
Vážení
dovolte 

, 
abych i já Vás seznámila s činností našeho horolezeckého oddílu za uplynulý rok 

2012.
Protože si někteří lezci z našeho oddílu našli oblibu v lezení ledů za pomoci maček a cepínů, 
byl začátek a konec roku věnován převážně této zimní aktivitě. Vyjíždělo se za ledy do 
nedalekého Rakouska, ale také jsme navštívili i jednu z nejznámějších českých ledových 
lezeckých stěn v Českomoravské Vysočině v obci Vír. Ze získaného nadšení se pak zrodila 
myšlenka vytvořit vlastní ledopád v nedalekém nezdenském lomu, kdy za spolupráce Radka 
Gabrhela proběhly v prosincových mrazivých dnech a nocích pokusy o nastříkání nezdenské 
skály. Jelikož veškerý materiál byl vypůjčený a technika byla nedokonalá, povedlo se něco 
málo z nezdenského masívu zaledovat a aspoň trochu uspokojit lezecké pohárky. Přesto 
myšlenka nadále trvá, že další rok bude o to větší snaha vytvořit umělý ledopád, na kterém by 
se daly strávit tuhé zimní dny. 
Dne 18.2.2012 náš oddíl uspořádal v prostorách tělocvičny  tradiční závody v boulderingu
s názvem GALAXY ROCK MASTERS BÍLÉ KARPATY. Byl to již 5. ročník, který pořádal 
náš oddíl. Naše pozvání přijali jak lezci a lezkyně z blízkého okolí, tak lezci ze Slovenska. 
Cílem našich závodů nešlo ani tak o vrcholové závodění, ale  účelem bylo společné setkání a 
pobavení se v podobě  vydání patřičného výkonu na lezecké stěně. 
Od 1.do 4. 3. 2012 se uskutečnilo první jarní lezení ve Slovinsku, kterého se  zúčastnili Petr 
Michalec, Jakub Kramář, Kamil Křivánek, Michal Kramář a ze spřáteleného HO Sokol 
Uherský Brod Zbyněk Sušil. Nejtěžšími přelezy této oblasti se zde může pyšnit Petr Michalec, 
který své lezecké kvality srovnával s místními lezci a za tyto výkony mu patří obrovský 
obdiv. A jak už to po takových výpravách bývá, začali se naši noví členové více a více 
zajímat o způsoby lezení, o různých druzích vybavení pro horolezce, o způsobech jištění a 
pomoci v případě nehody na skalách. Proto se uskutečnila jak pro nás lezce, tak pro širokou 
veřejnost beseda pod názvem „Horoškola“. Na přednášce se shrnuly veškeré informace i 
s praktickými ukázkami. Samotné setkání se uskutečnilo v neděli 11. 3. 2012 v tělocvičně TJ 
Sokol Bojkovice. V první části Horoškoly přednášela MUDr. Barbora Navrátilová, která asi v 
hodinovém bloku předvedla základy první pomoci při nehodách v horách a v dalším bloku 
přednášeli a prakticky předvedli naši nejzkušenější lezci Jan Dvořák a Petr Michalec lezecké 
vybavení a jeho použití. Začátkem měsíce dubna jsme podnikli několik víkendových výjezdů 
s přespáním ve slovenském Predhorie,  rakouském Semeringu, a taky  nemohu opomenout ani 
víkendy na naší oblíbené vápencové Skalce u Trenčína.
 Letní dny každému lezci nabízí neskutečné množství nabídek kam vyjet za lezením dle 
libosti. Tím největším společným setkáním v měsíci červnu byl strávený víkend v podhradí 
Sulovských skal, kde se každoročně pořádá sraz lezců z blízkého okolí. Na to jsme navázali 
soustředěním v Tatrách, kde si všichni v technicky těžkém terénu vyzkoušeli své znalosti 
získané v jarní Horoškole. A jak už  bývá naší tradicí, letní prázdniny pravidelně zakončujeme 
v Teplicích nad Metují na filmovém horolezeckém festivalu. Zde se sjíždějí všichni lezci 
nejen za účelem sledování filmů, nákupů vybavení, ale i porovnání lezeckých sil na 
Mistrovství České republiky v boulderingu, který proběhl 25.8.2012. Je mi ctí oznámit, že náš 
oddíl pravidelně reprezentuje stále se zlepšující Petr Michalec, který byl druhý nepostupující 
do finálového kola a umístil se tak na čestném 14. místě. Proto věříme a přejeme mu, aby mu 
letošní finále konečně vyšlo. 
Protože se o veřejném závodění našich členů moc nemluví, ráda bych ještě zmínila účast Petra 
Michalce na Mezinárodních závodech v boulderingu s názvem MEJCUP Bouldersession, 
které proběhly 24.11.2012 v Brně. Těchto závodu se zúčastnilo asi 235 lezců a lezkyň z celé 
České a Slovenské republiky, Polska a jiných států. Jde o nejprestižnější závody boulderingu 
ve střední Evropě. V průběhu dne závodníci lezou asi 25 kvalifikačních boulderů na třech 
lezeckých stěnách v centru Brna. Do finále postupuje osm nejlepších mužů a žen, kteří získají 



v kvalifikačním 
přitom tak blízko, umístil se Petr M. na 3

kole nejvíce Topů. Protože do finále bylo z tolika účastníků hodně daleko a 
3. místě, což považujeme za hodně dobrý výkon. 

Co se týká podzimu, ten na nás přišel nějak moc brzy, a tak jsme nelelkovali a vyjeli v říjnu 
ještě načerpat trochu teplého vzduchu do vzdáleného Slovinska, kde jsme v prodlouženém 
víkendu přebývali opětovně v okolí vápencových slepenců v lezecké oblasti Osp.
Protože se snažíme o rozšíření naší lezecké stěny aby byla profilově víceúčelová a mohlo zde 
trénovat více lezců a v budoucnu i snad nový oddíl mládeže, rozhodli jsme se pojmenovat 
naši lezeckou stěnu po bratru Jaroslavovi Blahovi. Tato myšlenka vznikla z podnětu toho, že 
on byl ten první, který nás horolezce podpořil a byl u toho, že v prostorách tělocvičny mohla 
být zbudována alespoň malá horolezecká stěna, na které můžeme pilovat svou lezeckou 
techniku. Proto dne 27.10.2012 náš oddíl odhalil spolu s TJ Sokol Bojkovice pamětní desku a 
nazvali tak stěnu „Horolezecká stěna Jaroslava Blahy“. 
Závěrem si dovolím zkonstatovat, že  rok 2012 byl pro náš oddíl rokem pestrým. Noví 
členové zapálení do tohoto druhu sportu tak poznali, že horolezectví je sportem, kde 
dobrodružství na ně číhá na každém rohu. Jménem všech členů našeho oddílu děkuji vedení 
T. J. Sokola Bojkovice nejen za finanční pomoc spojenou s organizováním závodů, ale i za 
možnost působení v prostorách místní tělocvičny. 

Děkuji za pozornost!

Za HO Sokol Bojkovice             

Bohumila Brhlíková           

Valná hromada konaná dne 8.3.2013
                                                                     




