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1) Vyhodnocení sezóny 2018 - statistika 

 
Počet členů oddílu, kteří zaslali výstupy, nebo alespoň odpověděli     22 

Celkový počet všech výstupů mimo umělé stěny     1777 cest.  

Nejvíce vylezeno celkem: Jaroslav Maršík     416 výstupů 

Nejvíce vylezeno na pískovcových skalách: asi Oldřich Forman  184 výstupů 

Nejvíce vylezeno na nepískovcových skalách: asi Jaroslav Maršík  335 výstupů 

Nejvíce vylezeno v horách: asi Choděra Miloš       28 výstupů 

Nejmladší a lezoucí člen oddílu: Adélka Zajanová, (8 let)     13 výstupů 

Vylezeno nad 100 výstupů:            5 členů 

Nejvíce vylezeno na umělé stěně: asi Jaroslav Maršík    195 cest 

Celkem vylezeno na umělých stěnách:      asi 423 cest 

Celkem leze i na umělých stěnách:       si 6 členů 

Další sportovní aktivity členů: jízda na kole,  geocaching, vodáctví, otužování, dálkové běhy, 

turistika, cestování. 
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2) Tabulka počtu výstupů 

 

Hodnocení tabulky počtu výstupů: 

Počet horolezeckých výstupů má v oddíle v posledních letech mírně a setrvale sestupný trend. 
Zásluhou několika stabilně výkonných členů oddílu, kteří standardně překračují hranici počtu 100 
lezeckých cest, je ovšem úroveň celku zachována. 

Více než sto výstupů v roce 2018 ohlásili tito členové: Maršík Jaroslav, Forman Oldřich, Maršíková 
Tereza, Křivák František, Wágner Vlastimil a Petr Polívka.  

Součástí tabulky není součet a vyhodnocení jednotlivých hodnotitelných „disciplín“, neboť někteří 
členové oddílu rozdělení počtu nezaslali. 

Nepodařilo se získat z oddílové statistky podrobnější data o výstupech na umělých stěnách, 
v hodnocení zda tato sportovní činnost vůbec patří horolezectví je diskutabilní a tato otázka je 
řešena i na úrovni horolezekého svazu.  
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3) Výstupy a další outdoorové aktivity členů (v abecedním pořadí) 

 
 
Podklady od každého lezce jsou převzaty z protokolu „Vyhodnocení lezecké sezóny“, 
případně z jiných dostupných zdrojů, které byly zaslány zpracovateli.  
 
 
 
 
 
Baláš Jan 

Doba aktivní horolezecké činnosti:       8 let 

Počet výstupů na pískovci:         44 

Počet výstupů na skále:         18 

Počet výstupů na umělé stěně:          7 

Počet výstupů celkem:         62 

Počet vytažených cest na ostrém konci lana:      62 

Nejčastěji navštěvované oblasti v tomto roce: Ostrov 

Nejzajímavější navštívené oblasti letos: Hruboskalsko, Suché skály - Sušky 

Za své nejhodnotnější výstupy na pískovci považuji: 

(Stát; Oblast; Skála; Cesta Klasifikace; Spolulezec; datum) 
1. ČR, Tisá, Doga, Stará cesta 4, Ondřej Vaňek, 27.6.2018 
2. ČR, Ostrov, Rebeka,pokání 7a, Ondřej Vaňek, 27.7.2018 
3. ČR, Ostrov, Továrník, Smyčka z nouze 6, Ondřej Vaňek, 5.8.2018 

Za své nejhodnotnější výstupy na skalách považuji: 

(Stát; Oblast; Skála; Cesta Klasifikace; Spolulezec; datum) 
1. ČR, Svatošky, Zámek, Elektrostatická 5-, Ondřej Vaňek 5.5.2018 
2. ČR, Bořeň, Stěna Nebes, Studený krocan 5- ,Ondřej Vaňek 25.8.2018  



 

 

6 

 
  Honza Baláž 

 
       Doga 
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Emingr Stanislav (Efa) 

Doba aktivní horolezecké činnosti:  moc…. roků (let), pozn., od ledna 1979 

Počet výstupů na skále:          9 

Počet výstupů celkem:          9 

Počet vytažených cest na ostrém konci lana:      9 

 
Nejčastěji navštěvované oblasti v tomto roce: Krušné hory – Kapucín, skály nad Jezeřím 
a Janský vrch 
 
Fischer Petr 

Doba aktivní horolezecké činnosti: 56 roků (již od roku 1962 – hrozný, a proč? ) 

