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Vážení členové Horolezeckého klubu Ostaš, vážení přátelé HKO, 

 

rád bych vás nyní seznámil se zprávou o činnosti HKO za předchozí rok, tj. rok 2012. 

Věřím, že jste si předchozí rok řádně užili a dělali dobré jméno nejen sobě, ale i 

našemu klubu. Kromě individuálně či skupinově organizovaných „soukromých“ akcí 

členů klubu, jsou důležitou náplní činnosti klubu akce schválené na předchozí 

Členské konferenci. Připomeňme si tedy, jaké to pro loňský rok byly:  
  

• lezecké závody „Novoroční open 2012“  
• účast v závodu „Tajfunky 2012“  
• sportovně-společenská akce „Otevírání skal“  
• instruktážní den na Ostaši (povinný pro všechny nové členy a členy mladší 18 

let)  
• klubový zájezd do skalní oblasti  
• lezecký závod „O krále Ostaše“  
• společenská akce „Poslední slanění“  
• skalní brigáda.  

Pojďme si tedy stručně připomenout, co jsme v minulém roce zvládli.  

 
 
1. Novoro ční Open 2012 

Nový rok jsme tradičně zahájili závodem v obtížnostním lezení na naší umělé 

lezecké stěně v sokolovně. Závodu se účastnilo 35 mužů a juniorů a 16 žen a 

juniorek. I přes určité komplikace, o kterých se následně zmíním, měl závod, jako již 

tradičně, vysokou úroveň jak z pohledu soutěžních cest, které stavěli Alberto (Pavel 

Hrubý), Prťka (Jirka Koutský), bratři Lokvencové, Pinďa a další, tak z pohledu 

organizace, k níž především přispěli hlavní zpracovatel startovní a výsledkové listiny 

Bonati (Jarda Ulvr), hlavní rozhodčí Áda (Adolf Kadlec), ředitel závodu Majkl (Michal 

Stuchlík) a několik dalších dobrovolníků. Slovo „několik“ uvádím úmyslně, protože 

jsme s vypětím všech sil skládali dohromady z těch pár lidí co přišlo, týmy rozhodčích 

a další organizátorské funkce. Nutno podotknout, že i přípravné brigády na 

sundávání a čištění chytů a páteční příprava závodů nebyla také zrovna hojně 

obsazena. Ale jak jsem již uvedl, vše nakonec dobře dopadlo a závodníci i diváci byli 

dle ohlasů spokojeni. Budiž nám toto poučením pro další ročníky. 



Nemohu v souvislosti se závody opomenout, že jejich pořádání by již nebylo možné 

bez sponzorských darů ve formě cen, které převážně zajistil Alberto, a podpory 

organizace závodů od města Police nad Metují a Sokola. 

Abych neopomněl – v ženách zvítězila Eliška Karešová, v mužské kategorii pak Petr 

Havrda. Článek věnovaný průběhu závodu byl zveřejněn jak na oddílové vývěsce, 

tak v Polickém měsíčníku. 

 
2. Tajfunky 

Každoroční sněhová loterie tentokrát dopadla vítězně, sněhu akorát, takže se 

oblíbený adrenalinový závod mohl konat. Startujících bylo dost a pokud vím, všichni 

přežili, což je pro tuto trojkombinaci asi nejdůležitější. 

 
3. Otevírání skal na Ostaši 

Otevírání skal se stalo již tradiční akcí, i když účast by mohla být jistě lepší. Vloni 

nám počasí opět přálo a tak jsme po nezbytném pivku zamířili na novou věž, která se 

nachází za Bradavkou. Tentokrát šlo skutečně o několik prvovýstupů, neboť jsme 

dosud neobjevili zmínky o tom, že by byly cesty již vylezeny (na rozdíl od roku 

předchozího). 

Za zmínku jistě stojí i to, že tentokrát se prvovýstupů účastnila i nadějná omladina, 

jako třeba Pařílek (Thér) či Medvěd (Mazanec) mladší.  

Každopádně díky všem, kteří se na výběru a vylezení prvovýstupů v rámci této akce 

angažují. 

 
4. Instruktážní den 
 

V loňském roce nebyl Instruktážní den uspořádán a to především z důvodu mizivého 

počtu členů, pro které je organizován. 

