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NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ

RADEK JAROŠ
Z 0 do 8000 m

Kalendář je sestaven z fotografií, které Radek pořídil v průběhu několika desítek let na 
svých cestách po všech kontinentech naší planety. Nejde přitom o již publikované foto-
grafie ze známých expedic. Volba motivů v kalendáři 2023 je od známých dovolenkových 
destinací až po opravdu exotická místa, kam zamířil za lezením, přípravou na velehorské 
výstupy, nebo jenom na odpočinek.         

Rozsah: 14 listů
Formát listů: 330×460 mm
Formát kalendáře včetně laše: 330×500 mm
Plocha pro firemní potisk: 330×40 mm

Běžně jsou kalendáře dodávány s potiskem laše logem Radka Jaroše. Na vyžádání je možné zaslat 
kalendáře bez tohoto potisku. V případě objednání 100 ks a více zajistíme potisk laše vašimi firem-
ními údaji. Nutné je dodat podklady ve formátu AI, CDR nebo PDF. Cena potisku laše je 11 Kč/ks bez 
DPH. V případě objednávky nižšího počtu kusů je cena potisku vypočítávána individuálně.

 počet ks cena za ks bez DPH cena za ks s DPH
 1–9 239,67 Kč 290 Kč
 10–49 214,88 Kč 260 Kč
 50–99 190,08 Kč 230 Kč
 100–199 165,29 Kč 200 Kč
 200–399 157,02 Kč 190 Kč
 400–999 140,50 Kč 170 Kč
 999–1999 123,97 Kč 150 Kč
 2000 a více 107,44 Kč 130 Kč
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STOLNÍ KALENDÁŘ

RADEK JAROŠ
Z VYSOČINY NA EVEREST 2023

Kalendář je průřezem fotografií z celého světa. Radek na tréninku, ve svém volně 
i na expedicích neustále fotografuje. Každý snímek má svůj příběh. Symbolicky 
začíná pouť na rodné Vysočině a přes různé světové lezecké, vodácké, turistické 
a další oblasti končí v nejvyšším světovém pohoří.

Rozsah: 60 stran
Formát listů: 300×145 mm
Formát kalendáře včetně stojánku: 300×175 mm
Plocha pro firemní potisk: 300×30 mm

Běžně jsou kalendáře dodávány s potiskem stojánku logem Radka Jaroše. Na vyžádá-
ní je možné zaslat kalendáře bez tohoto potisku. V případě objednání 100 ks a více 
zajistíme potisk stojánku vašimi firemními údaji. Nutné je dodat podklady ve formátu 
AI, CDR nebo PDF. Cena potisku stojánku je 11 Kč/ks (dvě strany) bez DPH. V případě 
objednávky nižšího počtu kusů je cena potisku vypočítávána individuálně.

 počet ks cena za ks bez DPH cena za ks s DPH
 1–9 140,50 Kč 170 Kč
 10–49 132,23 Kč 160 Kč
 50–99 123,97 Kč 150 Kč
 100–199 115,70 Kč 140 Kč
 200–399 107,44 Kč 130 Kč
 400–999 95,04 Kč 115 Kč
 1000 a více 82,64 Kč 100 Kč

Všechny kalendáře a knihy Radka Jaroše, 
jsou vlastnoručně podepsané autorem.
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VELKOFORMÁTOVÉ FOTOGRAFIE

Fotografie pořízené Radkovou rukou jsou vždy něčím výjimečné. V jeho sbírkách najdete snímky 
unikátní s ohledem na místo, čas i klimatické podmínky. Většina z nich nezobrazuje jen krásu 
přírody, ale vypráví příběhy, které jsou plné emocí. S  jeho fotografiemi se můžete setkat jak 
v Radkových knihách, tak každoročně vydávaných kalendářích nebo na výstavách. „Radkovy“ 
hory se mohou stát výjimečným dárkem i ozdobou jakéhokoliv interiéru.

> on-line na http://radekjaros.cz/eshop/fotografie/
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www.radekjaros.cz
Sledujte novinky a zpravodajství z expedic,  
termíny přednášek a promítání filmů s besedami.  
V e-shopu si můžete objednat knihy, kalendáře, 
oblečení, velkoformátové fotografie, DVD  
a další materiály Radka Jaroše.
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KNIHA

RADEK JAROŠ
JIŽNÍ POLOKOULE NAŠÍ KOULE

Po dosažení nejvyšších vrcholů kontinentů polohovaných na sever od rovníku se Radek Jaroš 
vydal v rámci projektu Koruna světa i na polokouli jižní. Nová kniha popisuje expedice na 
čtyři nejvyšší vrcholy zde umístěných kontinentů.

