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HS - Historická komise

Úvod zprávy
1) V prosinci 2009 jsem byl VV HS schválen jako nový p edseda „historické komise“,

a to s ú inností od 1. 1. 2010. P edcházelo tomu trojí oslovení ze strany p edsedy
HS. P edpokládal jsem, že záležitost zm ny byla adekvátn  projednána se

Zde kem Teplým.
2) P evzal jsem „komisi“  s tím, že jedinými dokumenty které obdržel - byly:  zápis ze

sch ze dne 28.10.09 o ty ech stranách s nástinem toho, co by m lo být zpracováno,
je to pojednáno vcelku komplexn  a  krom  základní stopy zásadní historie, jsou tam
zmín ny i podn tné dopl ují nám ty. Dostal jsem i  dále seznam spolupracovník

len ) komise – celkem 30ti, z toho u ady nebyly uvedeny kontakty. Za podstatné
považuji, že ve výše uvedených podkladech nebyly jasn  definovány výstupy celého
projektu zpracování historie, resp. jejich formy.

3) Oslovil jsem všechny potencionální spolupracovníky ze Zde kova seznamu u kterých
bylo uvedeno spojení jakéhokoli typu . Odpov lo mi pouze 9 osob. edm tem
oslovení bylo p edevším zjišt ní ochoty spolupracovat a p esné vymezení okruh
možné spolupráce, k tomu jsem zaslal i dotazník.

4) Uv domil jsem si, že ve p evzatém seznamu není celá ada dalších osobností, které
mohou ke zpracování historie p isp t a p edevším se jí již publika  zabývali. Oslovil
jsem zhruba 20 osob, ada z nich mi doporu ila další, takže tato druhá vlna snahy o
kontaktech byla pozitivní a p inesla celkem 25 reakcí se zasláním vypln ného
dotazníku, resp. popisu okruh  pro spolupráci. Nepochybn , chybí vytipování ady
dalších možných spolupracovník , zejména v „nepokrytých“ oblastech. Na tom
pr žn  pracuji.  Nakonec celá záležitost zpracování historie eského horolezectví
musí být asov  otev ená.

Vstupní p edpoklady
Ješt  p ed Vánoci jsem rozpracoval základ „projektu“  zpracování historie eského
horolezectví podle zásad projektového ízení dle standard  mezinárodní asociace IPMA.
Protože se jedná jednozna  o zásadní „projekt“. Pár spolupracovník  mne zklidnilo, že
tento p ístup je p íliš složitý, možná?
Nicmén  bych cht l alespo  základní zásady v n kterých sm rech uplatnit, tzn.: v definování

elu a cíle projektu, ur ení projektového týmu, stanovení odpov dností, rozbor a analýza
rizik, asový plán projektu.

Za zásadní považuji t i oblasti, kterým je nutno v novat v první fázi  zásadní
pozornost.

1) Nalezení spolupracovník  ochotných a schopných se podílet na celé akci.
Viz výše - o „inventura“  spolupracovník

2) Bilance toho co již bylo zpracováno
Nap .:

- Chroust – Procházka, Horolezectví - pasáže historie (ale pouze 14 stran, by
„hustého textu“ – de facto úvod do historie)

- 90 let LKP
- B. Sýkora, Píska i, Kapitoly z historie…..
- O´,  HORO – Historie severo eského horolezectví….
- oddílový Web Hruboskalsko
- Dieškovo a Širlovo: Horolezectví zblízka, pasáže s. horolezectví (27 stran textového

rozsahu, více zam ené na slovenské horolezectví)
- Dieškova  Encyklopedie, naprosto zásadní podklad pro zpracování historie -

encyklopedické ( asov  omezené) se zam ením na oblasti, vrcholy a osobnosti.
- eši na osmitisícovkách (Vranka)
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- ada pr vodc , nap . z eského ráje (Hejtmánek, Sochor) kde je historie zpracována,
nebo alespo  nastín na, nap . v rozsahu 7 – 8 stran (Hruboskalsko, Skály na
Mužském……)

- text Vládi Chrousta ml. Na webu HS – 111. výro í eského horolezectví
- web HS – zprávy z r zných akcí v horách i skalních oblastech
- web HS, p ehledy výstup s. lezc  v Alpách, Kavkazu, Pamíru a (zpracované JN

již d íve), databáze  Himálaj- Karákoram je již zpracována tém  kompletn  v etn
dokumentace tras všech prvovýstup  i snímk  z výstup .

