
Z historie eského horolezectví

Níže uvedený lánek p ipravil pro webové stránky HS v roce 2007, ke 111. výro í eského
horolezectví, Vladimír „Chroust“ Procházka ml. ze zápisk  svého otce, poprvé áste  publikovaných roku
1997 ve sborníku výstavy „100 let eského horolezectví“ v redak ní úprav  Dr. Jitky Beranové.

ESKÉMU HOROLEZECTVÍ JE 111 LET

Úvodem

Za po átek eského horolezectví považujeme založení prvního eského horolezeckého spolku v roce 1897.
Vypátrat po átky individuálního eského horolezectví, které vzniku spolku p edcházelo, je prakticky nemožné.
Vzpome me tedy i všech „anonymních“ pr kopník , kte í vzniku našeho prvního horolezeckého spolku nep ímo
i p ímo napomohli!

Vývoj eského horolezectví musíme vnímat a posuzovat na pozadí politicko-spole enských událostí. Procházelo
etapami, diktovanými d jinnými událostmi, kritickými okamžiky našeho národa, p íznivou i ast ji nep íznivou
„dobou“…..

Náš první horolezecký spolek za ínal za Rakouska-Uherska v dob , kdy vrcholilo národn -obrozenecké
uv dom ní a snahy o svébytnost u všech slovanských národností na území habsburské monarchie. eši, Slováci
a Zakarpatští Ukrajinci na severu, Slovinci, Chorvaté a další Jihoslované na jihu, a  navzájem odd leni pásem
Rakušák  a Ma ar , cítili slovanskou vzájemnost a v dom  ji svými skutky posilovali.

První etapa innosti našeho spolku netrvala ani dvacet let a p išla První sv tová válka, která vše zmrazila. Po
válce bylo vše jinak, následovala dv  svobodná desetiletí samostatné eskoslovenské republiky.

Pak odtržení Slovenska, nacistická okupace ech, Druhá sv tová válka a op t zav ené hranice.

Po skon ení války a obnovení eskoslovenska p išel kra ou ký záblesk svobody, záhy ukon ený totalitním
režimem a studenou válkou. A zase zav ené hranice, které Železná opona až na nemnohé výjimky nadlouho
tém  neprodyšn  ut snila.

eské horolezectví se dlouhodob  vyvíjelo soub žn  se slovenským. Nem žeme ani je nechceme odd lovat.
koli ada výprav byla národních, úsp chy z dob spole ného státu pochopiteln  byly a jsou považovány za

spole né. Když v roce 1969 dosáhla vrcholu Annapúrny IV První eská himálajská expedice, byl to zárove
první eskoslovenský úsp ch v nejvyšších horách Zem .

Když Železná opona kone  padla na p elomu osmdesátých a devadesátých let minulého století, uvolnilo se
cestování a vývoj našeho horolezectví po dlouhém totalitním sešn rování mohl op t svobodn  pokra ovat.
Krátce nato se eskoslovensko rozpadlo na dva samostatné státy, ale s našimi horolezeckými bratry Slováky a
Jihoslovany nás stále spojuje spole né p átelství i pohnutá historie.

V tomto krátkém ohlédnutí ani zdaleka není možné zachytit vše. Pozornost jsme proto zam ili na nejstarší
období a zvlášt  mladé generaci mén  známé okamžiky z naší horolezecké historie. Omlouváme se všem, kte í
nejsou jmenováni, a  by si to zasloužili. Zapomenuti nejsou, nebudou opomenuti v souborné publikaci. Rádi

inášíme ukázky ze starých tisk , jejichž autentická sv dectví jsou výmluvná, leckdy smutná i úsm vná.

Slavná éra „zlatého v ku“ pískovcového lezení je astým nám tem úvodních kapitol snad všech nov jších
lokálních pr vodc , ada lánk  vyšla v asopisech. Ji áci vydali vzpomínkovou publikaci ke slavnému výro í
jejich LKP. Historii lezení na adršpašsku p ibližuje skv lá kniha Bohouše Sýkory „Píska i“. Turnováci zase mají
velmi p kné historické vzpomínky na webových stránkách TJ eský ráj www.hruboskalsko.cz. Historie našeho
expedi ního horolezectví je zachycena v etných knihách z „p edsametové“ i nové éry, jakož i v bezpo tu
lánk  v asopisech, ve filmech v TV i na etných festivalech a jiných prezentacích. Stejnou, ne-li v tší

publicitu, mají etné výpady do skal a skalek celého sv ta, jichž jsme sv dky v posledních svobodných
desetiletích.

Vra me se ale na za átek, vezm me to popo ádku…..

Po átky eského horolezectví

Kolébkou sv tového horolezectví jsou Alpy, proto je nazýváno alpinismem. První polovina devatenáctého století
byla obdobím horolezecké objevitelské innosti v Alpách, kde byly zdolány všechny významn jší vrcholy a

http://www.hruboskalsko.cz.


echody. Ale teprve od druhé poloviny devatenáctého století m žeme mluvit o vlastním alpinismu,
horolezeckém sportu – to když lidé za ali jezdit do hor za sportovními výkony a aktivním odpo inkem.

Alpy navšt vovala také ada milovník  horské p írody z ech. Jejich p íliv zesílil po vybudování železnice, od
sedmdesátých let devatenáctého století spojující Prahu s Lincem a Terstem. Ne vše za Rakouska-Uherska bylo
špatné, cestování do jiných zemí monarchie nebyl pro echy žádný problém, ovšem pomineme-li
nepominutelnou chudobu mnohých. Proto tehdejší horolezectví bylo výsadou st edních a bohatších vrstev
spole nosti. Žádné formality, hranice uvnit íše byly volné. Mnozí z našich se stali skute nými milovníky hor a
velehor, ada z nich pak stála u zrodu prvního eského horolezeckého spolku.