V roce 2017 Radek absolvoval expedici na Mount Kosciuszko – nejvyšší vrchol pevninské Austrálie. Stejně jako u ostat-
ních expedic Koruny Světa platilo, že cílem není pouze dosažení vrcholu, a tak po výstupu na nejvyšší vrchol absolvoval 
legendární extrémní cyklistický závod Crocodile Trophy v severní části Austrálie. V prosinci 2017 vyrazil směrem na 
nejchladnější a nejopuštěnější kontinent planety – Antarktidu a její nejvyšší vrchol Mount Vinson. Na konci roku 2018 
následovala expedice na nejvyšší horu Jižní Ameriky – Aconcaguu doplněná i návštěvou Velikonočního ostrova.
Výstup na nejvyšší vrchol Afrického kontinentu Kilimanjaro na začátku října 2019 znamená pro Radka dokončenou Koru-
nu světa podle Bassova seznamu. O všech těchto cestách pojednává připravovaná kniha.  

KNIHA JE V PŘÍPRAVĚ

PŘEDPOKLÁDANÉ VYDÁNÍ BĚHEM PODZIMU 2022

Cena: 399 Kč s DPH
362.73 Kč bez DPH

Pro možnost inzerce v knize, mě prosím kontaktujte.
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KNIHA

RADEK JAROŠ
SEVERNÍ POLOKOULE NAŠÍ KOULE

Koruna světa je projekt Radka Jaroše, jehož cílem bylo po-
stupně stanout na nejvyšších vrcholech všech sedmi kon-
tinentů světa. Projekt je logickým pokračováním Radkovy 
horolezecké kariéry, během níž dokázal jako první Čech 
a teprve patnáctý na světě dosáhnout všech 14 osmitisíco-
vých vrcholů světa bez použití kyslíkového přístroje.

Kniha Severní polokoule naší koule chronologicky popisuje 
Radkovy expedice na nejvyšší vrcholy severní polokoule.
Příběh začíná v roce 1994 výstupem na Mont Blanc, který je 
s výškou 4810 metrů nejvyšším vrcholem Alp a podle někte-
rých teorií i Evropy.
Pokračuje dvěma expedicemi na nejvyšší vrchol světa Mount 
Everest (8848 m) nalézající se v  Asii, expedicí na nejvyšší 
horu Severní Ameriky Denali (6190 m) a  vrací se zpět do 
středu Evropy, odkud Radek vyráží na cyklistickou výpravou 
za vrcholem Elbrus (5642 m) ležícím v pohoří Velký Kavkaz 
na evropsko-asijských hranicích.

Cena: 399 Kč s DPH
362.73 Kč bez DPH

Autor Radek Jaroš
Vydavatel Radek Jaroš
Odborný editor PhDr. Stanislav Zajíček
Rok vydání, pořadí 2019, I. vydání
Druh vazby pevná
Formát 216×305 mm
Počet stran 144
Číslo ISBN 978-80-270-6937-8
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KNIHA

JIŘÍ MACEK, RADEK JAROŠ
NAHORU NA HORU

Nohy na skále, hlava v oblacích. Velmi osobní rozhovor 
s nejznámějším českým horolezcem.

Radek Jaroš otevřeně popisuje nejen milníky své sportovní 
kariéry, ale odhaluje  také  svůj  soukromý život. Jak fungu-
jí tělo a mysl při výstupu na osmitisícovku bez kyslíkového 
přístroje? Co si lze z extrémních vysokohorských podmínek 
odnést do každodenního života? 

Knižní rozhovor legendy českého horolezectví a zkušeného 
novináře Jiřího Macka dokresluje množství jedinečných ba-
revných fotografií.

Cena: 349 Kč s DPH
317,27 Kč bez DPH

Autoři Jiří Macek, Radek Jaroš
Vydavatel a nakladatel Nakladatelství Vyšehrad 
 ve společnosti Albatros Media a.s.
Odpovědná redaktorka Adéla Tošovská
Rok vydání 2020
Druh vazby Knižní s laminovaným potahem
Počet stran 240
Číslo ISBN 978-80-760-1319-3
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KNIHA

RADEK JAROŠ
K2 – POSLEDNÍ KLENOT MÉ KORUNY HIMÁLAJE

Kniha uzavírá svým příběhem dvacetileté himálajské dobrodruž-
ství nejúspěšnějšího českého horolezce Radka Jaroše. Je volným 
pokračováním publikací Hory shora a Hory shora2, ve kterých jsou 
popsány jeho výstupy na předešlých třináct osmitisícových vrcho-
lů planety. 