Počet výstupů v horách:         7 

Počet výstupů celkem:          7 

Nejčastěji navštěvované oblasti v tomto roce:  Krkonoše, Rakouské Alpy 

Nejzajímavější navštívené oblasti letos:   Pyreneje  

Za své nejhodnotnější výstupy v horách považuji: 

1. ČR, Krkonoše, 07.01.2018 - skialp – synové, Mísečky - hřeben Krakonoš - Zlaté 

návrší - Mísečky 

2. Rakousko, Stubaiské Alpy, 24.01.2018 - skialp – solo, Koppeneckplattform,

 1650m 

3. ČR, Krkonoše, 23.03.2018 - skialp – synové Mísečky - hřeben Krakonoš - Zlaté 

návrší - Mísečky  

4. ČR, Krkonoše, 24.03.2018 - skialp – synové, Špindl – Labák – Martinovka - Labská 

bouda - Zlaté návrší – Mísečky – Špindl   

5. Španělsko, Pyreneje, 10.09.2018 - A. Šulo, La Besurta - Refugio La Renclusa - 

ledovec Pico Aneto (bez vrcholu - asi 3010 m.n.m. ) 

6. Rakousko, Tux, 16.11.2018 - skialp – solo, Falscher Kaiserer - 3254 m.n.m, 

17.11.2018 - skialp – solo Grosser Kaiserer – 3263 m.n.m. 

7. Flachau Winkel, 17.12.2018 - skialp – solo, Gamskogel – 2188 m.n.m 

 

Další hodnotné sportovní výkony: 

Kolo : přejezdy Krušné hory, Krkonoše, Český ráj, Jižní Morava - Znojemsko  

Ostatní (něco o sobě, doporučení ostatním, pozvánky, recenze atd.): 

 Mám členství v "Alpenvereinu" a když Bůh dá i v ČHS. 

 Uvedené skialpové túry chodím sám, protože jsem si zbyl !!! 

 

 

 

 



 

 

8 

Forman Oldřich 

Doba aktivní horolezecké činnosti:      cca 45 let 

Počet výstupů na pískovci:         184 
Počet výstupů na skále:         100 
Počet výstupů celkem:         284  
Počet vytažených cest:         cca 80 
Počet výstupů na umělé stěně:       nepočítám  
Nejčastěji navštěvované oblasti v tomto roce: Krušné hory,České středohoří, 
Česko-Saské pískovce. 
Za své nejhodnotnější výstupy na pískovci považuji: 
(Stát; Oblast; Skála; Cesta Klasifikace; Spolulezec; datum) 

1. Sasko, Afensteiny, Bloßstock, Westwand, VIIb   Maršík-Forman 
2. Sasko, Bielatal, Grossfaterstuhl ,Talweg, VIIb-c   dtto 
3. ČR, Ostrov, Stolička, Tichá víla, VIIa    Kohler  

Za své nejhodnotnější výstupy na ostatních skalách považuji: 
(Stát; Oblast; Skála; Cesta Klasifikace; Spolulezec; datum) 
1) ČR, Bořeň, Ohniskový pilíř, 6+     Kohler, Forman, Maršík 
2) ČR, Bořeň, Malé varhany, Mechová 5+,   Forman, Kohler 
3) ČR, Bořeň, Matrasova  6-,     Kohler, Forman 
Další hodnotné sportovní výkony a dobré skutky (ledy, přechody, přeskoky, přejezdy, 
závody, vodní aktivity apod.): září 2018 běžecký závod Běchovice – Praha 10 km 
 
 
Choděra Miloš 
Doba aktivní horolezecké činnosti: 7 let  
Počet výstupů na skále: 54 
Počet výstupů v horách: 28 
Počet výstupů celkem: 82 
Za své nejhodnotnější výstupy v horách považuji: 
1) Slovensko, Vysoké Tatry, zima 
2) Rakousko, Wilde Kaiser 
3) Německo, Alpspitze 
 
Úrazy spojené s lezením v tomto roce:  
Pár odřených kloubů a psychická újma z předčasných odjezdů ze skal kvůli počasí  
 

Ostatní (něco o sobě, doporučení ostatním, pozvánky, recenze atd.): 
S dcerou  Luckou a synovcem Kubou jsme zdolali i pár ferrat v Rakousku. 
Zimní cesty a ledy v horách jsou již součástí mých výstupů  
Tento rok se mi lezecky velmi vydařil. V počtu vylezených cest to není znát proto, že velké 
procento jsou vícedélky. Povedlo se několikrát vyrazit do hor a zdolat pěkné cesty. Na jednu 
z cest do hor jsem vzal i svou dceru, spolu jsme v tomto roce vylezli celkem 21cest. 
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František Křivák 
Doba aktivní horolezecké činnosti: cca 14 roků (let) 
Počet výstupů na pískovci:        154 
Počet výstupů na skále:              7 
Počet výstupů celkem:         161 
Počet vytažených cest na ostrém konci lana: cca polovina. 
Nejčastěji navštěvované oblasti v tomto roce: Tisá, Ostrov, Rájec 

