
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Dne: 21. 11. 2012 

Místo: Boulder stěna ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí, Horolezecká stěna ZŠ 5. května, Rožnov pod 

Radhoštěm, Boulder centrum Nový Jičín 

Organizace: Horolezecký oddíl Kailas Nový Jičín, Horolezecký klub Rožnov p. R., Horolezecký oddíl 

Nový Jičín 

 

VAMOS! 

Valašská boulderová tour 2012 

Pojďme! Tak by se dal přeložit španělský název série boulderových 
závodů, které pořádají spřátelené valašské horolezecké oddíly. Jedná se o 
tři závody, které se postupně konají ve městech Valašské Meziříčí, Rožnov 
pod Radhoštěm a Nový Jičín. 
___________________________________________________________________ 

Bouldering je druh lezení na nízkých skalách bez lana, jen několik metrů nad 

zemí. Název pochází z anglického slova boulder, balvan. Ačkoli byl původně chápán 

jako příprava a trénink na obtížnější výstupy v horách, vyvinul se dnes do samostatné 

sportovní disciplíny, ke které patří i závodění na umělých strukturách. 

První kolo letošních boulderových závodů VAMOS! proběhlo v sobotu 17. 

listopadu na boulderové stěně v ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí. Soutěžilo se ve 

třech kategoriích – profíci, baby a pohodáři. Každý z 24 přihlášených závodníků měl 

zdolat šest různě obtížných lezeckých cest.  „Pořadatelé připravili opravdu povedené 

závody s vynikající atmosférou ve stylu fair play, kdy každý ze zúčastněných zodpovídá 

za svůj výsledek, což je ta nejlepší cesta, jak vyjádřit, že lezení nepovažujeme až tak 

za sportovní disciplínu, ale určitý směr našeho života, setkání s kamarády a 

radost z pohybu,“ uvádí k průběhu jeden z účastníků akce Ondra Haša. 

 

http://www.hokailas.com/index.php/-oddilove-akce/356-1kolo-v-boulderingu-vamos-valmez


Výsledková listina tedy není tím nejdůležitějším. Navíc o absolutním vítězi bude 

rozhodnuto až po absolvování celého seriálu závodů, na nichž se účastníkům postupně 

sčítají body. Následující druhé kolo se koná 15. prosince na lezecké stěně v ZŠ 5. 

května v Rožnově pod Radhoštěm a na zakončení si počkáme do nového roku. 

Uskuteční se 19. ledna v Novém Jičíně. 

___________________________________________________________________ 
Kontaktní osoba pro Rožnov:  

David Piska,  
e-mail: multis@post.cz 
Mob.tel.: +420 603 775 298  
https://www.facebook.com/HorolezeckaStenaRoznovPodRadhostem- 

http://stenaroznov.valachnet.cz/ 

 
Výsledky: 

http://stenaroznov.valachnet.cz/mnews/data/files/others/vamos_vm.pdf 

 
Foto:  

Archiv HO Kailas  

FB Profil Horolezecké strěny Rožnov  
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