Radek Jaroš byl na dosah vrcholu K2 hned při své první expedici na 
tuto horu v roce 2001, kdy prostoupil Česenovým pilířem na její rame-
no. Tehdy se musel pro nečekanou změnu počasí vrátit z výšky 8000 
m do základního tábora. Následující pokusy v  letech 2003 a  2005 
zmařilo počasí a v roce 2007 zranění v základním táboře. Při sestu-
pu z vrcholu Annapurny v roce 2012 utrpěl těžké omrzliny na nohou 
a v průběhu dalších dvou let podstoupil několik operací, při kterých 
mu byly amputovány články prstů na obou nohách. I přes tento han-
dicap pokračoval v přípravách na výstup na svou poslední osmitisí-
covku, která mu chyběla k dosažení Koruny Himálaje. Jejího vrcholu 
dosáhl 26. července 2014 a stal se tak teprve patnáctým horolezcem 
na světě a prvním Čechem, který bez použití kyslíku a na rozdíl od 
mnohých i bez pomoci výškových nosičů vystoupil na všech čtrnáct 
světových osmitisícovek.

Cena: 399 Kč s DPH
362,73 Kč bez DPH

Autor Radek Jaroš
Vydavatel Radek Jaroš
Odborný editor Mgr. Katka Petrová
Rok vydání, pořadí 2015, I. vydání
Druh vazby pevná
Formát 216×305 mm
Počet stran 128
Číslo ISBN 978-80-260-8587-4
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KNIHA

RADEK JAROŠ, ANDREA JAROŠOVÁ
HORY SHORA2 – PŘÍBĚHY Z DALŠÍCH SEDMI OSMITISÍCOVEK

Kniha s dalšími příběhy z expedic na nejvyšší vrcholy světa našeho předního dobyvatele himálajských vrcholů 
tentokrát z let 2008–2012.

Radek Jaroš: Když jsem měl za sebou několik expedic do Himálaje a pár vylezených kopců, lidi chtěli abych napsal 
knihu. A o čem? Nepřišlo mi, že bych udělal něco mimořádnýho. Ale nakonec jsem se nechal ukecat – od kámoše, 
kterej mě kdysi dotlačil i k tomu, ať jedu na Everest. Mirek Popelka, první sponzor a vlastně i knihu Dobývání nebe 
zafinancoval. Hory shora (název vymyslela Andrea) bylo pokračování, když jsem měl vylezených šest osmitisícovek. 
Časem jsem chtěl udělat další už s dcerou Andreou, ale nakladatelství o ni nestálo. Andrea se na ni necítila, a tak 
nebejt jejího třídního učitele z gymnázia, kterej ji dotlačil k maturitě (a stálo ho to hodně sil) – nebylo by nic. Oba nás 
nakonec dotlačil k dodělání Hory, má panenko. A protože ji opět nakladatelství nechtělo, vydal jsem ji sám.
A jsme u Hory shora2. Pustili jsme se do ní opět s dcerou. Jde o příběhy ze sedmi vylezených osmitisícovek v rozmezí 
let 2008–2012. Po výstupu na devátou – Manaslu, jsem se rozhodnul že se pokusím o onu bájnou Korunu Himálaje. 
Překvapilo mě, že do té doby bylo jenom 13 lidí, kteří ji získali, aniž by šáhli po pomoci umělýho kyslíku. A to nemluvím 
o tom, jakej je ještě rozdíl, pokud si na pomoc vezmete výškové nosiče. V knize je popsáno sedm zlezených osmiti-
sícovek. Sedm příběhů radosti, osamění a vyčerpání. Zároveň je i připomenutím těch, kteří v horách zůstali navždy.

