
1977 
Zápis 

z výroční schůze horolezeckého oddílu Lokomotivy Bílina,  
která se konala dne 2.12.1977 v restauraci Bořeň  

 
Zahájení, přivítání a seznámení účastníků s programem provedl jednatel oddílu J. Hanuš 
 
Program: Zahájení 
  Zpráva o činnosti za rok 1978 
  Zpráva o dosažených výstupech 
  Zpráva o materiálovém vybavení 
  Zpráva o úrazovosti 
  Volba nového výboru 
  Diskuse a usnesení 
  Závěr 
 
Zpráva o činnosti: 
 
 V současně době má oddíl 33 členů (na schůzi přítomno 24, neomluveno 9). V zimní 
sezoně jsme se zúčastnili následujících akcí – Lyžařský přejezd Jeseníků, horolezeckých 
závodů v obřím slalomu na Bouřňáku, memoriálu Mišty a Vobořila v Novém Městě, Jizerské 
50 v Bedřichově, zimního táboření na Bořeni a uskutečnili jsme dva oddílové zájezdy do 
Vysokých Tater. Pro nás v hlavní sezoně během jara, léta a podzimu jsme opět uskutečnili 
oddílový zájezd do Vysokých Tater, bohužel pronásledovaný nepřízní počasí, několik 
výkonnostních zájezdů a téměř každou neděli jsme navštěvovali pískovcové a cvičné skály. 
Je potěšitelné, že se větší počet členů dostal do zahraničních velehor Rakouska, Francie, 
Jugoslávie, Polska a získával zkušenosti v ledovcových oblastech. Dále jsme uskutečnili 
přechod kriváňské části Malé Fatry a organizovali jsme podzimní sraz horolezců na Bořeni. 
Ing. Popel absolvoval školení cvičitele III. tř. Brigádnická činnost nebyla na dobré úrovni, 14 
hodin na údržbě skal a týdenní brigáda A. Rudolfa při rekonstrukci chaty pod sedlem Váha 
v Tatrách je na oddíl málo. 
 
Zpráva o dosažených výstupech: 
 
 Jako nejaktivnější člen oddílu v uplynulé sezoně byl vyhodnocen M. Mařík. 
Nejhodnotnější výstup roku uskutečnil J. Rabas během zájezdu do Julských Alp v Jugoslávii. 
 
Zpráva o úrazovosti: 
 
 Mimo nepatrného úrazu M. Maříka – (výron) – nedošlo v letošní sezoně k žádnému 
úrazu. 
  



Volba nového výboru:   Na příští volební období byli zvoleni: 
 
Předseda   -  Jaroslav Hanuš, Sokolská cesta 338 

Teplice, tel. Most 2277 
 

Tajemník   -  Irena Hermová, Za Chlumem 2/8 Bílina 
telefon Bílina 925451 kl. 2881 

 
Pol. vých.   - Věra Gažiová, U věžových domů 926/12 Most 
     tel. Most 6051 
 
Hospodář   - Jana Krausová, Štefánikova 1376, Teplice 
     tel. Bílina 923791 kl. 245 
 
Metodik   - Jaroslav Panoch, Komenského 230 Hrob 
     tel. Teplice 6161 
 
Zdravotník   - Jan Endersch, Ukrajinská 929, Litvínov 
     tel. Most 296, kl. 2708 
 
Diskuse: 
 
 V diskusi byly probrány otázky spojené s pozdním placením členských příspěvků 
ČSTV, malou aktivitou některých členů oddílu, materiálovým vybavením, zdravotními 
prohlídkami a plánem činnosti na zimní období 1978. 
 
Závěr: 
 
 Odstupující výbor popřál novému výboru oddílu do další činnosti hodně úspěchů. 
  



Zhodnocení horolezecké činnosti r. 1977 
 
 Hodnotíme-li činnost oddílu ve srovnání s předchozími léty, zjišťujeme, že v letošním 
roce jsme zaznamenali celkový mírný pokles v dosažených výstupech jak v celkové kvantitě 
dosažených výstupů, tak v kvalitě dosažených výstupů ve velehorách. Dá se konstatovat, že 
od roku 1973, odkdy jsme začali vést důslednou evidenci dosažených výstupů všech členů 
oddílu, je to letos poprvé, co se projevil relevantní značný pokles. Není však, ale žádný 
důvod se nějak nad bilancí letošního roku znepokojovat, protože standart oddílu je tak 
vysoký, že není důvodu k nějakým pesimistickým závěrům. Ve srovnání s výstupy 
dosaženými v posledních letech byl patrný pouze pokles v celkovém množství dasažených 
výstupů a to především v jejich kvalitě. 
 
