
Vlastimil Šmída
Návrh na „čestné členství v ČHS“

nar. 1933 v Olomouci
člen horolezeckého oddílu   SK Universita Palackého

Celý život zasvětil sportům realizovaným v horském prostředí. Na počátku to bylo 
především závodní lyžování. Po nástupu na vysokou školu v Brně se Vlastíkova 
sportovní činnost jednoznačně zaměřila  na horolezectví. 
V roce 1957 se stal členem státního reprezentačního družstva horolezectví, v němž
prožil s jednoroční přestávkou deset let. V roce 1967 mu byl udělen titul zasloužilého 
mistra sportu. Po řadu let pracoval jako cvičitel.
Jeho horolezecké aktivity začaly ve Vysokých Tatrách a pokračovaly pak v Alpách, na 
Kavkaze, v Pyrenejích, v Norsku. V roce 1958 se zúčastnil expedice na Ťan-šan, při níž
uskutečnil prvovýstup na sedmitisícový východní vrchol Piku Pobědy - Pik Dostuk. V r. 
1967 následovala výprava do oblasti Tirich Miru, při které zdolal jeho hlavní a západní
vrchol. V roce 1978  a v roce 1981 byl Vlastík technickým vedoucím expedic na Nanda 
Devi v indickém Garhwalu, V roce 1988 vedl výpravu na Tilicho v oblasti Annapurny. 
Expediční činnost ukončil v důchodovém věku v Andách, a sice v roce 1997 výstupy v 
Argentině v oblasti Vallecitos a  Aconcagua, dále pak o tři roky později v poušti Atacama
výstupy na Incahuasi a Ojos del Salado a konečně v roce 1992  výstupy v Ecuadoru na 
Cotopaxi a Chimborazo a v Peru na Nevado de Pisco. Během pracovních pobytů v cizině
absolvoval také řadu výstupů - v Egyptě to byly výstupy na Sinaiském poloostrově v 
oblasti hory Sv.Kateřiny a v severní části Nubijských hor. V marockém Atlasu potom 
výstup na Djebel Tubkal a některé další přilehlé štíty.
Od r. 2011 je aktivním spolupracovníkem komise historie ČHS.
Jiří Novák



Přehled nejvýznamnějších horolezeckých aktivit a výstupů

1957- a další roky , řada hodnotných výstupů ve Vysokých Tatrách, včetně
zimních výstupů
1957 - Kavkaz, oblast Bezingi, výstup na Ljalver a Dychtau, první čs. výstupy na 
Kavkaze
1958 - Ťan-Šan, Pik Dostuk (7.003), prvovýstup na V vrchol Piku Pobědy
1959 - Kavkaz, Ušba, prvovýstup
1961 - Kavkaz , výstupy na Dychtau, Gestora, Donguzorun, Ullukara a Koštantau
1962 - Julské Alpy, Triglav, S stěna, Čopův pilíř, 1. čs. výstup
1963 - Kavkaz, výstupy: Mižirgi, Koštan Tau
1965 - Alpy, Aiguille du Midi, Contaminova cesta
1967 - Hindúkuš, Dirg Zom (6.875m) prvovýstup, Tirich Mir, Z vrchol (7.487m) 
prvovýstup, Tirich Mir (7.706m) hlavní vrchol, čs. výškový rekord
1978 - Himálaj, prvovýstup na S předvrchol Nanda Devi, technický vedoucí
1981 - Himálaj, prvovýstup S stěnou Nanda Devi, technický vedoucí
1988 - Himálaj, Tilicho, S stěna, vedoucí expedice
1996/97 - Andy, výstup na vrchol  Aconcagua (6.959m)
2000 – Andy, výstupy na Incahuashi (6.638m) a Ojos del Salado (6.895m)



1957     KAVKAZ – pohled z Ljalveru na Dychtau



Vlastík - vlevo: 1958   Ťan-šan, vpravo:  1967 na vrcholu Tirich Miru



1967   HINDÚKUŠ prvovýstup na Z vrchol Tirich Miru
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