Cena: 399 Kč s DPH
362,73 Kč bez DPH

Autoři  Radek Jaroš, Andrea Jarošová
Vydavatel  Radek Jaroš
Odborný editor  Stanislav Zajíček
Rok vydání, pořadí  2013, I. v nákladu 8848 ks
Druh vazby pevná
Formát 216×305 mm
Počet stran  160
ISBN 978-80-260-5011-7
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KNIHA

RADEK JAROŠ, ARNOŠT TABÁŠEK
HORY SHORA – PŘÍBĚHY ZE SEDMI OSMITISÍCOVEK

Kniha shrnuje úspěchy našeho předního himálajského lezce Radka Jaroše do roku 2005, kdy zdolal svou v pořa-
dí šestou osmiti sícovku. Jeho tažení za získáním „koruny“ pro toho, kdo vyleze všech čtrnáct osmitisícových hor, 
se tak přiblížilo polovině. Od roku 1998, kdy jako druhý Čech bez použití kyslíku zdolal vrchol Mount Everestu, 
téměř každý rok postupuje k této metě. A právě autentic ké líčení dramatických okolností úspěšných, ale i neú-
spěšných výstupů (čtyřikrát se zatím marně pokoušel o K2, než se mu to letos na pátý pokus podařilo a uzavřel 
tím všech 14 osmitisícovek) je obsahem knihy, která se čte jedním dechem. 

Ukázka z knihy: Stále hustě sněží. V neproniknutelné mlze se těžko vyrovnáváme s představou, že každým krokem mů-
žeme spustit lavinu, na kterou předtím ve stanu, krytí skálami, tak dlouho čekáme. Čerstve laviniště by nám dávalo ale-
spoň jakousi jistotu, že je cesta volná. Jenže tady už dlouho nic nespadlo. Teď vědomě kašleme na obrovské nebezpečí. 
Nic jiného nám nezbývá. Kdesi pod námi tušíme trhliny a seraky. Máme jen svou intuici. Momentálně spoléháme na 
Fausta De Stefaniho, který se brodí sněhem jako první. Tendenci stáčet své kroky z přímého směru podléhá za mizerné 
viditelnosti každý. Tak ho zezadu korigujeme. Podivná směs angličtiny, italštiny a češtiny funguje, ale Fausto se vzteká. 
Není mu to nic platné. Opravdu zatáčí. Jdu poslední za Pepínem Nežerkou a Tomášem Kastnerem, vidím to jasně. Jenže 
náhle italský horolezec mizí. Průšvih! De Stefani se propadá do zasněžené trhliny. Naštěstí je na laně a udržíme ho. Za 
chvíli vylézá. Vyděšeni si dáváme pauzu. Sedíme ve sněhu a prudce oddychujeme. Musíme se zorientovat. Nad námi by 
mělo být severní sedlo. Po jedné straně se tyčí Čang Ce, kterou má Everest naproti. Kolem je plato, takže nejspíš trčíme 
někde uprostřed. Najdenou kdesi vysoko nad námi zaduní. Hluk padající laviny sílí. Do hajzlu! Je to tady!

Hory shora se dočkaly již třetího vydání, 
poprvé vyšly v roce 2005.

Cena: 399 Kč s DPH
362,73 Kč bez DPH

Autoři  Radek Jaroš, Arnošt Tabášek
Vydavatel  Knižní klub, EUROMEDIA GROUP, k.s.
Odborný editor  Stanislav Zajíček
Rok vydání, pořadí  2013, III. vydání
Druh vazby pevná
Formát 216×305 mm
Počet stran  176
ISBN 978-80-242-4116-6
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KNIHA

ANDREA JAROŠOVÁ
V LAVINĚ

ilustrace Zuzana Bramborová

Příběh o malém pyromanovi Robinovi, který uteče z domácího vězení a vypraví se do hor. Robina baví, 
když něco hoří, nebo exploduje. Protože mu ale maminka zapalování věcí zakazuje, vydá se do hor, 
kde je jen samý sníh a led a kde to snad nikomu vadit nebude. Plán se zdá bezchybný. Jenže dřív, než 
se Robinovi podaří najít něco hořlavého, skříží mu cestu něco, co nečekal; lavina. Nikdy by ho nena-
padlo, jaký podivný svět se uvnitř laviny nachází, nebo že by se v ní mohla ukrývat továrna na sníh…

Hravou a drzou poetiku knížky ocení nejen děti, ale každý, kdo byl někdy alespoň trochu fascinova-
ný plamenem svíčky, nebo ho zajímá, jak se doopravdy vyrábí sníh.

Kniha vznika v osvědčené spolupráci Jarošové s ilustrátorkou Zuzanou Bramborovou, jejichž před-
chozí publi kace Sofistikovaný had Arnold byla ohodnocena jako druhá nejkrásnější kniha roku 2014.

