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Na aktivitách komise se v r. 2011 podílelo přes 20 spolupracovníků. Díky knihovně Vládi Procházky se 
podařilo dokompletovat až na 3 výtisky Věstníky KAČS z let 1934 až 1948. Kromě tištěných kopií na 
sekretariátu, jsou tč. jednotlivá čísla vložena do archivu nového webu ČHS. Z těchto podkladů bylo 
dále vytvořeno několik dílčích souborů vztažených např. na aktivity v pískovcových oblastech, výstupy 
v Alpách v meziválečném období, na příspěvky starších osobností českého horolezectví apod. 

Z období od r. 1947, je zpracován  soubor naskenovaných článků z Krás Slovenska,  týkajících se 
historie našeho horolezectví. Od 60tých let to byly mj. pravidelné přehledy  „čs. horolezecké“ sezóny. 
Opět tyto podklady jsou v tištěné i elektronické formě. Průběžně jsou zpracovávány další časopisy.  

V základní horolezeckých časopisech byla v r. 2011 publikována řada článků z historie. S redakci „lidé 
a HORY“ došlo k dohodě o publikování v části „Retro“, do časopisu Everest bude komise dodávat do 
každého čísla článek z historie – v čísle jaro 2012 vyjde materiál věnovaný založení Čs. himálajské 
společnosti v r. 1945. 

Spolupracovníky byly vytvořeny monotématické příspěvky s řadou odkazů např. Horolezectví v 
Moravském krasu (P. Pokorný), Vývoj pískovcového lezení do r. 1945 (J. Kukla), Horolezectví na 
Plzeňsku (Z. Lukeš). Komise obdržela též kopii diplomové práce o Horolezectví na Hranicku (V. 
Žabíček). 

Byly zakoupeny krátké filmy o významných osobnostech (V. Nejedlo, R. Kuchař, O. Kopal, B. Svatoš, 
St. Šilhán a další) z dílny F. Slámy, které budou přístupně umístěny na webu. Jsou rozpracovány 
jednotné prezentace čestných členů s odkazy na archiv ČHS a další informace (články, webové 
stránky, knihy). 

V. Procházka a J. Novák uskutečnili jednání v Muzeu Českého ráje ve věci spoluúčasti ČHS na 
výstavě věnované horolezectví a následné trvalé expozici v turnovském muzeu, ČHS se již do 
spolupráce zapojilo. 

Společně se spuštěním nových webových stránek Českého horolezeckého svazu byl také uveden do 
provozu nový webový modul Historie, který obsahuje vznikající digitální archiv českého horolezectví. 
Komise historie ČHS zde shromažduje všechny dostupné materiály, které se týkají historie českého 
horolezectví, jedná se jak o dobové fotografie, tak i skeny dobových časopisů a textových dokumentů, 
filmových videosouborů nebo zvukových záznamů. Systém umožňuje také vést i prostou katalogizační 
evidenci prakticky o jakémkoliv zdroji informací, který lze pro poznání historie využít. Účelem tohoto 
systému je shromáždit primární historické zdroje, které jsou nezbytným podkladem pro jakoukoliv další 
práci na historii českého horolezectví. 

 