V dob  uvoln ní politického a ve ejného života v Rakousku-Uhersku ve druhé polovin  devatenáctého století
vznikala v zemích koruny eské ada spolk  r zného charakteru a zam ení, které se t šily sympatiím široké
eské ve ejnosti, p edevším pro svoji podporu národního vlasteneckého cít ní a idejí slovanské vzájemnosti.

Kroky eských milovník  hor sm ovaly nej ast ji do slovinské ásti jižních vápencových Alp - do Alp Julských,
Savinjských (Kamnických) a Karavanek. I když se tam mluvilo slovanskými jazyky, p evahu m ly turistické a
horolezecké spolky rakouské a n mecké.

Až koncem devatenáctého století se ve svých domovských horách za ali prosazovat i Slovinci. V roce 1893 v
Lublani založili Slovinsko planinsko drušstvo - esky Slovinské planinské (alpské) družstvo. lenové tohoto
spolku za ali elit pronikání n mecko-rakouského vlivu do slovinských hor. V tisku propagovali turistiku a
horolezectví ve své domovin , budovali horské stezky, stav li chaty.



Špik

innost Slovinského planinského družstva od samého po átku pozorn  sledovala skupina pražských horolezc ,
navšt vující zejména oblast Jezerska v Savinjských Alpách. Práce mladého slovanského spolku na jihu
rakousko-uherské monarchie je napl ovala sympatiemi a obdivem. Proto p išli s myšlenkou založit eský odbor
Slovinského planinského drušstva - a úst edí spolku v Lublani je p ivítalo s nadšením.

eský odbor Slovinského planinského drušstva, první eský horolezecký spolek, byl založen roku 1897 a m l
100 len . Již v samém po átku mu lubla ské úst edí p iznalo právo samostatného finan ního hospoda ení i
vydávání vlastního eského asopisu Alpský v stník. Za patnáct let se po et len eského odboru více než
zp tinásobil.

U zrodu eského odboru Slovinského planinského družstva stál a po celou dobu jeho existence jeho innost
ovliv oval významný eský léka , profesor Univerzity Karlovy v Praze, MUDr. Karel Chodounský. Odborná práce
dovedla Chodounského k p esv ení, že nejblahodárn jší vliv na organismus lov ka mají p írodní initelé -
vzduch, slunce, voda a p edevším pohyb. Zajímal se o všechny tehdy známé druhy sportu a p i svém výzkumu
sledoval jejich zdravotní ú inky i spole enský a psychologický význam. V tomto hodnocení sportovních odv tví
stav l nejvýše horolezectví.



Prof. Karel Chodounský nebyl pouze t lovýchovným teoretikem. Sám se stal nadšeným sportovcem - alpinistou
a podílel se na veškeré innosti eského horolezeckého spolku. Za své zásluhy byl jmenován estným ob anem
obce Jezerska v Savinjských Alpách.

eský odbor Slovinského planinského družstva organizoval krom  horolezeckých výstup  a pr zkum  horských
skupin hromadné výlety lenstva do slovinských Alp, budoval a ozna oval nové horské stezky a vydával
pr vodce. V zimním období po ádal v Praze spole enské ve ery a p ednášky, ve ery písní a poezie, kde

inkovali i Slovinci studující v Praze.

Jedním z hlavních cíl eského odboru bylo postavení vlastní chaty v Savinjských Alpách. Vybráno bylo území
obce Jezersko, krásné místo pod horou Grintovec (2.558 m), s oblibou navšt vované eskými milovníky hor.
Stavba byla zahájena na ja e 1899 a v zá í téhož roku chatu ve výšce 1 580 m n.m. místní d lníci dokon ili.
Byla slavnostn  otev ena 26. ervence 1900 a nazvána eška ko a ( eská chata).

Práv  otev ená eška ko a na titulní stran  Alpského v stníku z roku 1900

I když eští horolezci soust edili alpinistickou innost p edevším do okolí své chaty, n kte í z mladých len
tohoto spolku vytvo ili v roce 1902 Akademický kroužek eského odboru a sv j zájem p enesli i do jiných
skupin slovinských Alp.



eška ko a aneb eská chata pod Grintavcem

Významnou osobností mezi mládeží tehdy byl zem pisec Ji í ermák, který jako student a asistent
Geografického ústavu Univerzity Karlovy, v noval všechen sv j volný as pr zkumu Julských Alp. Na úbo í
Mangartu, uprost ed výborných lezeckých terén , byla zásluhou Akademického kroužku postavena a v roce
1909 otev ena druhá eská chata, Korytnicka ko a (Korytnická chata). Stála ve výši 1 350 m n.m. a byla
jedinou slovanskou chatou v západní ásti Julských Alp! Po první sv tové válce p ipadla Itálii.

Korytnicka ko a aneb Korytnická chata pod Mangartem

Budování chat a p ístupových cest p inášelo práci pro slovinské d lníky a už to samo pomáhalo stav t hráz
meckému pronikání. eský odbor zam stnával i slovinské horské v dce a v širším smyslu p isp l k tomu, že

z ady míst se stalo nikoli n mecké, ale slovanské turistické st edisko – nap . Log v Julkách i Jezersko v
Savinjských Alpách.

Skute , eský odbor se svou aktivitou organizátorskou, ekonomickou, lezeckou i literární dostal do pop edí
všeho d ní v Julských a Savinjských Alpách. Slovinci to dlouho vd  uznávali: „Vedle Kugyho a Tumy nás
eši u ili pravému horolezectví ….“ ( asopis „Skala“ 1931). A sám Julius Kugy, v poznámkách ke své slavné

knize „Ze života horolezce“ píše: „V létech 1904 – 1910 se hory nad Martuljkem staly pracovním polem
pražských horolezc …  Jejich innost má p ímo základní význam. Dr. ermák, a Dr. Dvorský s adou zdatných
spole ník , z ásti bez vedoucího, z ásti s trentským Jožem Komacem, vykonali systematickou objevitelskou
práci.“ (Šlo o prvovýstupy na Malou Poncu, Oltar, Špik a další.)



