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Komise alpinismu 
předseda Jan Zbranek 
 
Činnost Komise alpinismu byla v uplynulém roce poznamenána absencí jinak aktivního člena Dušana 
„Stoupy“ Janáka, který se zotavoval ze zranění způsobených pádem při tréninku v Labském údolí.  
Také ostatní členové komise (předseda Jan Zbranek a Pavel „Bača“ Vrtík) měli v důsledku rozšiřování 
svých rodin a nárůstu pracovních povinností, značně omezené možnosti jak se věnovat komisi. Díky 
pomoci Standy „Sany“ Mitáče, však byla komise schopna fungovat i tak. 
Prioritou komise byla i nadále snaha o motivování lezců ke spolupráci na šíření ducha alpinismu, 
oživení starých komunikačních kanálů a posílení zájmu o spolupráci mezi jednotlivci i oddíly. 
Nejvíce času věnovala komise přípravě a vyhlašování Výstupů roku za rok 2015 a prací se skupinou 
Mladých alpinistů.  
Ve vyhlašování Výstupů roku proběhlo několik podstatných změn. Asi tou největší bylo znovu 
navrácení k vyhlašování výstupů za uplynulý kalendářní rok (namísto půlení roku v létě). Novinkou je 
ocenění Talent roku. Toto ocenění je určeno jako motivační prostředek pro mladé lezce ve věku 12-18 
let u sportovních disciplín a 18-25 let u horských disciplín. Vyhlášení proběhlo v Lezeckém Centru 
SmíchOff v Praze jako součást závodu ČP v lezení na obtížnost, kde mu měla možnost přihlížet 
lezecká veřejnost a vyhlášení bylo také zahrnuto v následném přímém přenosu v České televizi.   
Skupina Mladých alpinistů byla zavedena jako pilotní projekt v roce 2015. Po pozitivních ohlasech a 
zkušenostech bylo rozhodnuto o pokračování podpory projektu. Byl zaveden tzv. širší výběr, kde se na 
základě výzvy na stránkách horosvazu přihlásilo čtrnáct mladých lezců-alpinistů ve věku 18-25 let. Ti 
se zúčastnili víkendového kurzu metodiky, kde jim členové Metodické komise ukázali základy 
bezpečného pohybu v horských terénech. Ve spolupráci s předními českými byl pro ně připraven 
seznam doporučených cest sportovního i tradičního charakteru, které by bylo dobré v prvních 
měsících roku 2016 alespoň zkusit. Získaný přehled o aktivitě mladých lezců se stal rozhodovacím 
klíčem, kteří lezci budou pozváni na letní akci v Chamonix. Akce proběhla v létě a zúčastnili se jí tito 
mladí alpinisté: Tereza Svobodová, Matěj Svojtka, Ondřej Tůma, Jáchym Srb, Jan Polášek, Ondřej 
Straka. Cílem bylo strávit několik dní ve vyšší nadmořské výšce, kde si mohli Mladí alpinisté otestovat 
své schopnosti na řadě cest v okolí Grand Capucína, včetně cesty Voie Petit za 8b. 
 
Komise alpinismu cítí velký potenciál v podpoře skupiny Mladých alpinistů. Cílem je vytvořit platformu 
pro znovuoživení českého horského lezení a zviditelnění našich lezců na mezinárodní scéně. 
Uvědomujeme si, že v jednotlivých oddílech je mnoho talentovaných lezců a doufáme, že se nám 
zlepší 


