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Lezec: Adam Ondra 
Cesta: Dawn Wall 
Oblast: Yosemity 
Rok: 2016

Adamův příběh a jeho husarský kousek je dobře znám. Především 
u nás v Česku to bylo významné mediální téma. Adam Ondra se 
stal pojmem doma i mezi lezeckou komunitou v zahraničí. 
O projektu „Dawn Wall” Heinz Zak říká: „V listopadu 2014 jsme se 
s Adamem setkali na Mezinárodním festivalu alpinismu v Praze. Při 
sklence vína jsme se domluvili, že hned po mistrovství světa v leze-
ní v roce 2016 vyrazíme na podzim do Yosemitů. Naše uvažovaná 
cesta nebyla ještě vylezena! Adam šampionát v Paříži vyhrál. Po-
té jsme s velmi malým týmem vyrazili do Kalifornie. Adama Ondru 
podporoval pouze Pavel Blažek, se mnou pak jel Christian Wild. 
Místní lezecká scéna byla docela pobavená, když Adam řekl, že 
jeho první bigwall na El Capitanu bude ,Dawn Wall’. Abych byl 
upřímný, Adam rozhodně nevěděl, čemu bude čelit. On, mimo-
řádný sportovní lezec, který neměl téměř žádné zkušenosti s trans-
portem výstroje ve vysoké stěně nebo s vícedélkovými liniemi, byl 
ochotný pokusit se o zvládnutí této cesty s obtížným vytahováním 
vybavení a s pasážemi, kde se jen velmi nesnadno daly vytvořit 
vhodné ,štandy’. 
Při diskuzi nám Tommy Caldwell doporučoval, že by bylo dobré 
uvažovanou cestu přeci jen nejprve prohlédnout slaněním. V re-
akci na jeho návrh jsem zdůraznil svůj principiální etický názor 
a prosadil, že celý projekt bude zahájen bez této úlitby. Začne-
me u úpatí stěny bez ohledu na to, zda tu budeme sami, nebo 
nás zde bude sledovat celý svět. Jistě, byl jsem jen v roli fotogra-
fa, ale zahájení akce topropováním, tj. proslaněním s horním jiště-
ním by byl špatný začátek.” 
Celá komunita lezců v Yosemitech byla u toho, když Adam začal 
svůj výstup. Tváří v tvář obtížnému transportu těžkého vybavení 
i tomu, že málo věřil v jistotu „štandů”, které cestou umísťoval, bo-
joval opravdu tvrdě. Všichni víme, že to byl úžasný výkon.
Heinz Zak pokračuje: „Již první den si získal u všech místních velký 
respekt. Třeba jen za to, že napoprvé zvládl neuvěřitelný kus stěny. 
Při výstupu byl Adam jištěn Pavlem. Byli jsme v Yosemitech sedm 
týdnů. Adam zvládl finální redpoint výstup za obrovského tlaku 
během osmi dní. To navždy zůstane zapsáno jako jeden z nejneu-
věřitelnějších milníků a úspěchů celé historie lezení.”

Adam Ondra: Opravdu 
husarský kousek

Součástí je panorama 3 × A4, kartičky túr a soutěže čtenářů.

Nejrozšířenější český časopis zaměřený na alpinismus  
a téměř všechny druhy volnočasových aktivit

www.lideahory.cz

Podle fotky, čepice a toho, jakého 
jsme měli psa, se psal rok 1970. Na spo-
lečné vycházce se starším bráchou  
Borisem jsem poprvé vyšplhal na skálu 
v bývalém, dávno opuštěném lomu. 
A když jsem slezl dolů, oznámil jsem ro-
dičům, že budu horolezec. Pravděpo-
dobně to brali stejně, jako když děti 
oznamují, že budou popeláři, piloti,  
hasiči a podobně. Ten rok Reinhold 
Messner vystoupil na svoji první osmitisí-
covku Nanga Parbat, o čemž jsem sa-
mozřejmě neměl ani tušení. Pravda je, 
že hory, knihy o nich i horolezecká te-
matika mě vlastně provázely celým 
dětstvím i dospíváním. Bratr mlčenlivé-
ho vlka, Deset velkých stěn, Himálajští 
tygři... To byly zásadní tituly.
Nešlo nesnít a nepředstavovat si, že jsem 
jako hrdinové těchto knih. Naštěstí díky 
rodinnému zázemí jsem měl k přírodě 

