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Komise alpinismu - zpráva za rok 2020 pro Valnou hromadu ČHS 2021 

předseda komise Dušan Janák 
V roce 2020 se činnost komise alpinismu soustředila na tři typy aktivit: Asi nejrozsáhlejší oblastí byly aktivity spojené 
s tříletým výcvikovým programem mladých alpinistů – Sokolíci. Tradiční aktivitou je organizace soutěže o Výstupy roku. 
Třetí oblastí byly koncepční práce směřující mj. k obnovení reprezentačního družstva v horolezectví, které by odpovídalo 
aktuálním společenským podmínkám, rozpočtovým možnostem ČHS a širším cílům směřování komise alpinismu.  
 
1. SOKOLÍCÍ 
Osmičlenný tým mladých alpinistů – Sokolíků završil svůj cyklus třetím rokem výcviku. V jarní sezóně byl v plánu výjezd 
za velkými stěnami do italských Alp. Cestovat se však nesmělo, a tak se tým uchýlil ke pětidennímu soustředění 
v Labských pískovcích, kde Sokolíci čerpali bigwallové metodické znalosti od Ondřeje Beneše. Junioři si vyzkoušeli 
například spaní v závěsné posteli a celou dobu se specializovali na lezení tradičních cest po vlastním jištění. 
Na léto byla plánovaná vrcholná akce cyklu – expedice do kyrgyzského Aksu a lezení velkých žulových stěn. Cestovat se 
však nesmělo v podstatě nikam mimo Evropu, a tak se tým na poslední chvíli rozhodl pro změnu cíle na pohoří Picos de 
Europa, kde navázal na československý reprezentační výjezd z roku 1985. Povedlo se mimo jiné vylézt odvážnou cestu 
"El Norte Oculto" (7c+, 455 m), postarala se o to dvojice Lukáš Ondrášek + Eliška Vlčková. Cestou zpět strávil tým Sokolíků 
ještě týden v oblasti Envers (Chamonix), zde mladí alpinisté lezli tradiční vícedélkové cesty do obtížnosti 7b+. 
 
2. VÝSTUPY ROKU 
Covidový rok 2020 příliš nepřál cestování a tak v nejvyšších velehorách byla aktivita téměř nulová a ve středních 
velehorách spíše nižší. Pandemická situace asi nejméně ovlivnila sportovní lezení na skalách. Do nominací bylo zařazeno 
zhruba deset výstupů v nižších horách (Alpy a Patagonie), dva sportovní výstupy v ledech a mixech, a přibližně na dvě 
desítky sportovních výkonů na skalách. Hodnotící komise byla mírně obměněna a rozšířena o oceněné výstupem roku 
za výstup v roce 2019. Naší snahou je, aby se do hodnocení zapojili nejen ti, co si o těžkých výstupech udržují přehled 
zpovzdálí, ale i samotní lezci, kteří jsou momentálně "na špici". I když jsou Výstupy roku "soutěží", ve stávajícím složení 
komise alpinismu to vnímáme spíše jako takovou malou slavnost, kterou si horolezci "oslaví" a připomenou 
nejpovedenější výstupy uplynulé sezóny. Nesmíme zapomínat také na informační hodnotu celé aktivity pro historiografii 
českého horolezectví.  
 
Dlouhodobě problematickou kategorií soutěže jsou výstupy na pískovcích, kde panuje již třicet let schizofrenní situace 
kolem používání magnesia. Tuto situaci komise řeší evidencí kvalitních výstupů a publikováním přehledu všech 
zajímavých výstupů uskutečněných v souladu s pravidly formou přehledového článku. V roce 2020 byla navázána 
"intenzivnější", což ve skutečnosti znamená "alespoň-nějaká-funkční", spolupráce se zástupci OVK v hlavních 
pískovcových oblastech (Labákk, Českých ráj, Ádr) za účelem evidence těchto výstupů.  
 
V době uzávěrky Výroční zprávy (polovina února 2021) probíhá hodnocení výstupů přibližně 15členným panelem 
expertů. Vyhlášení Výstupů roku 2020 proběhne formou multimediální tiskové zprávy, která by měla být k dispozici již 
v době konání valné hromady ČHS v březnu 2021. Na Mezinárodním festivalu horských filmů v Teplicích nad Metují, 
pokud se bude moci v roce 2021 uskutečnit, zrealizujeme pravděpodobně připomenutí v důstojnější podobě jako 
součást festivalového programu. Jednání o formě prezentace této aktivity na "fesťáku" v Teplicích započala na podzim 
roku 2020 s programovým ředitelem festivalu.  
 
3. KONCEPCE KOMISE ALPINISMU a REVITALIZACE REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA 
V roce 2020 byla vypracována koncepce fungování komise alpinismu, jejíž páteří je tzv. 4G koncepce. Její hlavní 
myšlenkou je, že komise alpinismu by se měla zaměřovat na podporu propojování dobrých lezců různých generací. 4G 
jsou čtyři generace a týmy (Mládež - "Líheň", Mladí alpinisté - "Sokolíci", Reprezentační družstvo - "Šampioni" a Mentoři 
- "Matadoři") z různých regionů České republiky s cílem, aby české horolezectví jen kvetlo. V roce 2020 se podařilo 
v diskusích s vedením ČHS a sekretariátem koncepci zpřesnit a vytvořit potřebné podklady. Ve zprávě za rok 2021 se 
dozvíme, co z ní se podařilo uvést do praxe. 