Doufám, že v tomto ohledu bude budoucnost příznivější. Vysokou úroveň  

instruktáže bych rád podpořil účastí členů Skalní záchranné služby, čímž by nám 

tento spolek mohl určitým způsobem „splatit“ půjčování lezecké stěny pro jejich 

výcvik. 

 

 



5. Klubový zájezd do skalní oblasti 

Výbor nakonec rozhodl, že oddílový zájezd bude opět v oblasti Tiských stěn, 

konkrétně v Rájci. Axmánek s Prťkou zajistili penzion se samoobslužným výčepem a 

myslím, že to byla volba velmi dobrá. Ubytování a sociálka na přijatelné úrovni, skály 

kousek za barákem, pivo dle vlastního výběru a i počasí tentokrát docela přálo (až na 

jeden „plavák“ …). 

Lezení bylo celkem dost jak v Rájci, tak v Tisé a samozřejmě jsme si neodpustili i 

pořádné stěny v Labáku, Dolním Žlebu. 

Budiž tento úspěšný zájezd pozvánkou na rok letošní.  

 

6. Lezecký závod „O Krále Ostaše“ 

Tento lezecký závod dvojic, memoriál kamarádů, můžeme směle nazvat již také 

„tradiční“, neboť v r. 2012 se konal již V. ročník. Velký dík za pořádání závodu patří 

Lácovi a Heřmanovi s podporou Bonatiho. 

Opět se sešla slušná účast, 15 dvojic, a celkovým vítězem se stala dvojice Morávek 

Radek - Vltavský Jiří z týmu Zoltána Pišty. Po ukončení závodu měla tato dvojice na 

kontě 52 cest. Myslím ale, že vyhrál každý, kdo si přišel vyzkoušet své lezecké 

schopnosti a taktiku, protože i ta v tomto závodě rozhoduje. 

Nezbývá než se těšit na další ročník, který jistě výše uvedení organizátoři zase 

bezchybně připraví. 

 
7. Poslední slan ění 

Tato spíše společenská akce byla opět umístěna do hospůdky U Malíka na Ostaši. 

Symbolické slanění proběhlo u vyhlídky nad Barrandovem a následně jsme se 

přesunuli k hodnocení uplynulé sezony a střádání plánů do budoucna do útulné 

hospůdky.  

Účast byla celkem slušná a čekání na srocení davů bylo vyplněno promítání  

„historických“ filmů o lezení v Ádru z dílny Juraje Poláka. 
 

 

 

 

 



8. Skalní brigáda 

V uplynulém roce se nám po delší době podařilo uspořádat skalní brigádu, a kde 

jinde, než na domovském Ostaši.  

V této souvislosti byl s ČHS dohodnut grant ve výši 6 000 Kč na potřebný materiál. 

Díky této akci stojí nové schody nad Sovou. Poděkování patří všem 12 členům klubu, 

kteří se brigády účastnili a především Prťkovi za obětavost při poskytnutí vozidla a 

vleku na dopravu materiálu na místo brigády. 

 
 
Tímto jsem ukončil stručný komentář k akcím schváleným pro r. 2012 a nyní již jen 
krátce k dalším aktivitám klubu v minulém roce.  

Lezecký materiál jsme rozšířili o sadu friendů a 2 ferratasety z finančních prostředků, 

které jsme obdrželi od Sokola. 

Bohužel jsme u ČHS neuspěli se žádostí o grant na Projekt výstavby Boulder stěny, 

tj. rozšíření lezeckého prostoru v Sokolovně (požadovaná výše grantu byla 275 tis. 

Kč). 

Požádali jsme MěÚ Police n/M o poskytnutí grantu na pořádání závodů v lezení na 

obtížnost Novoroční open 2013 ve výši 7 tis. Kč. 

Pomohli jsme při výstavbě lezecké stěnky v ZŠ v Polici n/M, konkrétně se jednalo o 

nátěr desek a poskytnutí „použitých“ chytů. 

Terka Vítková a její tým uspořádal dětské lezecké závody v Sokolovně. 

Pokračuje fungování dětského lezeckého kroužku při HKO pod vedením K. 

Sadílkové a T. Vítkové. Kroužek čítá 12 dětí a vedle pravidelného lezení na stěně 

jsou organizovány i „soustředění“ ve skalách a další outdoorové akce. Za tuto aktivitu 

patří děvčatům obrovský dík.  

Tímto příslibem pro budoucnost bych zakončil část týkající se aktivit klubu a jeho 

členů v předchozím roce. 