a horám blízko. Víceméně od věku, kdy 
jsem se naučil chodit, až do 15 let jsme 
každé letní i zimní prázdniny trávili na 
horách. Rodiče sice nebyli horolezci, 
ale oba byli sportovně založení. Záro-
veň taky trochu bez zábran, především 
samozřejmě táta. Mnohokrát jsme se ve 
vánici probíjeli pozdě večer na chatu, 
někdy dokonce až v noci. A mě to ne-
smírně bavilo. Časem jsem vyrážel s tá-
tou sám nebo ve větší partě. Díky tomu 
jsem se stal historicky nejmladším účast-
níkem zimního přejezdu Jeseníky – Orlic-
ké hory. 
Sami jsme šlapali denně desítky kilo-
metrů. Z chaty Skřítek v Jeseníkách do 
Deštné v Orlických horách, kde jsme 
končili na Šerlichu v nádherné Masa-
rykově chatě. Její základní kámen byl 
položen v roce 1924 za účasti Jiřího  
Gutha-Jarkovského. S tímto jménem 

jsem měl tu čest setkat se po dosaže-
ní Koruny Himálaje. Cena Jiřího Gutha-
-Jarkovského je udělována nejlepšímu 
sportovci České republiky daného roku. 
Na Masarykově chatě jsem také potkal 
možná největší legendu českého spor-
tu vůbec, Emila Zátopka. Snad i díky to-
muto setkání jsem pochopil, že k úspě-
chu vede cesta přes trénink a dřinu. 
A zároveň, že nic není nemožné, pokud 
se člověk věnuje tomu, co chce naplno 
a poctivě.
Pořád jsem žil ale život obyčejného klu-
ka. Náš barák byl tehdy na kraji města 
a okolo lomy, skalky, stromy... A právě 
v jejich korunách, opravdu hodně vy-
soko, jsem prožil svoje dětství. Dnes ne-
chápu, jak jsme se do výšky těch 15 m 
dostávali. Na stromech jsme po vzoru 
hrdinů z časopisu ABC vybudovali celé 
město. Lavice, ležení i záchody. Přitom 
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Jak se zrodil horolezec 
Z Vysočiny na Everest
Vyprávění Radka Jaroše - držitele Koruny Himálaje a Koruny světa

Radek Jaroš – I.

Radek Jaroš

1964 - Já a můj velký bratr Boris 

Horolezectví je široká škála disciplín 
a dovedností. Prošel jsem vším 
a na celém světě. Od skalek, přes 
lezení na písku, v ledu, v horách 
i ve velehorách...

1970 - s bráchou ve starém lomu. Když jsem slezl dolů, řekl jsem: „Budu horolezcem!”

Vzpomínka na setkání s naší legendou v chatě T.G. M. Na Šerlichu. 
Jedno krátké setkání někdy ovlivní celý život.

Ve třinácti letech jsem se zapsal do historie jako nejmladší účastník 
běžkařského přejezdu Jeseníky – Orlické hory

Radek Jaroš

První číslo lidé&HORY o rozsahu  
56 stran vyšlo v únoru 2002

V současnosti je rozsah časopisu  
vč. obálky 108 stran, formát A4.

Titulní strana: archív lidé&HORY
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Ozvěny hor – unikátní fotoshow s hudebním live-doprovodem
Milníky sportovního lezení – expozice nejprestižnějších snímků 

z lezeckých oblastí celého světa

John Roskelley (USA)
Lynn Hill (USA)

Peter Habeler (A)
Roger Schäli (CH)
Simone Moro (IT)

Drejc Karničar (SLO)

Osobnosti
Servus TV

Vylezli na nebe
Emilio Comici
Bergwelten
Češka koča

Témata a filmy

Heinz Zak

Slovanský dům   26.-28. 11. 2021

www.alpy.cz www.alpenverein.cz www.lideahory.czwww.festivalalpinismu.cz

Zahraniční partnerHlavní zahraniční partner

 
 

Hlavní zahraniční partner
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Dvouměsíčník: 
Vychází 6× ročně každý sudý měsíc

Náklad:
8000 ks každé číslo, 

festivalové číslo (č. 5 – vychází v říjnu) 9000 ks

Cena:
Jednotlivá čísla: 82 Kč

Celoroční předplatné: 475 Kč,
pro členy ALPENVEREIN.CZ, KČT a ČHS 305 Kč

Průměrně 48 760 čtenářů
Čtenáři: 79 % muži, 21 % ženy

Průměrný věk: 41 let

Distribuce: 62% předplatitelé, 35% obchody,  
3% partnerství akcí, soutěže, závody... 

