
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Dne: 16. 12. 2012 

Místo: Horolezecká stěna ZŠ 5. května, Rožnov pod Radhoštěm 

Organizace: Horolezecký klub Rožnov p. R. 

 

Rožnovský VAMOS! 

Druhé kolo boulderových závodů 

V sobotu 15. prosince se v hojném počtu podruhé sešli příznivci 
speciálního druhu lezení na umělé stěně – boulderingu. 37 
sportovních lezců poměřilo své síly v druhém kole série 
boulderových závodů nazvané Vamos! Po prvním kole pořádaném 
ve Valašském Meziříčí byl tentokrát pořádající organizací 
Horolezecký klub v Rožnově pod Radhoštěm, který uspořádal 
závody na umělé stěně v ZŠ 5. května. 
__________________________________________________________________ 
V zimním období se řada sportovních odvětví stěhuje kvůli nepříznivému 

počasí pod střechy tělocvičen, hal a sportovních center. Výjimkou není ani 

horolezectví. Lezení na umělých stěnách dokonce už dávno není jen pouhým 

tréninkem a přípravou na skalní lezení. Vyvinulo se z něj samostatné odvětví, 

které si našlo řadu zastánců. Nejde jim ale jen o výkony. Při lezení je 

podstatné i setkávání stejně naladěných lidí. Proto je právě zimní období 

ideální pro pořádání závodů na umělých lezeckých stěnách.  

Stěna v ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm byla vybudována před deseti 

lety a stále se rozšiřuje. Je postavena na celou výšku tělocvičny a leze se na 

ní s pomocí lana převážně vzhůru. Proto možná překvapilo, kolik pěkných cest 

se na ní podařilo vymyslet pro závody, kde se leze bez lana jen nízko nad 

zemí. Každá ze tří kategorií (pohodáři, profíci a baby) měla zdolat šest cest 

různé klasifikace. „Šlo nám o to, aby si každý zaliezol a nikto sa nezranil. 

Vytvorili sme široké spektrum obťažností. To, že lezou do konca časového 



limitu, tak to je presne to, čo sme chceli,“ prozrazuje jeden z autorů cest Vlado 

Nagy. V cestách se objevily zbrusu nové chyty a specielně pro tyto závody 

zapůjčené struktury od firmy A MUERTE. O dobrou náladu se postarala i 

hudba a občerstvení zdarma.  

Poslední kolo boulderové série Vamos! s celkovým vyhlášením vítězů se 

uskuteční 19. ledna v Novém Jičíně. 

___________________________________________________________________ 
Kontaktní osoba:  Jan Drobek, jan.drobek@onsemi.com,  tel. 604 785 160 

https://www.facebook.com/HorolezeckaStenaRoznovPodRadhostem 
http://stenaroznov.valachnet.cz/ 
Výsledková listina: 
http://stenaroznov.valachnet.cz/mnews/data/files/others/vamos_rz.pdf 
FOTO: D. Piska, J. Drobek 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.461849727206336.110933.3721559295090
50&type=1 
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