 Zamyslíme-li se nad tím, kde hledat příčiny, zjistíme, že je není těžké najít. Zimní 
zájezd na Sliezsky dom se díky úplavici, která si vyžádala za „oběť“ téměř všechny účastníky 
zájezdu, vyloženě nepovedl. Zájezd na Zbojnickou chatu nám téměř celý propršel a tradiční 
zájezd na Chatu pod Váhom se díky rekonstrukci chaty letos neuskutečnil. Bilance je to tedy 
jak vidno neradostná a je proto s podivem, že se i přesto podařilo dosáhnout hodnotných 
výkonů. 
 
 Není proto důvodu se dívat do budoucna s černými brýlemi. Možná, že právě příští 
rok nám počasí a okolnosti vytvoří ty nejoptimálnější podmínky a pak už bude záležet jen na 
nás samotných, jak jich dokážeme využít. 
 
 Již v hodnocení loňské sezony bylo konstatováno, že výkonnostní potenciál oddílu je 
dostatečně vysoký a že nám vyrostou ambiciosní lezci, kteří svými výkony na sebe nenechají 
dlouho čekat. Dokladem toho jsou výkony Maříka a Rabase, kteří už letos tuto předpověď do 
písmene splnili. Mařík byl vyhodnocen jako nejúspěšnější horolezec letošní sezony a rovněž 
Rabas prokázal své kvality. Na zájezdu do Julských Alp vykonal se spolulezcem z Ústí 
vysoce hodnotné výstupy, které byly po zásluze vyhodnoceny jako nejhodnotnější v letošním 
roce. Zájezdu do zahraničních velehor se rovněž zúčastnili manželé Chvojkovi a Šulovi, kde 
zejména Chvojkovi dosáhli několika výstupů v oblasti Dauphineských Alp na vrcholy 3500 až 
4000 metrů. 
 
 Z přehledu dosažených výstupů je zřejmé, že bilance není tak špatná a že snese 
srovnání s mnohými finančně podstatně lépe dotovanými oddíly než je náš a že i v našich 
podmínkách dokážeme přesto úspěchů dosáhnout.  



Přehled výstupů v roce 1977: 
 

Nejhodnotnější výstupy: 
 
1. Julské Alpy, Zdaja Majstrovka VI+   Rabas – Kuba 
2. Julské Alpy, Comiciho hrana VI   Rabas – Kuba 
3.  Julské Alpy, Triglav, S stěna 
 Bavorská + Něnecká c. V.    Rabas – Kuba 
4. V. Tatry, Lomnická veža, PP variant 
 V.+, A3, zima      Panoch – Mařík 
5. V. Tatry, Velická stěna, Galfy – Urbanovič 
 V. – VI., zima      Rudolf – Mařík 
 
Velehorské výstupy: 
 
Jméno   VI  V   V a VI  celkem  zimní   
1.   Mařík  4  3     7      10     4 
2.   Rudolf  4  2     6      12     8 
3.   Panoch  3  2     5      11     4 
4.   Rabas  3  -     3        7     4 
5.   Endersch  1  2     -        5     - 
6.   Krausová  -  -     -        3     3 
7.   Chvojka  -  -     -        4     4 
8.   Chvojková  -  -     -        3     3 
9.   Braniš  -  1     1        2     2 
10. Popel  -  -     -        9     - 
11. Gaži  -  -     -        7     4 
12. Šulo  -  -     -        1     1 
13. Šulová  -  -     -        1     1 
14. Rabasová  -  -     -        3     3 
15. Gažiová  -  -     -        2     2 
16. Fišer  -  -     -        2     - 
17. Svoboda  -  -     -        1     1 
18. Kutílková  -  -     -        1     1 
19. Hermová  -  -     -        1     1 
 
 
Výstupy celkem: 
 
1.   Rudolf  307 
2.   Hanuš  266 
3.   Mařík  229 
4.   Braniš  210 
5.   Kutílek  138 
6.   Panoch  108 
7.   Krausová  100 
8.   Chvojka    82 
10. Rabas    68 
11. Kutílková    59 
12. Obluk    58 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.   Gaži    57 
14.   Šulo    49 
15.   Chvojková   47 
16.   Hermová    46 
17.   Šulová    32 
18.   Fischer    27 
19.   Popel    25 
20.   Fišer    20 
21.   Rabasová     3 
22.   Gažiová      2 
23.   Svoboda      1  