 

 
Franta Křivák 
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Maršík Jaroslav 

Doba aktivní horolezecké činnosti: více než 50 let 
Počet výstupů na pískovci:            76 
Počet výstupů na skále:          335 
Počet výstupů v horách:              5 
Počet výstupů celkem:          416 
Počet vytažených cest:          416 
Počet výstupů na umělé stěně:         195 
 
Navštívené oblasti: Italie - Finale Ligure, Řecko - Leonidio, Italie – Sicilie - San V.d C., Italie 
- Dolomity, Francie - Ecrins - Ailefroide , Řecko - Kalymnos , Rakousko -  Peilstein, 
Rakousko – Hollental, Německo - písek a Muglitztal. V Čechách porůznu kolem dokola... 
 
Za své nejhodnotnější výstupy na pískovci považuji: 
(Stát; Oblast; Skála; Cesta Klasifikace; Spolulezec; datum) 
Bloszstock Westwand o. U, VIIc  celé na prvním. Spolulezci Olda Forman a Jirka Koler 
 
Za své nejhodnotnější výstupy na ostatních skalách považuji: všechno tak do 6b /6c/ 

 

 Maršíková Tereza 

Doba aktivní horolezecké činnosti: 7 let 
Počet výstupů na pískovci:            23 
Počet výstupů na skále:          199 
Počet výstupů celkem:          227 
Počet vytažených cest:            55 
Počet výstupů na umělé stěně: 87 
 
Nejzajímavější navštívené oblasti letos: Itálie – Finale Ligure, Francie – Ecrins – Ailefroide, 
Itálie – Dolomity, Řecko – Kalymnos, Itálie – Sicílie, Německo – písek, Müglitztal, Rakousko 
– Peilstein, Hollental a různé oblasti v Čechách od Kozelky po písek 
 
Za své nejhodnotnější výstupy na pískovci považuji: 
Sasko, Bielatal,, Schiefer Turm, Ostkante o.U. VIIa 
Za své nejhodnotnější výstupy na skalách považuji:  
několik cest v obtížnosti až 6b na Kalymnosu a na Sicílii 
Za své nejhodnotnější výstupy v horách považuji:  
Ailefroide, Little Pallavar 5c+, 300m 
(od poloviny cesty přes nejtěžší místa a po celý sestup nás zastihnul trvalý silný déšť) 
 
Všechny cesty jsem lezla s tátou. Za nejhezčí lezení mimo písek považuji řecký Kalymnos. 
Úžasná kombinace lezení a moře. Dolomity jsou moc krásné ale tlačenice na štandech jsou 
otravné. Ailefroide moc pěkná žula s těžkými rajbasy. Ale i výlet na Kozelku se mi moc líbil. 
Vlastně všude se mi líbilo. 
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Pácha Jan 

Doba aktivní horolezecké činnosti: 15 roků (let) 
Počet výstupů na pískovci:         12 
Počet výstupů na skále:          39 
Počet výstupů celkem:          51 
Počet vytažených cest na ostrém konci lana:       36 
Nejčastěji navštěvované oblasti v tomto roce: Čima v Brné 
Nejzajímavější navštívené oblasti letos: Arco 
Za své nejhodnotnější výstupy na pískovci považuji: nemám, všechno už jsem kdysi lezl 
(komentář zpracovatele ročenky: Honza asi nemá průvodčíky po pískovcovém Sasku, nebo 
neví o Jandíkově webu Horyinfo… a že je tam mnoho zdrojůo cestách pro inspiraci) 
 
Za své nejhodnotnější výstupy na ostatních skalách považuji: nic hodnotného, jen pro 
radost 
Za své nejhodnotnější výstupy v horách považuji: jen turisticky. 
Za své nejhodnotnější výstupy na umělé stěně považuji:  
nechodím, netrénuju, není na co… (komentář zpracovatele ročenky: tak Honza asi ani neví 
o stěnách v Jirkově, v Bělé a ve Vaňově a že tam mají otevřeno do pozdních večerních 
hodin). 
 