Z Alpského v stníku:
Ve st  Malého Vanjškého Škedenje

V roce 1912 se uskute nily p ípravné práce na vybudování t etí eské chaty, její postavení však znemožnila
První sv tová válka. Její vypuknutí v roce 1914 také fakticky ukon ilo innost Slovinského planinského
družstva.

eské horolezecké aktivity sm ovaly ješt  do dalších dvou horských oblastí, i když v mnohem menší mí e než
do Alp. První z nich byly Vysoké Tatry. Viktor Lorenc z Krom íže v sedmdesátých letech 19. století spolu s
Janem Rumanem Drie ným ml. podnikl adu výstup  a p echod  p es sedla a objevil nejkratší výstupovou
cestu na Gerlachovský štít - Batizovskou próbu. Vysoké Tatry navšt voval prof. Karel Chodounský, u itel Karel
Drož (již v roce 1897 o nich vydal knihu), do Tater jezdil hudební skladatel Vít zslav Novák, jemuž je p ipisován
tvrtý výstup na Ostrý štít. Žádný eský horolezecký spolek se však v této dob  Tatrám nev noval a všechny

aktivity m ly pouze individuální charakter.

Prof. MUDr. Karel Chodounský

Druhou oblastí p sobnosti eských horolezc  byly pískovcové skály eského ráje. V dob  rozvíjejícího se zájmu
o p írodní krásy a turistiku zorganizovali v roce 1897 Vojt ch Náprstek a Jaroslav Vrchlický, spolu s Americkým
klubem dam z Prahy, expedici do Prachovských skal. Byla to první eská výprava do skalních útvar eského
ráje.



V roce 1907 byl ji ínskými studenty založen Lezecký kroužek Prachov (LKP), po Praze druhý svého druhu u nás.
Nebyl sice organiza  spojen s eským odborem Slovinského planinského družstva, ale pražští alpinisté o n m

li. Sv í o tom mimo jiné i to, že Alpský v stník na svých stránkách otiskl lánek "Z lezeckých tur
v echách" od Josefa Hendrycha, rodáka z Ohrazenic u Turnova, který v letech 1903-1910 studoval na ji ínské
reálce a založil tam LKP. lenové LKP vykonali 136 výstup  na Prachov  a Hruboskalsku. Zápisní kniha o t chto
výstupech byla pozd ji darována jedním ze spoluzakladatel  Lezeckého kroužku Prachov Zdislavem Mazá kem
do archivu Klubu alpist eskoslovenských. Lze se domnívat, že nebýt první sv tové války, o domácí
horolezecké terény by pražští alpisté projevili zájem již d íve.

eskoslovenské horolezectví v letech 1918-1939

Po skon ení První sv tové války, rozpadu Rakousko-Uherské monarchie a vzniku samostatné eskoslovenské
republiky v roce 1918, definitivn  ukon il svou innost eský odbor Slovinského planinského družstva. V novém
povále ném uspo ádání Evropy d lila eské horolezce od slovinských hor dvojí hranice a idea eské pomoci
slovinským alpinist m ztratila své opodstatn ní.

Za této situace bylo p irozené, že po zrodu eskoslovenské republiky horolezci vstupovali do Klubu eských
turist  (K T), založeného v roce 1888, který jim byl svým zam ením nejbližší. eský odbor Slovinského
planinského družstva p edal K T i svou bohatou knihovnu.

íliš mnohostranná innost K T však horolezce pln  neuspokojovala. V roce 1918 m l klub p ibližn  3000
len . Následným slou ením s Tatranským spolkom turistickým se stal celostátním Klubem eskoslovenských

turist  (K ST), který v roce 1938 m l již více než 100 000 len ! V tomto po tu n kolik stovek horolezc  zcela
zanikalo. Proto se v eských zemích i na Slovensku brzy projevovaly snahy o jejich osamostatn ní.

Pražští horolezci nejprve ustavili dne 23. ervna 1924 Alpinistický odbor p i Svazu lyža SR, ale již 13.
listopadu téhož roku se zcela osamostatnili v nov  založeném Klubu alpist eskoslovenských – KA S. Ano,
klub alpist , to není p eklep, skute  si íkali alpisté.

Znak Klubu alpist eskoslovenských



Nášivka Klubu alpist eskoslovenských

Pozn. V.P. ml.: U roku 1924 se zastavme. V dob  tzv. „normalizace“ po sov tské okupaci eskoslovenska´68,
tehdejší vedení HS nastavilo naší historii falešné zrcadlo, když za po átek vzalo založení KA S a roku 1974

oficiáln  slavilo 50 let organizovaného eského horolezectví. Škrtlo tím více než tvrtsoletí p edchozí významné
historie! íkalo se, že „jim“ nevon l start za monarchie, zlí jazykové tvrdili že prý Slováci „museli“ být první

(IAMES byl založen 1921, t i roky p ed KA S) – ert ví. P edevším zásluhou mého otce a jeho stejn
smýšlejících p átel se ješt  za totality poda ilo navrátit úctu eskému odboru Slovinského planinského družstva
a datování „ eského po átku“ na rok 1897. A tak se za pouhých 13 let od padesátin slavily hned devadesátiny!

Zajímavé po ty, ne?

estným p edsedou KA S byl zvolen prof.  MUDr. Karel Chodounský, výkonným p edsedou se stal generál
MUDr. Jaromír Pe írka, alpinista s velkými zkušenostmi. Také ostatní lenové vedení klubu byli lidé horolezecky
fundovaní a k tomu finan  velmi dob e situovaní.



Zleva vzadu Jaroslav Hons , Theodor Frenzl, Josef Pilná ek,
vep edu Josef Janeba, Gen. Dr. Jaromír Pe írka, Norbert Lang

Jedním z nich byl editel burzovního odd lení Živnostenské banky Rudolf Pilát, který se po Pe írkov  smrti v
roce 1933 stal p edsedou KA S. Z jeho podn tu byl v roce 1925 založen první mezinárodní horolezecký svaz
slovanských zemí, který v roce 1932 zpracoval rezoluci s cílem vytvo it Mezinárodní horolezeckou unii! Ta byla
v témže roce ustavena v Chamonix.

