
PLZE SKÝ ALPINISMUS  -  HISTORIE
Zpráva z oslav 75.výro í organizovaného horolezectví v Plzni

Slavnostního shromážd ní k založení “plze ské odbo ky Klubu alpist eskoslovenských”
K.A. s. /13.11.1935/ se ve vyprodaném Velkém p ednáškovém sále Západo eského muzea v Plzni ve
tvrtek 11.11. 2010 zú astnilo 120 p íznivc  horolezeckého a lyža ského sportu.
estní hosté /plze ští rodáci/ - za HS doc. Ing Ji í Novák, za K T dr. Jan Stráský /sou asný p edseda

T/ byli p ivítáni lenem historické komise HS a moderátorem shromážd ní Ing Zde kem
Lukešem.Ten vzpomn l zakladatele alpinismu v Plzni:A.Juránka,Kabáta a p edevším Norberta Langa,
prvního p edsedu K.A. s. v Plzni. Minutou ticha byla uct na památka zakladatel  i kamarád ,jejichž
životy skon ily v horách.

Prvorepublikoví “alpisté” byli pom rn  elitá skou spole ností, která mezi sebe p ijímala
pouze doporu ené nové leny .Pravideln  navšt vovali o ned lích nejen “cvi né” skály v okolí
Plzn ,ale i oblíbené skalní terény Pražák  - v ernolicích, v Šárce i na pískovci v Prachovských
skalách.V Alpách a Tatrách se ubytovávali v hotelech a t ry na horské velikány podnikali ve
spole nosti horských v dc . Tehdejší “alpisté” byli sou asn  i zakladateli lyža ského sportu na
Plze sku a Železnorudsku,kde provozovali lyža ský sport již na za átku 20. století. Proslulá byla dnes
již neexistující Juránkova chata na hrani ním h ebenu Svarohu, k níž našel její zakladatel tzv.”Arnovu
stezku”.

ednáška byla dopln na promítáním historických fotografií a horolezeckých film  z 50. let,
které komentovaly legendy z tohoto období Pavel Tomášek /81 let/ a Jan Kraus /69 let/.Poté byly
veterán m horolezeckého sportu p edány “Pam tní listy” a odznaky HS k 111.výro í založení
eského horolezectví r.1897.Historická ást p ednášky byla zakon ena vý tem úsp ch  plze ského

horolezectví: výstupy lena prvního sl.reprezenta ního družstva z r. 1950 Slávy Snášela
/1. sl.p elezení tehdy nejt žší cesty Julských Alp- opova pilí e v severní st  Triglavu v lét  1963,
travers kavkazské Ušby i prvovýstup v severní st  Ullu kary/, víceletým p sobením Lubora
Zalabáka a Zde ka Kopelenta v juniorské reprezentaci SSR v sedmdesátých letech a nakonec
jediným ocen ným federálním “Výstupem roku 1974 v domácích velehorách” /1. komplexní zimní

echod celého tatranského masívu bez p erušení a bez údolní podp rné skupiny; 22ti denní
dobrodružství absolvovali: Z. Kopelent, Z. Lukeš, J. Moulis z Plzn  spole  s karlovarským
J. Machem/.
Posledním úsp chem bylo zimní p elezení proslulé severní st ny Eigeru J. Zachariášem a
R. Kundrátem. Byly zmín ny i první výstupy výškového charakteru na sedmitisícovku /Pik
Koržen vské na Pamiru-Z. Lukeš/ a na osmitisícovku /Gasherbrum II-L. Pavlík 1997/. Dále
následovaly opakované výstupy na Gasherbrum II, ho-Oju a kone  lo ský výstup na Gasherbrum I
/Trávní ek/.Všechny zde uvedené výškové výstupy byly ale vykonány tzv.”normálními cestami”,
sloužily k napln ní výškových ambicí jednotlivých úcastník  a nep edstavovaly žádné moderní trendy
a pokrok v horolezeckých aktivitách v horách Himálaji a Karakóramu.

Po skon ení promítání se velká ást ú astníku p esunula do blízkého restaura ního
za ízení,kde nad fotografiemi vzpomínala na výstupy dávné i nedávné minulosti.Všichni byli s akcí
spokojeni a s povd kem kvitovali zast ešení akce eským horolezeckým svazem.

Plze  14.11.2010

Za historickou komisi HS: Ing Zden k Lukeš