 
9. Ochrana p řírody a dodržování pravidel lezení 
 

Jako již tradičně nemohu opomenout dodržování lezení v otevřených lezeckých 

obvodech, a dodržování pravidel lezení, které by mělo patřit k samozřejmostem 



každého jednoho z nás. Ad jedna je to otázka morálky, a ad dvě je to otázka etiky, 

která rozhodně nepatří k těm nepodstatným stránkám našeho sportu.  

Mějme toto stále na paměti. Pokud naše činnost bude i nadále probíhat v souladu 

s platnými pravidly (rozuměj – zákony, povoleními, zákazy, interními instrukcemi 

svazu, apod.), nebude naše činnost ze stran státního aparátu (zejména ochrany 

přírody) omezována.  

 
10. Webové stránky klubu, výv ěska 
 

Webové stránky klubu jsou stabilizovány a jejich funkčnost je zásluhou především 

Jónyho (i když již není naším členem). Aktualizace probíhá dle řekněme 

nejnutnějších potřeb a v tomto ohledu je jistě co zlepšovat. 

Pro úplnost připomínám, že stránky fungují na adrese www.hkostas.cz. 

Vývěsní informační skříňka na sokolovně je nyní bohužel „v rekonstrukci“, neboť si ji 

vzal za cíl některý z vandalů a vysklil její výplň. Zajištěním opravy je pověřen Sejfy a 

Výbor. 

 
 

11. Horolezecký klub Ostaš 
 

Počet členů ke konci roku 2012 byl na úrovni 42 lidí. Řekněme, že toto číslo je 

v posledních několika letech stabilizováno a HK Ostaš stále patří k těm velkým 

lezeckým klubům v ČR. 

Abychom však mohli fungovat i v budoucnu, je nutné, tak říkajíc, přidat ruku k dílu. 

Z pozice předsedy klubu bych rád apeloval na dodržování povinností plynoucích 

z našich stanov. Jsme klubem, který je sice založen na dobrovolnosti, ale každý 

z nás by měl cítit sounáležitost k této skupině lidí podobných zájmů. Měli bychom 

tudíž cítit alespoň trochu zodpovědnosti za něco, co vytvořili předchozí generace. 

Stručně řečeno - jak bude klub fungovat, jaké akce bude pořádat, jak na něj bude 

nahlíženo od ostatních lidí, je JEN a JEN NAŠE VĚC.  

K tomu, aby byl i nadcházející rok pro klub rokem dobrým, je třeba, abychom se jen 

nevezli s davem, a nečekali, až za námi někdo přijde a poníženě nás požádá o 

pomoc při pořádání nějaké akce. Důležité je přicházet s nabídkou pomoci iniciativně.  

Příkladem je samozřejmě práce výboru a předsednictva 

 
• Předsednictvo Jiří Škop – místopředseda 



 Jaroslav Ulvr – hospodář 
 Jiří Seifert – tajemník  
• Výbor Jiří Koutský 

 Pavel Axman 
 Adolf Kadlec 

 Karel Nováček 
 Tomáš Hornych (nahradil Jónyho) 
 Marek Lacina 
 Daniel Drechsel 

Ne, skutečně nejsou za svou práci nijak odměňováni a práci pro klub vykonávají ve 

svém volném čase. A volného času, pokud něco takového v dnešní době vůbec 

známe, máme každý proklatě málo. 

Při této příležitosti bych ještě rád vyzdvihl práci Láci jakožto člověka zajišťujícího 

půjčování lezeckého materiálu(od 1.12. pomyslnou štafetu převzal Gromas) a 

samozřejmě bych rád poděkoval i týmu kolem správce stěny, tj. Danymu, Kátě, 

Gromasovi, bratrům Lokvencům a dalším. 

  
12. Závěr 

 
Ještě jednou děkuji všem, kteří se v průběhu roku zasloužili o dobrou reprezentaci 
našeho klubu, a zároveň těm, kteří reprezentují náš klub dobře odvedenou prací při 
organizaci našich klubových akcí, nebo prací ve výboru, či předsednictvu. 
 
Děkuji Vám za pozornost!!  
 
Do nového roku Vám přeji vše dobré, stálé zdraví a mnoho pěkných chvil ve skalách, 
horách, bílých pláních nebo u piva!!!  
 
Hore zdar! 
 
 
Michal Stuchlík  
předseda klubu 