V dob  svého vzniku m l KA S 166 len . V roce 1927 vzrostl jejich po et na 269, v roce 1932 na 400. O rok
pozd ji byly založeny vedle již existující odbo ky v Plzni také pobo ky v Hradci Králové a v Brn  a po et len
tak stoupl na více jak 600. Všichni lenové m li slevy na drahách i v alpských chatách, dostávali zdarma

stník KA S, pozd ji asopis Horolezec.

Hlavní t žišt  horolezecké innosti KA S v povále ných letech bylo v Alpách. Tradice návšt v slovanského jihu
se však postupn  vytrácela a mladší generace orientovala své aktivity p edevším do Rakouska a Švýcarska.

V roce 1928 byl ustaven první cvi itelský sbor KA S v po tu sedmi mladých horolezc , o p t let pozd ji již m l
dvacet ty i len  z Prahy, Plzn , Hradce Králové, Jihlavy a Košic.



Na p elomu dvacátých a t icátých let obrátil klub svou pozornost i k domácím terén m v eském ráji a ve
Vysokých Tatrách. V roce 1929 byl uspo ádán první zájezd pražských a plze ských horolezc  do Prachovských
skal. Soustavný výcvik v pískovcových skalách se uskute oval od roku 1930 p edevším zásluhou Josefa
Janeby. Zdolal se svými žáky všechny do té doby zlezené v že v Prachovských skalách, na Hrubé Skále a v

íhrazech a v roce 1934 sepsal na základ  svých zkušeností prvního eského pr vodce "Horolezecká cvi ení v
Prachovských skalách". M jme na pam ti, že jejich hlavním cílem bylo HOROlezectví ve skute ných horách a
pískovcové skály pro n  byly „pouhými“ cvi nými skalami – proto ta cvi ení!

Obálka jedné z našich prvních publikací o horách, která vyšla roku 1923

Roku 1932 uspo ádal KA S sv j první oficiální zájezd do Vysokých Tater. Mnozí eští horolezci tuto oblast
navšt vovali již d íve, n kte í zde dokonce p sobili i pracovn . Dodnes užívaným pr vodcem v Tatrách je dílo
brn nských horolezc  Františka Kroutila (pozd jšího lena Mezinárodního olympijského výboru) a Jana Gellnera
"Vysoké Tatry. Horolezecký pr vodce", které sepsali ve druhé polovin  t icátých let na základ  svých a polských
zkušeností.



Žabí kó

Mladí lezci ze severních ech p sobili v té dob  jen na domácích skalách a nebyli nijak organizováni (Lezecký
kroužek Prachov nebyl po První sv tové válce obnoven). Horolezecká iniciativa v eském ráji se p esunula z
Ji ína do Turnova a na Hruboskalsko. Koncem dvacátých let vynikl svým um ním zejména horolezec Antonín
„Haryk“ Zima, který jako první pochopil techniku zajiš ování a stal se rádcem svých mladších koleg , které již
neuspokojovalo lezení lehkých komín , jimiž nezajišt  vystupovali a sestupovali. Lezecká úrove  mladých
sportovc  velmi rychle rostla. Ke skupin  se za ali p idávat noví horolezci i jejich starší turnovští kolegové.
Krom  Hrubé Skály rozší ila skupina své aktivity i na oblast Prachova, Kloko í a P íhraz. Vedle eského ráje se
ší il zájem o horolezectví i v okolí Náchoda a Hronova.



Náš první horolezecký pr vodce z roku 1934

Za první republiky se rozvíjela horolezecká innost i na vápencových skalách Moravy, zejména zásluhou
ob tavé práce prof. Janouška. Organiza ní snahy vyvrcholily v rocce 1935 založením brn nské odbo ky KA S.
lenové klubu, stejn  jako lenové Akademického odboru K ST, založeného v Brn  v roce 1932, podnikali

lezecké zájezdy do Vysokých Tater, Dolomit a Julských Alp. V echách navšt vovali p edevším Pavlovské vrchy
a Babí Lom.



Zprávy o „horolezeckých cvi eních“ z V stníku KA S, polovina t icátých let

Na Slovensku byl po vzniku eskoslovenské republiky založen v roce 1919 v Liptovském Mikuláši Tatranský
spolek turistický, který o dva roky pozd ji vytvo il s Klubem eských turist  jednotnou organizaci s celostátním

sobením - Klub eskoslovenských turist  - K ST. V roce 1928 z ídil tento klub tatranskou komisi, která se
mimo jiné zabývala i ízením horských v dc  a záchrannou službou. Jako v dci za ali pracovat i horolezci, kte í
tak v této profesi doplnili místní znalce Tater. Nejznám jším tatranským horolezcem, žijícím na území
eskoslovenska, byl N mec Alfréd Grosz, profesor t locviku na gymnáziu v Kežmarku, který vykonal 119

letních a 8 zimních prvovýstup .

Zprávy z V stníku KA S, polovina t icátých let

V roce 1921 založili František Lipták, Mikuláš Mlynár ik a Gustav Nedobrý ve Spišské Nové Vsi samostatný
slovenský kroužek horolezc  IAMES. Název vznikl ze za áte ních písmen slov idealismus, alpinismus, moralita,
eugenika a solidarita a mezi alpinisty se brzy vžil. Když se IAMES po p ti letech úsp šné innosti zm nil v roce
1926 na Spolek tatranských horolezc , trvali lenové na tom, aby byl p vodní název za azen do stanov i názvu
nového spolku (Spolek tatranských horolezc  IAMES). Tato organizace sehrála velkou úlohu v propagaci
horolezeckého sportu v eskoslovensku, zejména p ípravou mladých alpinist . Nejvíce k tomu p isp lo po ádání
tzv. horolezeckých týdn , kterých se mohl zú astnit každý ob an eskoslovenska. Poprvé se tento týden
uskute nil v roce 1923 za ú asti dvaceti p ti osob, v následujících letech po ty ú astník  rostly a o patnáct let
pozd ji, v roce 1938, m l horolezecký týden již 351 ú astník .



