazená místa, znečišťovat les odpadky…“. Kontrolní den, který proběhl v srpnu v Adršpašsko –
Teplických skalách, bohužel ukázal, že některé z těchto podmínek a zákazů nejsou respektovány –
fotografie pokácených stromů u nástupů cest, odstraněná vegetace z vrcholů skal apod. naši vyjednávací
pozici rozhodně neusnadní. Základní zásada horolezectví, šetrné chování k přírodě, která je více než
půl století součástí horolezecké etiky by měla stále platit: „Respektuj a šetři skálu a chraň přírodní
prostředí, aby bylo zachováno neporušené budoucím generacím.“ (horolezecký průvodce, 1958)
Průběžně se snažíme vylepšovat a doplňovat databázi Skály ČR na našem webu. Nově je k dispozici
možnost navigace ke zvolené skále, a připravuje se možnost zapisování údržby skal a prvovýstupů.
Pokračuje soutěž mapování skal pořádaná ve spolupráci se značkami HUDY sport a Pivovar Rohozec,
díky které přibyly v databázi tisíce nových údajů ke skalám a k cestám. Na konci srpna proběhlo na festivalu
v Teplicích nad Metují dílčí vyhodnocení soutěže, ve kterém vyhrál nejpilnější „doplňovač“ dat Tomáš
Hornych z HK Ostaš.
V polovině července se v Jetřichovicích konalo další školení zaměřené na správné osazování jištění,
které bylo jako vždy určeno nejen správcům skal, ale i prvovýstupcům. Teoretickou část vedl předseda

Centrální vrcholové komise ČHS Karel Berndt, který mj. představil materiál dodávaný firmou Singing Rock.
Praktickou část školení vedl Vladimír "Ťéša" Těšitel, který demonstroval správný postup osazování na
vzorku nového slaňovacího kruhu Singing Rock.
K podpoře bezpečného jištění na skalách ČR se připojila firma Joker Cider, která přislíbila podpořit
údržbu jištění finančním příspěvkem, jehož výše se odvine od konzumace Joker Cider. Z každého vypitého
litru půjde koruna, tak popíjejte….
V průběhu léta se konaly v Alpách další části instruktorských kurzů pro zájemce o kvalifikaci
Instruktor skalního lezení (RCI) a Instruktor horolezectví (HAL). K dosavadním instruktorům ČHS, kteří
by se měli věnovat metodické činnosti v oddílech, tak přibylo dalších třináct.
ČHS se zapojil do akce Lipno Sport Fest pořádané Českým olympijským výborem, během které se
návštěvníci mohli seznámit s řadou sportů, mezi nimiž bylo i lezení. ČHS připravil den plný lezeckých aktivit,
kde nechybělo lezení na umělé stěně, ukázky bezpečného jištění, výuka základních uzlů, seznámení
s materiálem určeným pro zajištění lezeckých cest a údržbu skal. Na mobilní stěně odjistili naši instruktoři
stovky dětí, které si přišly vyzkoušet sportovní lezení.
Metodické dny ČHS našly nově své místo i v programu Mezinárodního horolezeckého festivalu
v Teplicích nad Metují. Zájemci se mohli seznámit se správným navazováním, s různými druhy
jisticích pomůcek, se způsoby bezpečného slanění, s budováním štandů atd.
Na webových stránkách UIAA a také na našem webu jsou nově k dispozici české překlady tří
doporučení Lékařské komise UIAA: Používání a zneužívání léků v horolezectví, Management akutní
horské nemoci, výškový edém plic a výškový edém mozku, Přenosné hyperbarické komory. Autory překladu
jsou I. Rotman z lékařské komise a Z. Sedáčková, kteří pracují i na překladech dalších materiálů.
V sobotu 5. září byl v Ostrově, po dlouhých peripetiích, slavnostně otevřen památník věnovaný
horolezcům spjatým s Labskými pískovci. Na vzniku památníku má zásluhy hlavně G. Tschunko, P.
Aksamit, HO Climbing Club Dubí, HO TJ Lokomotiva Teplice a Spolek pro Tisou, v jehož kompetenci bude
umisťování pamětních desek.
V létě se konala řada mládežnických akcí, které byly podpořeny granty, které poskytuje ČHS ve
spolupráci se svým partnerem HUDY sport. Tábory pro děti uspořádal např. HO Jeseník, HO Sokol Brno,
CC Ruzyně či HK Pardubice Synthesia.
V rámci projektu podpory mládežnických lezeckých klubů jsou do ČHS průběžně přijímáni zájemci
o spolupráci. V průběhu září evidujeme desítky klubů pracujících s mládeží, které mají zájem se do
zmíněného projektu zapojit. Partnerům poskytujeme finanční podporu z prostředků získávaných přes Český
olympijský výbor z loterií, následovat bude vzdělávání instruktorů a trenérů pracujících s mládeží a další.
Vzhledem k tomu, že se ČHS podařilo akreditovat kurz instruktor lezení na umělé stěně u MŠMT již tento
rok, chtěli bychom do konce roku proškolit první zájemce z řad našich partnerských klubů.