Cena: 199 Kč s DPH
180,91 Kč bez DPH

Autor  Andrea Jarošová
Vydavatel  Jaroš Radek
Rok vydání, pořadí  2015, první
Druh vazby  brožovaná
Počet stran  92
Číslo ISBN  978-80-260-8588-1
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KNIHA

ANDREA JAROŠOVÁ / RADEK JAROŠ
HORY, MÁ PANENKO

Kniha ukazuje Radka Jaroše očima jeho dcery Andrey, dívky, která se hrdě hlásí ke kaváren-
skému povalečství a nechápe, co její otec „tam nahoře“ vlastně vidí a hledá. Proto s ním vede 
rozhovory o základních věcech člověka, jak je přesně pojmenovává dětská hra – štěstí, neštěstí, 
láska, manželství, děti, bohatství, nemoc, smrt. Čtenář se může sám přesvědčit, jak vypada-
jí hořké, bláznivé, smutné, mrazivé i  legrační historie rodiny Jarošových. Ta už sice papírově 
a úředně zanikla, ale přesto se její členové mají pořád rádi. Hory jim všem něco vzaly, a něco 
daly – i když na „ty nejvyšší vyvýšeniny“ leze jenom jeden z nich.

Knížka má i fotografickou část. V ní nahlédneme do rodinného fotoalba, jež ilustruje v knize 
vyprávěné příběhy; samozřejmě nás Radek Jaroš vezme i na vrcholky svých milovaných himá-
lajských velehor.

Na podzimním knižním veletrhu 2012 získala od čtenářů ocenění Nejkrásnější kniha roku.

Cena: 299 Kč s DPH
271,82 Kč bez DPH
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Filmy

Z každé své cesty přiváží Radek spoustu nejen fotografického, ale i filmového materi-
álu. Od roku 1994, kdy vznikl Radkův první film z expedice na Mount Everest, vzniklo 
množství titulů jak z Himálaje, tak i ze „zbytku světa“. Z hor, od moře, nížiny, pahorkati-
ny či z pouště. Je nepřehlédnutelné, kam se od té doby dostala technika a jak se Radek 
v této oblasti vypracoval.

Filmy z expedic jsou častým originálním dárkem pro lidi, kteří mají rádi přírodu, sami 
lezou či jsou „jen“ Radkovými fanoušky. 

titul cena za ks bez DPH cena za ks s DPH
Expedice Mt. EVEREST 1994 164,46 Kč 199 Kč
Expedice Mt. EVEREST 1998 164,46 Kč 199 Kč
Expedice KANGCHENJUNGA 2002 164,46 Kč 199 Kč
Expedice K2 & BROAD PEAK 2003 164,46 Kč 199 Kč
Expedice MALI 2003 164,46 Kč 199 Kč
Expedice CHO-OYU 2004 164,46 Kč 199 Kč
Expedice SHISHA PANGMA 2004 164,46 Kč 199 Kč
Expedice NANGA PARBAT & K2 2005 164,46 Kč 199 Kč
Z 0 do 8000 m 164,46 Kč 199 Kč
Expedice DHAULAGIRI – MAKALU 2008 164,46 Kč 199 Kč
No. 9 MANASLU 2009 164,46 Kč 199 Kč
Expedice DOUBLE GASHERBRUM 2010 164,46 Kč 199 Kč
Expedice Lhotse 2011 164,46 Kč 199 Kč
Expedice Annapurna 2012 164,46 Kč 199 Kč
Cesta vzhůru 247,11 Kč 299 Kč
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BAVLNĚNÁ POLOKOŠILE

RADEK JAROŠ – KORUNA HIMÁLAJE

Prémiová bavlněná polokošile s variabilními výšivkami.

Polokošile je ze 100% mercerované bavlny 160 g/m2 a límeček s kon-
trastním proužkem z žebrového úpletu. K dispozici je v pánském (S–3XL) 
nebo dámském (XS–2XL) provedení v barvách modrá navy nebo červená 
formula.

Ve standardní variantě je vpředu umístěno logo Radka Jaroše a na rukávu 
motiv Koruna Himálaje. Pro firemní a propagační účely nabízíme mož-
nost výšivky na druhém rukávu vaším logem nebo motivem. Pro part-
nery v rámci projektu Koruna světa nabízíme i možnost výroby s tímto 
motivem.

Cena závisí na požadovaných nášivkách a odebraném množství. Cenu za-
kázky rádi sdělíme na základě Vaší poptávky. 

VAŠE
LOGO

případně varianta
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