Titulní strana V stníku KA S z roku 1935

Obdiv a láska k horám horolezce vždy spojovaly, eští alpisté byli v mnoha p ípadech leny IAMES a naopak.
Mezi oficiálními p edstaviteli eské a slovenské organizace však panovalo ur ité nap tí a názorová
nejednotnost. Oba spolky cht ly mít nap íklad vlastní zastoupení v Mezinárodní horolezecké unii (UIAA).
Zakládajícího kongresu této unie v Chamonix se v roce 1932 ú astnik p edseda Klubu alpist eskoslovenských
Rudolf Pilát (tam rovn ž dojednal vzájemnou výstavu horských fotografií se Špan lskem, která prob hla o rok
pozd ji v Praze, Madridu a Zaragoze) i zástupce IAMES. Stanovami nep ípustné lenství dvou organizací z
jednoho státu ešil kongres v Praze v roce 1938. K dohod  se však nedosp lo, nebo  i v horolezectví se
odrážela tehdejší politická situace, která v kone né fázi vedla k vytvo ení samostatné Slovenské republiky.
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Titulní list a úvodní stránka Pilátova p edvále ného pr vodce

eské a slovenské horolezectví v letech 1939 - 1945

Odluka Slovenska a nacistická okupace eských zemí znamenaly úplné rozlou ení eských a slovenských
horolezc  i jejich organizací. KA S pokra oval dále jako KA  – Klub alpist eských, z K ST se stal Klub
eských turist .

ech m byl p ístup do vysokých hor v etn  Tater zcela znemožn n. Všechen lezecký život se proto nucen
soust edil do domácích skalních oblastí, p edevším do pískovcových terén  Hruboskalska, P íhraz, Prachova a
Suchých skal. P sobili zde zejména lenové KA . Krom  ná elníka Josefa Janeby byli v této dob
nejhorliv jšími propagátory horolezeckého sportu, zvlášt  mezi mládeží, Miroslav Jedli ka a Rudolf Otto Bauše.

Z iniciativy prof. Josefa Dostála a Aloise Altrichtera byl v roce 1940 založen samostatný horolezecký oddíl p i
T v Praze, který m l jednadvacet zakládajících len .



Znamení doby. I takovéto inzeráty vycházely v našich
horolezeckých asopisech na p elomu t icátých a ty icátých let…

V dob  nacistické okupace trávila ve skalách sv j volný as i skupina turnovských horolezc , b hem doby
rozrostlá o další leny, a vytvo ila ty i stálá horolezecká družstva. K nim postupn  p ibývali i lezci z jiných
eských m st, nap íklad z Mladé Boleslavi a železného Brodu.

Protektorátní asopis z roku 1941,
krátce p ed nuceným ukon ením jeho vydávání

V roce 1944 p ijal mladé horolezce z Náchoda Klub eských turist , ve kterém si t icet ty i len  založilo sv j
horolezecký oddíl.



V témže roce vznikl i horolezecký odbor p i zlínském K T. Zásluhou Antonína Veverky se b hem druhé sv tové
války ší il zájem o horolezectví i v moravských Hostýnských vrších.

Odpor proti nacismu p ivedl n které eské horolezce do odbojového hnutí. Brat i Václav a Karel Chlumové,
Jaroslav Šimán , E. Schwarzbach a nejlepší horolezec té doby Joska Smítko byli v koncentráku v Terezín  ke
konci války zavražd ni n meckými katany.

Joska Smítka a Ladislav „Fifan“ Vodhán l roku 1942 p i prvovýstupu Kou ovou st nou na Daliborku ve Skaláku



Št drove erní výstup na Maják poprvé uskute nila Smítkova parta.
Z Majáku se stal symbol jejich vzdoru proti nacistickým okupant m.

Ze Št drodenního výstupu vznikla tradice, která po roce 1968 zase symbolizovala
odpor proti sov tským okupant m (snímek je z té doby).

ed polovinou sedmdesátých let byly tyto výstupy zakázány, údajn  kv li ochran  p írody…



Znamení doby. Hanebnost nepot ebuje komentá ….

V téže dob , narozdíl od eských zemí, se vzhledem k odlišné politické situaci mohlo dále rozvíjet tatranské
horolezectví. V lednu 1939 byl z ízen Klub slovenských turist  a lyža , v n mž našel své místo i Sbor
slovenských horolezc  IAMES. V Bratislav  byl založen Akademický odbor Klubu slovenských turist  a lyža ,
který získával pro hory další mládež. Až do roku 1944 pokra ovaly horolezecké týdny IAMES.

V roce 1944 se i Tatry staly d jišt m Slovenského národního povstání, do n hož se zapojili také slovenští
horolezci. Mnozí z nich zde položili své životy.

eskoslovenské horolezectví po roce 1945

Po osvobození eskoslovenska zahájili eši i Slováci horolezeckou innost ve svých d ív jších organizacích, tedy
v Klubu eskoslovenských alpist  (KA S) a v horolezeckém odboru Klubu eskoslovenských turist  (K ST), na
Slovensku pak ve Sboru tatranských horolezc  IAMES.



vabný spisek o jišt ní napsal Franta Kutta, vyšel nákladem K T roku 1946

eši se vrátili do Tater, od nichž byli více jak šest let odlou eni. Jejich p elezení polských cest tam bylo
po átkem výrazného eského povále ného snažení v tatranských st nách. Pokra ovalo se v tradi ních
horolezeckých týdnech IAMES. V ervenci 1945 zorganizoval JUDr. Otto Jelínek na Popradském plese první
cvi itelský kurz, kterého se zú astnili nejlepší alpinisté z doby protektorátu. Jako instrukto i zde p sobili zkušení

edvále ní horolezci. Další kurzy ministerstva školství, kterých se již zú astnili spole eši i Slováci, se
konaly v roce 1946 a 1947, a to i v zimním období.