čtenost
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Tištěná verze časopisu
Inzerce

Pro ořez je nutno přidat po všech stranách 5 mm od čistého formátu = formát na spad

2. a 3. strana obálky
210 × 287 mm – 30 000 Kč

4. strana obálky
210 × 297 mm – 35 000 Kč

1/1 strany uvnitř časopisu
210 × 297 mm – 25 000 Kč

1/2 strany na výšku
105 × 297 mm 

15 000 Kč

1/3 strany na šířku
210 × 98 mm 

12 000 Kč

1/6 strany na šířku
210 × 49 mm 

5 000 Kč

1/3 strany na výšku
72 × 297 mm  

12 000 Kč

1/6 strany na výšku
72 × 148 mm 

5 000 Kč

1/2 strany na šířku
210 × 148 mm 

15 000 Kč

1/4 strany na výšku 
105 × 148 mm  

8 000 Kč

banner na šířku
210 × 30 mm 

4 000 Kč
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Formáty podkladů a inzertních bannerů: text: doc; foto: jpg/tiff, rozlišení: 300 dpi; barevnost: CMYK

Téma, prezentace nebo představení produktu, firmy 
autorsky původní, originální, veřejnosti běžně nepřístupnou formou...  

Podklady (text, foto, logo...) po dohodě zpracujeme  
na velikost jedné nebo dvou celostran. 

Po vydání tištěné verze časopisu bude tato strana zveřejněna  
a přístupná všem zájemcům na webu lideahory.cz.

Cena: 10 000 Kč/strana

Test firemního produktu a naše zkušenosti s tímto výrobkem.  
Obvyklá velikost Testu v tištěné verzi lidé&HORY jedna celostrana. 

Po vydání tištěné verze časopisu bude tato strana zveřejněna  
a přístupná všem zájemcům na webu lideahory.cz.

Cena: 10 000 Kč/jeden test

Maximální formát vkladu může být 205 × 295 mm (š × v).
Maximální váha vkladu do 60 g.

Cena: 2,95 Kč/1 ks

tištěná verze i web časopisu

Test produktu

Vklad do tištěné verze časopisu

PR prezentace nebo článek
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Informovanost o tištěné verzi časopisu i o mnoha aktuálních  
novinkách ze světa alpinismu zajišťují facebookové stránky  

@lideahory a webové stránky www.lideahory.cz. 

Dosah příspěvků, resp. sledovanost facebookových stránek 
v období 11/2020 až 1/2021:

- průměrná sledovanost cca 59 000 zájemců
- sledovanost v lednu 2021 cca 72 000 zájemců

Únor 2021:
- sledovanost v únoru 2021 cca 310 000 zájemců

Aktivní sledovatelé stránek
– struktura a věkové rozložení v uvedeném období:

- ženy 42 % - z toho: věk 25 až 54 let: 35 %,
věk 55 let a výše: 4 %, věk do 25 let: 3 %  

- muži 58 % - z toho: věk 25 až 54 let: 50 %,
věk 55 let a výše: 5 %, věk do 25 let: 3 %

webové stránky www.lideahory.cz  
facebookové stránky @lideahory 

on-line informace
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Inzerce on-line

Banner na úvodní stránce webu

Pravá nebo levá strana/sloupec webu

Formáty on-line inzertních bannerů: png; rozlišení: 72 dpi

Partneři časopisu lidé&HORY mají z uvedených cen slevu 30 %!

PR článek – bez zobrazení  
na webu lideahory.cz 

10 000 Kč

obdélníkový formát (2700 × 900 px) 
8 000 Kč/měsíc

obdélníkový formát (670 × 90 px)
5 000 Kč/měsíc

skyscraper – sloupec 
(160 × 600 px)  
8 000 Kč/měsíc

square – čtvercový formát 
(300 × 300 px)
 7 000 Kč/měsíc



Lidé&Hory, s. r. o.
Štefánikova 63
150 00 Praha 5
IČ: 26706440

DIČ: CZ26706440

Ladislav Jirásko
608 929 190

inzerce@lideahory.cz
www.lieahory.cz

Marketing, inzerce

Vydavatel

Předplatné on-line na www.predplatne.lideahory.cz
Staňte se členem ALPENVEREIN.CZ a získejte výhodně  

časopisy lidé&HORY a TURISTA.

Časopis lidé&HORY
časopis ALPENVEREIN.CZ

formát A4, standardně 104 stran, 
uvnitř panorama 3x A4, 

jednotlivá čísla 82 Kč, celoroční před-
platné 475 Kč

Celoroční předplatné (6 čísel)  
pro členy ALPENVEREIN.CZ 305 Kč.

Ročník 2021


