
Zpráva o činnosti Komise alpinismu ČHS za rok 2015 a prosba o spolupráci v roce 2016 

Ahoj kamarádi, 

obracíme se na vás jménem komise alpinismu ČHS, abychom vám dali stručnou informaci o naší 

činnosti v minulém roce a poprosili o spolupráci v roce 2016. Důvod našeho snažení je podobný jako u 

většiny z vás, tj. zkušenost, že pokud „to“ nebudete dělat vy, tak „to“ nebude dělat nikdo, spojená 

s intenzivním pocitem, že by bylo škoda, kdyby „to“ zaniklo. Takže jsme se do „toho“ v rámci 

omezených možností dali v roce 2014, první aktivity rozjeli v roce 2015, a chceme zkusit v nabraném 

kurzu pokračovat i v roce 2016. 

Jednou z výrazných změn, ke které jsme se rozhodli, je systematická podpora mladých 

alpinistů/alpinistek. Inspirovali jsme se trochu slovinským modelem a snažíme se vytvořit platformu 

pro juniorský tým určený pro motivované horolezce rámcově ve věku od 18 do 25 let. První várka byla 

vybrána ve spolupráci s komisí sportovního lezení a komisí mládeže a uskutečnilo se letní soustředění 

ve Vale di Orco. 

Rozhodli jsme se, že své aktivity a podporu bychom však nechtěli omezovat jen na několik lezců, ale 

chceme se pokusit dělat něco i pro širší zainteresovanou lezeckou veřejnost. Jednak formou 

příležitostných workshopů (např. k výškovému nebo bigwallovému lezení by si mohl vzít na starosti 

Mára Holeček, k zimnímu lezení Pavel „Bača“ Vrtík apod., k tzv. trad climbingu Vašek Šatava apod.), 

jednak formou setkání. První typ aktivit chceme v tomto roce zařadit do akce v Praze na Smíchově 

(vyhlášení Výstupů roku 2015 – 9.4.2016), kdy se zde budou pořádat závody, promítání apod., druhý 

typ máme předběžně naplánovaný pod patronací Máry Holečka v Ádru těsně před letními 

prázdninami. 

Pokoušíme se systematizovat informační servis, především mít pokryté klíčové horolezecké oblasti 

světa a informace zprostředkovat jak na uvedených akcích, tak v rámci režimu knihovničky ČHS. 

Související aktivitou je evidence výstupů českých horolezců. Jednak jsme po ne až tak jednoduchém 

jednání navrátili soutěž o Výstupy roku do starých kolejí kalendářního roku. Tedy po několika letech 

vyhlašování a evidence VR od srpna jednoho roku do července následujícího roku se budeme snažit 

staronově uchovávat informace o uskutečněných výstupech za kalendářní rok od ledna do prosince. 

V roce 2016 tedy vyhodnotit sezonu za rok 2015. Druhou staronovou změnou je, že v každé kategorii 

nemusí být oceněný žádný výstup (neúrodný rok) nebo naopak více výstupů (úrodný rok). Kontroverzní 

kategorii pískovcového lezení jsme rozšířili na pískovcové a tradiční lezení (tj. lezení jištěné vklíněnci) 

a u pískovcových výstupů zohledňovat vyváženost mezi fyzickým a psychickým rozměrem 

(prvo)výstupu i styl provedení. 

Největší trvalá hodnota soutěže Výstupy roku spočívá v evidenci a v uchování historické paměti 

českého horolezectví. Bez této soutěže bychom dnes věděli sotva třetinu toho, co se podařilo v 80. 

letech a o zlomku povedených výstupů z let 70. V otázce evidence výstupů se na vás obracíme 

s prosbou o pomoc. Rádi bychom uchovali v kolektivní lezecké paměti nejen hrstku výstupů 

s „medailemi“, ale také pro budoucí dějiny českého horolezectví zaznamenali informaci o širším 

spektru výstupů. Byli bychom vděční, pokud nám s tím pomůžete a budete se podílet na budování 

informační základny. Zároveň je naším cílem vytvořit širší platformu pro výměnu informací, spolulezců, 

názorů. 



Starý známý problém tkví však v tom, že všichni jsou skromní a nechtějí se s ostatními podělit o své 

výstupy, ani se nechtějí hlásit o své místo na slunci. Chtěli bychom zkusit zavést model, ve kterém lezci 

za zaslání informací o svých výstupech dostanou nějaký revanš v podobě informací, účasti na akcích 

případně i finanční podpory. Jinými slovy, chceme zkusit tento model: pošlete nám své povedené 

výstupy, protože o to stojíme, a my vám za to pošleme informace o konaných akcích (workshopy, 

setkání) + informace o stavu knihovny a informace o přírůstcích + zajistíme naskenování a zaslání části 

průvodce, který budete potřebovat pro své lezení + pokud budeme umět, zprostředkujeme kontakt na 

někoho, kdo byl v oblasti, o které byste chtěli získat informace + upozorníme vás příležitostně na 

možnost získání hmotné podpory pro vaše lezení (granty, schválené projekty ČHS pro lezecké mobility, 

sponzorské smlouvy ČHS apod.). Zajímají nás nejen největší extrémy, ale i informace o rychlých 

přelezech klasik ve velkých stěnách, řetězovky třeba i lehčích stěn a cest, horské prvovýstupy všech 

obtížností, horské skalní cesty od osmého stupně UIAA výš, krátké, ale těžké šestkové (WI 6) a těžší 

ledy, tzv. tradiční cesty, tj. cesty na vklíněncích od devátého stupně UIAA výš… Pokud se v zaslaných 

výstupech objeví i kluci a holky do 25 let, bude to super, máme širší základnu, ze které můžeme někoho 

pozvat na soustředění, nabídnout mu účast na společné horolezecké expedici nebo kratším lezeckém 

zájezdu.  

Informace bude v naší komisi tento rok dávat dohromady jeden z první várky šikovných juniorů Ondřej 

Tůma ondrej.tuma@email.cz. Proto prosím zašlete za svůj oddíl informaci sami nebo zkuste přimět 

samotné lezce a lezkyně, ať už z oddílu nebo z širšího lezeckého okolí, ať informaci Odnrovi zašlou. 

Předem děkujeme za spolupráci. 

7.2. 2016 

                                             Honza Zbranek, Dušan Janák, Pavel Vrtík, Mára Holeček 