Drs áci na Hrubici. Druhý zleva Slávek Vorel,
tvrtý náchodský Slávek Jirka, dále „Fifan“ Vodhán l a Jan Vometák

JUDr. Otto Jelínek spolu s ing. Aloisem Krausem také v roce 1945 iniciovali založení esloslovenské himalájské
spole nosti. Jejich cílem bylo stanout na vrcholu Everestu a použít p i p eprav  materiálu do vyšších tábor
letadel. Z finan ních d vod  však tato akce nebyla uskute na.

Hlavním st ediskem eského horolezeckého života b hem fašistické okupace bylo Hruboskalsko. Je proto
irozené, že první sjezd zástupc  všech horolezeckých organizací v eskoslovensku se konal v roce 1946 práv

na Hrubé Skále. Sjezd schválil spojení alpinistických spolk  do federativního Svazu eskoslovenských horolezc ,
který se stal první celostátn  integrovanou organizací v našem t lovýchovném a sportovním hnutí.: jeho prvním

edsedou byl zvolen Josef Zden k Pilná ek. Svazovým tiskovým orgánem se stal obnovený asopis Horolezec.



Po válce obnovený asopis Horolezec, tento výtisk je z roku 1947



Vzpomínka na Josku Smítka a jeho kamarády,
útlá ale p vabná knížka z roku 1959

Po letech druhé sv tové války se mohli op t naši alpisté podílet i na mezinárodním d ní. V roce 1947 byli
vysláni Antonín Veverka a Vladimír Procházka do tábora vybraných horolezc  v Chamonix a tém  ve stejné
dob  prošlo šest cvi itel  kurzem francouzské školy École Nationale de Ski et d´Alpinisme. V roce 1948 se
uskute nil zájezd do Jugoslávie a o rok pozd ji do bulharských hor.

První velkou u ebnici zpracovali František Kroutil a Antek Veverka, vyšla roku 1948



Úvod Základ  horolezectví z roku 1948

Po únorovém p evratu v roce 1948 byly t lovýchova a sport sjednoceny v Sokole.Úst ední sekce horolezectví
Sokola se stala jediným ídícím orgánem v eskoslovensku. Po et p edvále ných alpinist  (necelých tisíc) se v
roce 1949 zdvojnásobil. Mnohem více než d íve se využívaly skalní terény v blízkosti velkých m st v severních
echách, u Prahy, Bratislavy, Brna a Košic.



Pr vodce od mistra R. O. Baušeho roku 1948 vydalo Ministerstvo školství a osv ty!

Snad nejkrásn jší horolezecký odznak sv ta vytvo il „Fifan“ Vodhán l
pro sv j H.O.S. Turnov. Dnes jej s vlastním názvem užívá TJ eský ráj.



V ele horolezeckého d ní byli z ech  Otto Jelínek, Rudolf Otto Bauše, Miroslav Jedli ka a Antonín Herold, ze
Slovák  Rastislav Roubal, Jozef Šimko, Albert Brn al a Alexandr Huba. V roce 1950 bylo z nejlepších
eskoslovenských alpinist  sestaveno výb rové družstvo o padesáti mužích a ženách – o t i roky pozd ji byl

po et reprezentant  snížen na t icet.

R. O. Bauše se svojí pov stnou dýmkou

Nerozlu ná dvojice „Jedla“ Jedli ka a R.O.Bauše v P íhrazích

Naše horolezectví trp lo nedostatkem kvalitního vybavení. Po spušt ní Železné opony a uzav ení hranic došlo
ke ztrát  normálních kontakt  se Západem a „utípnutí“ dovoz  z alpských zemí. Tuzemský pr mysl toho
nenabízel mnoho a hlad po horolezecké výzbroji  i výstroji se pochopiteln  zv tšil.
A tak podobn  jako v mnoha jiných odv tvích, horolezci byli asto odkázáni na to, co si „melouchem“ sami
vyrobili ve fabrikách nebo ukutili doma na kolen . Ne vždy však kopírovali cizí vzory, ale p icházeli s vlastními
konstrukcemi.



MUDr. Jaromír Šádek v Tatrách v roce 1952

Jedním z nejvýzna jších inovátor  povále ného období byl MUDr. Jaromír Šádek, který se jako vynikající
horolezec zapsal do tatranských st n a jako nápaditý vizioná  do historie vývoje výbavy. A  povoláním léka ,

išel s originálními konstrukcemi, které p edb hly dobu. Nejznám jší jsou jeho jedni kové skoby, zabýval se i
nosn jším tvarem karabin, navrhoval zimní horolezecké boty s dostatkem místa pro prsty jako prevenci
omrzlin…..  Nit jeho unikátních zlepšovák  p etrhla emigrace – nebýt toho a nep ejících pom , mohli jsme mít
vlastního Chouinarda!

vodní Šádkova jedni ka uprost ed mezi miniaturními „jedinkami“,
které v 60. letech, období extrémního horolezectví v Tatrách, vyráb l

„Pytlík“ Unger-Zr st pro „Pavouky“ a „ isti e“



Nákres Šádkovy jedni ky z lánku
ing. Mazá ka, Šádkova technologa,
asopis Turistika a horolezectví 1952

Zrušením Sokola a vytvo ením Státního výboru pro t lesnou výchovu a sport (SVTVS) v roce 1953 se
horolezecká sekce vy lenila z odd lení turistiky a p ešla do odd lení sport . Do t lovýchovného hnutí byla
zavedena jednotná sportovní klasifikace a horolezci vypracovali systém výkonnostních t íd. V této dob  byly
také ud leny tituly Mistr sportu prvním horolezc m. V úvahu byly vzaty pouze velehorské výstupy, na pískovce
a na ostatní terény se hled lo jen jako na p ípravu.



