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Komise alpinismu – zpráva za rok 2021 

předseda Dušan Janák 

V roce 2021 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 byla práce směřující k realizaci koncepce reprezentačního družstva v 
horolezectví, která byla vytvořena v roce 2020.  

1. SOKOLÍCÍ 

Na jaře byl sestaven nový, osmičlenný tým mladých talentovaných alpinistů – Sokolíků na další tříleté období, 
do roku 2023. V červnu Sokolíci zahájili svůj cyklus pětidenním soustředěním v Adršpachu (součástí byl i 
víkendový sraz Komise alpinismu), kde lezli zejména tradiční a klasické spárové cesty. Podařilo se uskutečnit 
výjezd do Švýcarska, kde se jim na žule v masivu Mont Blanc na věž Peti Clocher du Portalet podařilo vylézt 
řadu obtížných cest. 

2. VÝSTUPY ROKU 

Slavnostní vyhlášení Výstupů roku, tj. nejlepších (horo)lezeckých výkonů členů ČHS za rok 2020, plánované 
jako součást programu Jizerské 50 v únoru 2021, se kvůli epidemickými omezením uskutečnilo pouze v on-
line prostoru.  Nejvyšší ocenění, Výstup roku, získal hned dvakrát Adam Ondra, a  to ve sportovním lezení za 
cestu Warme Dusche, 8c/8c+ a v boulderingu za přelez Brutal Rider 8C+,OS; ve sportovním lezení bylo 
nejvyšší ocenění uděleno také Elišce Adamovské za cestu Pal Norte, 8c, PP, a v boulderingu Janě Vincourkové 
za boulder Conquistador, BB. Aktivita v horách byla protipandemickými opatřeními v podstatě znemožněna. 

Pro výkony v roce 2021 je tomu naštěstí jinak. Oproti roku 2020 máme několik solidních výstupů jak ve 
středních horách, tak v Himalájích, jeden (prvovýstup na sedmitisícovku Baruntse – Holeček, Groh) 
pravděpodobně světové úrovně. Nejlepší (horo)lezecké počiny – nominace - roku 2021 byly představeny na 
Jizerské 50 v únoru 2022, přičemž udělení ocenění pro ty opravdu nejlepší, se uskuteční v rámci 
Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují poslední srpnový víkend roku 2022. 
Tato změna – tj. představení nominací na Jizerské 50 v únoru a slavnostní vyhlášení na MHFF v Teplicích n. 
Metují v srpnu – je výsledkem dlouhodobějších jednání v rámci ČHS i s organizátory teplického festivalu.  

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.  

Hodnocení výstupů se účastní přibližně 15členný panel expertů složený z oceněných v minulém kole soutěže 
a nezávislých hodnotitelů z řad zkušených sportovních lezců i alpinistů.  

3. NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE KOMISE ALPINISMU Z ROKU 2020 a REVITALIZACE REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA 

Po několika letech spánku byla s minimálním rozpočtem obnovena činnost reprezentačního družstva ČHS. 
V červnu se v oblasti Adršpachu uskutečnilo vícegenerační setkání alpinistů, který zorganizovala Komise 
alpinismu, s cílem uskutečňování společných akcí a předávání zkušeností mezi členy reprezentačního 
družstva jmenovaného jednak na základě ocenění v anketě Výstupy roku a jednak na základě dlouhodobých 
(horo)lezeckých výsledků, mladými alpinisty – Sokolíky, zkušenými matadory i začínající mládeží. 

Byly podpořeny tři evropské výjezdy (jeden boulderistický, tři alpinistické), avšak pouze dva z nich se podařilo 
uskutečnit v duchu koncepce 4G, tj. společný výjezd různorodého týmu. Jáchym Srb, Matěj Svojtka a Ondra 
Tůma udělali novou cca 300 metrovou cestu s názvem Oat Flakes Madness (klas. 9+ AF) na masiv v oblasti 
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Jungfrau. Druhá akce propojila Sokolíky, reprezentanty a matadory a směřovala na švýcarský Portalet, v jehož 
rámci František Bulička spolu s Dušanem "Stoupou" Janákem vylezli cestu Ave Caesar klasifikace 7c jištěnou 
z 90 % pouze vklíněnci. František, který cestu zkoušel na "sokolickém" výjezdu, vylezl všechny délky stylem 
RP. Pilotní zkoušení nového systému se osvědčilo, obě zmíněné akce přinesly hodnotné výstupy a žádoucí 
efekt. V roce 2022 bude cílem Komise alpinismu nastartovaný systém doladit zejména po komunikační 
stránce mezi členy družstev. Střednědobou vizí pro rok 2022 je připravit v duchu 4G koncepce expedici 
mimoevropského charakteru, která by se uskutečnila v roce 2023. 
 
Tradiční skialpinisté uskutečnili v prosinci v Krkonoších již tradiční skialpinistické setkání, kterého se 
zúčastnila téměř stovka příznivců skialpinismu 


