
Komise historie – zpráva na VH ČHS 2016 

předseda Jiří Novák 

 
Na aktivitách komise se podíleli především Zdeněk Lukeš, Alena Čepelková, Jiří Novák, Marie 
Hrobařová, Martin Tuček, Martin Mašát. 
A. Čepelková začala systematicky zpracovávat historii dámského čs. a českého horolezectví, první 
„výstupy“ byly již publikovány v časopisu Everest, další budou následovat v r. 2016. 
Výrazné byly aktivity Zdeňka Lukeše při zpracování dokumentů z oblasti západočeského horolezectví 
a příprava akcí cílených především k 80. výročí organizovaného horolezectví v západních Čechách. 
Dále následovalo skenování řady podkladů ze západních Čech, historických dokumentů z výpravy HO 
TJ Banka  do Garhwalského Himálaje v 1979. Další akcí byla realizace srazu západočeských 
horolezců na Kozelce u Nečtin (50 let od objevení nejkrásnějších lezeckých terénů v kraji), 6.-7. 
června 2015, příprava a realizace fotovýstavy "Poprvé do Himálaje" v plzeňském M klubu  - červen až 
srpen 2015. 
Následovala kompletace a realizace fotovýstavy "Od Radyně ke K 2" , následovaná besedou v 
prostorách Českého rozhlasu v Plzni s vernisáží 5.10.15. A to za účasti předsedy historické komise J. 
Nováka, členky komise Marie Hrobařové a především desítek západočeských horolezců a příznivců 
hor. Výstava trvala do 31.10.2015, měla ohlas v plzeňské veřejnosti a médiích. Jednalo se o 
důstojnou oslavu 80 let od založení samostatné odbočky Klubu alpistů československých  13.11.1935 
v Plzni. Byly prezentovány historické fotografie z himálajských expedic (Garhwal 1979, Gasherbrum II 
-  2004, účastníci J. Krabec+J. Vesták, Annapurna I - 2012 účastníci R. Jaroš+J. Trávníček).  
Na přelomu roku proběhla fotovýstava "Vrcholy třech světadílů" v Muzeu Josefa Hyláka v Radnicích u 
Plzně (prosinec 2015 - 28. únor 2016) - realizována Z. Lukešem a pravnukem zakladatele muzea J. 
Hyláka. 
Martin Tuček se podílel na publikaci řady článku zaměřených na horolezecké výstupy a aktivity ve 
sportovním lezení. Martin Mašát spolupracoval na získání dokumentů s Národní knihovnou 
v Klementinu, mj. 16 kompletních ročníků kopií Alpských věstníků (1898 – 1914). 
Za významné lze označit dokončení kompletní dokumentace prvovýstupů v nejvyšších velehorách 
Země (J. Novák). Došlo k dvou prezentacím na festivalech ve Skaláku (červen) a na Smíchově 
(listopad), navíc byla publikována prestižní kniha Himálaj  - Karakoram a to mediálním partnerem 
ČHS, vydavatelstvím ALPY. 

 

 