Lezecký portrét „Jedly“ Jedli ky

V roce 1955 a 1956 podnikli vybraní horolezci z reprezenta ního družstva zájezdy do skupiny Mont Blanc ve
francouzských Alpách. Z tábora na morén , vedeného v roce 1955 Rodolfem Ottou Baušem a Otto Jelínkem a v
roce 1956 Vladimírem Procházkou, uskute nili adu výstup , i když tyto zatím ješt  nep edstavovaly v alpském
sv  vrchol tehdejší výkonnosti.



„Jedla“ Jedli ka

V roce 1957 byl zrušen SVTVS a byl založen eskoslovenský svaz t lesné výchovy ( STV), v n mž p sobila
úst ední horolezecká sekce. Od roku 1968 pak v d sledku federalizace bylo horolezectví ízeno odd len
národními orgány: Horolezeckým svazem eského úst edního výboru STV a Horolezeckým svazem IAMES
Slovenského úst edního výboru STV. Federální orgán tvo il Výbor horolezeckého svazu Úst edního výboru
STV.



Znamení doby – op t bez komentá e

Prvním, kdo se za adil mezi nejlepší horolezce své doby i v mezinárodním m ítku, byl Radovan Kucha . Spolu s
Old ichem Kopalem prostoupil v roce 1957 kompaktní st nou Petit Dru, o dva roky pozd ji zdolal se Zdeno
Zibrínem Walker v pilí  na Grandes Jorasses a v roce 1961 uskute nil se stejným kolegou výstupy severními
st nami Eigeru, Matterhornu a Cimy Grande di Lavaredo. Když ješt  v roce 1964 vystoupili severovýchodní
st nou Piz Badile, za adili se mezi n kolik málo horolezc , kte í m li, stejn  jako oni, na svém kont
zaznamenány všechny tyto velké alpské túry.



Medaile Mistra sportu z roku 1953.
O tento prestižní titul se pak sout žilo ješt  více než t icet let.



První Mist i sportu v horolezectví



Ve druhé dvojici Mistr  sportu byla i první žena

V roce 1957 navštívili brn nští horolezci poprvé Kavkaz, v letech 1958 a 1959 zde byly uspo ádány tábory
výb rového družstva eskoslovenských alpinist , jež vedl Vladimír Procházka. Od té doby byl Kavkaz
navšt vován našimi horolezci již vícemén  pravideln .



Jarda N me ek a Jarda Hataš v Cermanov  cest  na Soudek v P íhrazích, 50. léta
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kte í reprezentanti v novali svou pozornost Julským Alpám, kde svými prvovýstupy ve skupin  Martuljku
navázali na pr kopnickou innost ech  ze za átku minulého století. Úrove  horolezc  však i nadále
prov ovaly p edevším velké st ny západních Alp. V roce 1966 tu uskute nili t etí výstup Bonattiho cestou na
Matterhorn Juraj Weincziller a Milan Kriššák, o rok pozd ji tato dvojice za jediný den p ekonalaWalker v pilí  na
Grandes Jorasses. Do historie alpského horolezectví se v roce 1968 zapsali Ivan Bortel, Ivan Dieška, O. Blecha
a Valentin Kanyar svým prvovýstupem severní st nou Grandes Jorasses p es tzv. Rubáš. K sv tovým výkon m
se adí zejména druhý zimní výstup severní st nou Matterhornu (Bonattiho cestou) uskute ný v b eznu 1967
Jozefem Psotkou, Jánem uranou, J. Kalábem a Stanislavem Lednárem. Výstup si však vyžádal život mladého a
nad jného Stanislava Lednára.

V roce 1965 se splnil dávný sen našich horolezc : uskute nila se první eskoslovenská expedice do
mimoevropských velehor – Hindukúš ´65. N kte í horolezci i v dci m li sice již d íve p íležitost dosáhnout ady
vrchol  zna ných nadmo ských výšek, ale vždy šlo o výstupy doprovázející v deckou innost v cizích zemích,
nebo o expedice, v nichž eskoslovenští horolezci byli jako hosté. Výprava organizovaná v lét  1965 Úst ední
sekcí horolezectví STV sm ovala do Váchánu v Hindukúši na území Afganistan. Ú astnilo se jí trnáct osob a
uskute nila sedmnáct výstup , z toho sedm prvovýstup  na hory vyšší než 6 000 m n.m.

Také druhá eskoslovenská expedice Hidukúš ´ 67 složená z t inácti osob, vedených Vladimírem Šedivým, byla
úsp šná. Jejím cílem byla nejvyšší hora Hindukúše Tiri -Mir (7.706 m n.m.). Vrcholu, a tím i eskoslovenského
výškového rekordu, dosáhli Jan ervinka, Ivan Gálfy, Miroslav Jaškovský, Vlastimil Šmída a Ivan Urbanovi . V
témže roce se pod vedením Ivana Kluvánka poda ilo v rámci mezinárodního setkání horolezc  dosáhnout
sedmitisícového vrcholu Pik Lenina na Pamíru.

Velmi bohatou expedi ní innost vyvíjeli naši alpinisté na konci šedesátých let. V roce 1968 se uskute nila
výprava na Pamír a dv  expedice na Špicberky, o rok pozd ji poprvé p sobila skupina horolezc  na americkém
kontinent  v Jižních Andách.

Roku 1969 se tatranští sportovci v Himálaji pokusili o výstup na Nanga Parbat, museli však ustoupit pro špatné
po así ve výšce 6 950 m n.m. (úsp chu tam tatranci dosáhli až o dva roky pozd ji). Uskute nila se též
bratislavská výprava do pakistánského Východního Hindukúše.



Na pr zkum nepálské centrální ásti nejvyššího horstva sv ta se vydala devíti lenná První eská himálajská
expedice vedená Vladimírem Procházkou. Vrcholu Annapúrny IV 7.525 m dosáhli 7.10.1969 len expedice Miloš
Albrecht a jediný Šerpa výpravy Ang Babu. Byl to první eský a zárove eskoslovenský úsp ch v Himálaji.