- p ehled (JAMES) významných výstup  slovenských horolezc  od 30. let minulého
století, tam je ada spole ných s. výstup .

- atd.

3) Vypracování podrobného p ehledu literatury
Jednak beletrie, u ebnic, ro enek, asopis  s výb rem základních p ísp vk , v etn
uvedení krátké anotace. Bude ukázka v prezentaci na VH.

4) Zpracování dalších podklad
Nap . zpracování rozhovor  Marie Hroba ové s pam tníky do 1948, doplnit i rozhovory
s dalšími generacemi.

5) íprava „vzor “ zpracování jednotlivých oblastí
Nap .: lokální historie, portrét  osobností, aktivity v jednotlivých zahrani ních oblastech,
literatury  atd. Podstatné je, aby všichni zpracovávali díl í úseky když ne zcela jednotn ,
tak alespo  podobn .

Projekt zpracování historie eského horolezectví  - „koncepce“
1) Ú el a cíl projektu
Principiální záležitost, domnívám se že m la být definována VV HS, komise je pouze
pracovní komisí, která by m la napl ovat cíle HS. VV by tak m l i nástroj kontroly.
Eventuální „autonomie komisí“ by se m la vztahovat p edevším na systém práce,
zpracování výstup  atd.
Ale definování ú elu a cíl  projektu zvládne i komise.

Možné základní výstupy:
a) Historie jako celek, tiv  – „model Chroust“ a to od prvopo átku až do dnešní doby,

se záb rem na všechny možné oblasti i horolezecké „discipliny“, horolezectví žen,
Zpracování regionálního vývoje dle jistého  len ní, nap . dle skalních oblastí - HV,
resp. z ásti i dle administrativního len ní R. Obecn , o spolcích, p ehled
nejvýznamn jších historických výstup , regionální literatura.

b) Navazující podrobn jší historie lezeckých spolk  a svazu.
c) Podrobn  další aktivity svazu, resp. horolezc : samostatn  ženské horolezectví,

metodika, léka i, fotografové, um lci , v dci, historie výškových prací, ..
d) Podrobné zpracování vývoje a výstup  – Vysoké Tatry, Kavkaz, Alpy, Pamír,

Hindúkuš, Andy, Himálaj.
e) Podrobné zpracování dalších aktivit – skialpinismus, závody mládeže i dosp lých,

atd.
f) Samostatný p ehled literatury, lánk  s anotacemi, obsah  základních horolezeckých

asopis  (Montana, lidé&HORY,…), odkazy na asopisy i weby s tématikou lezení,
horolezectví a hor. To je zásadní podklad pro zpracování historie!!

g) další zam ení…………..
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Možné výstupy
Zve ejn ní na  webu H (p edevším na „novém“ webu), se systémem možného zasílání
dopl , oprav,

lánky v základních horolezeckých asopisech i dalších periodikách i denících
V po adech TV stanic
Výhledov  knižní publikace – nejlépe 3 díly.

asový plán  - nástin (první pololetí 2010)
Ve funkci jsem od 1.1. 2010, ale již p edváno ními svátky jsem se za al s „prací“ a mj. jsem
stanovil n které základní termíny.

- konec února, kontaktování základního kádru spolupracovník  a zjišt ní toho, co
mohou pokrýt - spln no, ale dále v tom budeme pokra ovat,

- konec b ezna, vypracování „vzor “ zpracování (Zd. Petrá , Vl. Procházka, J. Novák..)
- zpracování prezentace pro VH, v etn  ukázek toho co je zatím systematicky

zpracováváno (literatura, dokumentace starých asopis , aktivity a výstupy ve
velehorách, atd.),

- do VH, ustavení „užší „ komise historie, resp. vedení komise(„projektového týmu“ - do
5 osob)

-  konec dubna, prezentace ásti výstup  na webu HS, možnost dopl ování..
- do konce dubna, seminá  k historii HS, ú ast spolupracovník  v komisi, možná

i pod ji,
- konec kv tna, podrobn jší dopracování harmonogramu práce komise, min. do konce

roku 2010, resp. do p íští VH.
- konec ervna, dopln ní na webu - o dopracované p edchozí výstupy a další nov

zpracované. Op t z možností (výzvou) dopl ování, up esn ní z horolezecké
ve ejnosti.

22. 2. 2010

Ji í Novák


