
Komise historie
edseda komise Ji í Novák

V pr hu roku 2010 dob  potvrdilo spolupráci s komisí historie na 40 len  i ne len HS.
Komise se v novala p edevším t mto innostem:

 skenování a tisk V stník  KA S z let 1934 až 1948 (jsou k dispozici v knihovn HS),

 zpracování ukázek z V stník  pro web HS,

 skenování a tisk základních dokument  týkajících se eského odboru Slovinského
alpského družstva,

 skenování a tisk ady podklad  z historie, r zné oddílové ro enky, zprávy o innosti oddíl ,
nap . v Gottwaldov  a Písku.

 dopln ní seznamu výstup  na Kavkaze, s textem V. Šmídy o 1. s. výprav  do tohoto
poho í,

 zpracování kompletní dokumentace s. a . prvovýstup  v Himálaji a Karakoramu,

 digitalizace rozhovor  M. Hroba ové s významnými staršími horolezci,

 zpracování anotací základní horolezecké literatury, vybraných asopis ,

 spolupráce na zpracování diplomových prací k tématice historie eského horolezectví,

 aktivity spolupracovník  komise historie s jinými médii, nap . M. Tu ka, Z. Lukeše, V.
Procházky, V. Strnada v horolezeckých asopisech atd.

Dne 26. 6. 2010 prob hl pracovní seminá , kterého se zú astnilo 21 spolupracovník . Na
programu byl p ehled hlavních plánovaných aktivit, referáty - „monografický p ehled“ p sobení na
Kavkaze (J.Novák), historie lezení v Prachovských skalách (Z. Petrá ), p íprava systému využití
dat na webu HS (T. Kublák). Významnou akcí ve spolupráci s komisí (garant Z. Lukeš) bylo
setkání k 75. výro í založení horolezeckého oddílu v Plzni dne 11. listopadu za p ítomnosti ady
pam tník .

Hlavní úkoly pro rok 2011:

 p epracování a dopln ní databáze estných len  a dalších významných osobností,

 spolupráce na zpracování diplomových a bakalá ských prací s tématikou historie
horolezectví,

 lokální historie po linii oddílové/spolkové i lokální – vývoj ve skalních oblastech,

 dopln ní podklad  z Výstup  roku, v etn  zpracování dokumentace ze 70. a 80. let,

 p ehled historie jednotlivých sout ží.