Jeden z díl  seriálu o První eské himálajské expedici.
Deník s sport prosinec 1969 – b ezen 1970

Knížka o První eské himálajské expedici vyšla roku 1972

V sedmdesátých letech se každoro  organizovalo patnáct až dvacet výprav do Alp, Skandinávie, na Kavkaz,
do Vysoké Asie i exotických hor. Byla p ijata mezinárodní klasifikace UIAA. V roce 1971 byl vytvo en jednotný
systém výkonnostního a vrcholového horolezectví, o rok pozd ji za ala být organizována sout ž „o výstup
roku“, bylo vytvo eno eskoslovenské juniorské družstvo.

V roce 1970 postihlo v Peru horolezeckou výpravu Lokomotivy Liberec pod vedením Arnošta erníka velké
nešt stí. Nejprve p išel neš astnou náhodou o život len expedice Ivan Bortel a o t ináct dní pozd ji p i
zem esení, které postihlo celou oblast, zahynulo v základním tábo e všech ostatních trnáct horolezc .



st úrovn  našeho horolezectví se projevoval nejen v zahrani í, ale také na domácí p  ve Vysokých Tatrách.
Z hlediska špi kového sportu je d ležitý p edevším rozvoj zimního lezení. Krom  výstup  náro nými severními
st nami m ly velký význam akce vytrvalostního charakteru – zimní p echody hlavního h ebene Vysokých Tater.
První p echod uskute nili Miloš Matras a Jaroslav Mlezák v roce 1953, o dva roky pozd ji podniklo první
kolektivní p echod h ebenu reprezenta ní družstvo eskoslovenska. V roce 1970 „Pavouci“ Pavol a Odra Pochylí
s Ivanem Dieškou za t icet jeden den absolvovali první zimní p echod celého tatranského masivu, v etn
Rohá , Liptovských holí a Belianských Tater. O ty i roky pozd ji byl tento p echod uskute n bez podp rné
skupiny.

Bronzový odznak horolezec SSR bylo možné získat
po spln ní základních výkonnostních podmínek.

Výše v hierarchii byl st íbrný odznak, „top“ zlatý.

V roce 1976 pod vedením Ivana Gálfyho prob hla již druhá – tentokrát úsp šná – expedice na sedmou nejvyšší
horu sv ta Makalu v Nepálu (8 463 m n.m.). Na vrchol vystoupili Milan Kriššák, Karel Schubert a Jorge
Camprubi ze špan lské expedice, se kterou se eskoslovenská výprava spojila p i poslední fázi výstupu. Zp t do
vlasti se však již nevrátil Karel Schubert, který v Himálaji zahynul.

Následovala celá série výstup , svým významem se rovnající expedici na Makalu. V roce 1984 vystoupila na
první osmitisícovku i eskoslovenská horolezkyn  Margita Št rbová (Cho Oju), naši alpinisté dosáhli vrchol  t í
nejvyšších hor sv ta (Kanchenjunga 1981, K 2 1983, Mont Everest 1984) a podnikli další himálajské st nové
prvovýstupy (Lhotse Shar a Dhaulagiri 1984, K 2 1986).



Po t iceti letech od povále ných Základ  horolezectví vyšla
dv  vydání (1975 a 1979) modern jší u ebnice…

O eskoslovenských horolezcích a jejich výkonech se za alo pravideln  psát v zahrani ním odborném tisku.
Získali si respekt istými p elezeními a prvovýstupy sedmého i osmého stupn  obtížnosti i p elézáním zimních
ledových a kombinovaných cest. Uznání se do kaly i naše horolezkyn , které v polovin  osmdesátých let pat ily
a dosud pat í k absolutní špi ce.



Absenci regulérního asopisu pár desetiletí suplovaly „samizdaty“,
brn nský Hotel a pražsko-liberecké Hory (d íve Informa ní bulletin)

a miniHory. Ze scény zmizely až po „sametu“.

eskoslovenské horolezectví se za dobu své existence za adilo mezi vysp lé alpinistické zem  ve st edních
velehorách a významných úsp ch  dosáhlo i v ostatních oblastech a disciplínách.

Rozd lení eskoslovenska na dva samostatné státy v roce 1993 se promítlo i do oblasti t lesné výchovy a
sportu. V eské republice byl ustaven eský horolezecký svaz - HS, který je sou ástí eského svazu t lesné
výchovy. Nastala nová fáze vývoje eského horolezectví navazující na jeho p edchozí bohaté výsledky. Zejména
himálajským expedicím a lezc m z eské republiky se poda ilo dosáhnout ady pozoruhodných úsp ch .

Plakát k 90. výro í eského horolezectví, 1987

I p es absenci velehor a asto nep íznivé ekonomické a politické podmínky se díky nadšení a zaujetí jednotlivc
dokázalo eské horolezectví za adit po bok mezinárodn  úsp šných a p írodními i ekonomickými podmínkami
vybavených alpinistických velmocí.



Pokra ovatel Základ , u ebnice Horolezectví z roku

eský horolezecký svaz jako p edstavitel organizovaného horolezectví v eské republice a d dic jeho
zakladatele – eského odboru slovinského planinského družstva – p ed deseti lety oslavil první století plodné
innosti. Tehdy jsme mu do další stovky pop áli š astnou cestu k dalším vrchol m a mnoho úsp ch . Z té druhé

stovky jsme již ukrojili první desítku a o našich horolezcích je slyšet. Pop ejme si „jen tak“ dál: stále volné
hranice, úsp chy v horách a skalách celého sv ta – a š astné návraty dom !



Plakát ke 100. výro í eského horolezectví, 1997

Prosíme m jte na pam ti, že text i obrázky jsou chrán ny copyrightem vlastník  autorských práv.
Každý návšt vník www.horosvaz.cz je oprávn n stáhnout si celý materiál i jeho ásti pouze pro
osobní pot ebu. Jakékoli jiné použití a ší ení je v rozporu se Zákonem a tudíž trestné!

http://www.horosvaz.cz