Horolezecký úřad
V průběhu uplynulého čtvrtletí se konalo jedno jednání výkonného výboru ČHS, a to již tradičně
v Teplicích nad Metují, v rámci Mezinárodního horolezeckého festivalu. Na jednání byli pozváni
předsedové OVK, se kterými členové výkonného výboru diskutovali o možnostech jak efektivně řídit
rozsáhlou celorepublikovou činnost. Schválen byl vstup dalších dvou spolků do ČHS – členem se stal SK
Nový Bor a TJ Český ráj – jeden z nejstarších oddílů ČHS. Průběžná kontrola hospodaření ČHS ukázala, že
reálné příjmy jsou mírně pozadu za očekáváními. Důvodem jsou nižší státní dotace a příjmy od partnerů, než
jsme předpokládali při sestavování rozpočtu. Výpadek ale pravděpodobně budeme schopni kompenzovat
úsporami a příjmy od ČOV z loterií.
Výkonný výbor provedl kontrolu projektů, na které dostaly komise přidělené peníze. Projekty běží
(soutěž mapování skal, drytooling camp a medializace ČHS), nebo již byly realizovány (program mladých
alpinistů). Podpořit lze i další projekty, neboť finanční prostředky, alokované na projekty komisí nejsou zcela
vyčerpány.
Na programu jednání bylo také kombinované členství v ČHS a ÖAV na rok 2016. Záležitost není

bohužel vyřešena, neboť vedení ÖAV nedokázalo zajistit schválení bližší spolupráce, předjednané na
schůzce v únoru 2015. Možnost poměrně čistého a jasného řešení, které by umožnila smlouva mezi dvěma
národními svazy, se vlivem nejrůznějších protichůdných zájmů uvnitř Alpenvereinu ukázala jako
neprůchodná. Pro rok 2016 proto opět jednáme se zástupci několika sekcí ÖAV u nás, o výsledku vás
budeme informovat.
Členové ČHS i další sympatizanti měli možnost přispět do konce července do sbírky na pomoc
Nepálu postiženému zemětřesení, kterou inicioval ČHS ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Na
"horolezeckém" účtu se sešlo téměř 24 tisíc Kč, které byly zaslány na opravu střech v oblasti Chumchet
severně od Gorkhy. Na konci srpna do sbírky přispěli svými odměnami tři čerství držitelé čestných uznání
z Výstupů roku 2015 – J. Hudeček, M. Brunner a J. Hartmann. Všem děkujeme.
Doufáme, že jste zaznamenali zvýšenou aktivitu na Facebooku ČHS, a že se vám líbí. Kromě
nejaktuálnějších zpráv od nás i ze světa jsou zde pro vás připraveny i soutěže, které podporují naši partneři Singing Rock, HUDY sport a Pivovar Rohozec.
Co nás čeká? Podání žádostí o státní dotace, distribuce členských průkazů (začne jako vždy 1. 12.),
příprava návrhu rozpočtu, vyúčtování všech letos poskytnutých grantů, soutěž o nejlepší fotografii na PF
2016 pro ČHS a spousta další práce.
Přejeme krásné babí léto a závěr roku.

__________________________________________________________________
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.

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/

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.

