
Kniha Horolezecká abeceda je po více než patnácti letech první souhrnnou publikací
na téma horolezecké metodiky. Tato nová učebnice horolezectví zaplňuje informační
mezeru a popisuje všechny základní lezecké techniky u nás používané.

Jedná se o nebývale rozsáhlou učebnici, za jejíž hlavní přínos je možné považovat
shrnutí technicko-metodických informací o horolezeckých a lezeckých disciplínách 

Cílová skupina: širší horolezecká obec 
včetně vysokohorských 
turistů, speleoalpinisté, 
výškoví pracovníci 
(odborná i laická 
veřejnost)

Uzávěrka inzerce: do 15. 10. 2007
Termín vydání: listopad 2007
Náklad: 4000
Distribuce: ČR a SR
Maloobchodní cena: cca 750 Kč

Charakteristika:
nejrozsáhlejší horolezecká učebnice, 
jaká kdy na našem trhu byla, 
500 černobílých perokreseb a fotografií 
metodického charakteru v textu; 
barevné přílohy 
Formát 165x235 mm
Rozsah cca 800 stran
Pevná vazba 
Obálka – barevný tisk, lesklé lamino
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a nejrozšířenějších interdisciplínách používajících lezecké a lanové techniky do jediné-
ho, vzájemně provázaného celku.

Věnuje se klasickému horolezectví a skalnímu lezení, ale např. i technikám vysoko-
horské turistiky, speleoalpinismu, canyoningu či záchranářské praxi. Publikace je do-
plněna o řadu kapitol s tématy souvisejícími, jako např. meteorologie, geologie 
a geomorfologie, sportovní medicína apod. Celá kniha je tematicky členěna na pět 
základních částí (viz dále o obsahu). Součástí knihy jsou i přílohy s informačními zdroji
a přehledy, samozřejmostí u učebnice tohoto rozsahu je doporučená i použitá literatu-
ra, rejstříky či výklad nejčastěji používaných zkratek. 

O autorech:

Tomáš Frank: (vedoucí autorského kolektivu, editor kapitoly 1, 2 a 5), horolezec 
a speleoalpinista, člen Bezpečnostní komise Českého horolezeckého svazu, bývalý člen
lektorského sboru Metodické komise ČHS a instruktor horolezectví I. třídy, člen výboru
a speleotechnik Krasové sekce, autor řady článků a publikací o horolezectví, horolezec-
ké metodice, bezpečnostní problematice při provozování lezeckých sportů

Tomáš Kublák: (editor kapitol 3 a 4): horolezec a speleoalpinista, instruktor horole-
zectví, člen Bezpečnostní komise ČHS, editor a autor odborných textů na respektova-
ných stránkách s tematikou horolezecké metodiky – webové stránky HO SAKAL

Ivan Rotman: horolezec, lékař, prezident České společnosti pro horskou medicínu,
člen Lékařské komise ČHS, autor a spoluautor řady knih, příruček a článků na téma
horská medicína, horské záchranářství, bezpečnost při horolezectví

Bohuslav Koutecký: speleoalpinista a horolezec, bývalý dlouholetý náčelník
Speleologické záchranné služby, popularizátor a metodik jednolanové záchranářské
techniky

Eduard Macků: horolezec a instruktor horolezectví, popularizátor canyoningu 
v Čechách, předseda České asociace canyoningu 

Luboš Moravčík: horolezec, klimatolog, instruktor horolezectví I. třídy.

Jan Boček: horolezec, speleoalpinista, instruktor horolezectví