Za své nejhodnotnější prvovýstupy považuji: nic 
Úrazy spojené s lezením v tomto roce: při nástupu ke skalám naštípnutý prostředníček levé 
nohy. 
Další hodnotné sportovní výkony a dobré skutky (ledy, přechody, přeskoky, přejezdy, 
závody, vodní aktivity apod.): 13. 10. 2018 jsem si zaběhl svůj první maraton v Praze ve 
Stromovce 
 
Ostatní (něco o sobě, doporučení ostatním, pozvánky, recenze atd.): 
2 děti, minimum času, snad to bude letos už o něco veselejší s časem na sporty 
 

 
Jan Pácha v Českém rozhlase Sever 
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Polívka Petr 
Doba aktivní horolezecké činnosti: 40 let 
Počet výstupů na pískovci:           45 
Počet výstupů na skále:           65 
Počet výstupů celkem:         110 
Počet výstupů na umělé stěně:          65 
 

Nejčastěji navštěvované oblasti v tomto roce: opět Hřebeny a údolí Krušných hor na saské 

straně. Nejzajímavější navštívené oblasti letos: Dittersdorfertal u Dippoldiswalde v Sasku 

Ostatní (něco o sobě, doporučení ostatním, pozvánky, recenze atd.): hledání nových 

oblastí. Spolulezci: Pavel Princ, Katka Havlová 

 

Petr Polívka s Kateřinou 
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Princ Pavel + Princová Jitka 

Doba aktivní horolezecké činnosti: 33 let + 31 let 
Počet výstupů na pískovci:        37 + 2 
Počet výstupů na skále:         48 + 4 
Počet výstupů celkem:        85 + 6 
Počet výstupů na umělé stěně:       65 + 0 
Počet vytažených cest na ostrém konci lana:     85 
Navštívené oblasti v tomto roce: Sasko – Erzgebirge Ost – Müglitztal – Grafenstein, 
Dittersdorfer tal, Saské Švýcarsko - Bielatal, Steine, Čechy - Rájec a Ostrov u Tisé, Budov, 
Bořeň, Zlatník, Osek, Malá skála - Panteon, Porýní – Falc – Bärenbrunnertal, Lucembursko 
– Berdorf, Korsika – Corti/Restonica a Bastia/Cap 

Za nejhodnotnější výstupy na pískovci považuji: 

1) Lucembursko, Berdorf, sektor Gentiane, Kaweechelchen, 5c, D.Dušek, 8.5.2018 
2) Tisá, Stěny pod Silnicí, Doga, Stará cesta, ⃰ IV., P. Polívka, T. Valenta, 11.9.2018 
3) Pfalz, Sternfels, Nordwanquergang 6., T. Hricák,5.5.2018 
Za nejhodnotnější výstupy na skalách považuji: 
1) Sasko, Erzgebirge Ost, Grafenstein, Winkelverschneidung 6-, P.Polívka, 18.7.2018 
2) Francie, Kosika, Corti/Restonica, sektor Stella/Luna, Rasta 5a, J. Princová, 19.8.2018   
3) Sasko, Erzgebirge Ost, Rollefelsen, Geisinger kante 5-, P.Polívka, 28.8.2018 
Další sportovní výkony:  březen 2018  - sjezdové lyžování a sněžnice v italské Lombardii – 
Bormio, srpen 2018 válení se na pláži u moře na Korsice 
 

 
Jíťa, Sasko, Rauenstein - Nonne, 13.05.2018 
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Řehoř Michal 
Doba aktivní horolezecké činnosti: 21 let 
Počet výstupů na skále:          5 
Počet výstupů v horách:          1 
Počet výstupů celkem:6 
Nejčastěji navštěvované oblasti v tomto roce: Masiv Mont Blanc a Paličník (Jizerské hory). 

Za svůj nejhodnotnější výstup v horách považuji: Francie, masiv Mont Blanc, Dome du 
Gouter 4304 m.n.m, 5. – 6. 7. 2018 

Další hodnotné sportovní výkony: každoroční silvestrovské plavání na Barboře 
v Oldřichově. 
 
Ladislav Vörös 
25 cest, půl na pul, Rumunsko, Albánie, Tenerife, Izrael, Palestina, 3 nedele Kyrgistán sedlo 

4000m.n.m. 

 

Mirka Vörösová 

5 cest 
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Vlastimil Wágner 
Doba aktivní horolezecké činnosti: 26 roků (let) 
Počet výstupů na pískovci:          112 
Počet výstupů na skále:              4 
Počet výstupů celkem: 116 
Počet výstupů na umělé stěně:             4 
Počet vytažených cest na ostrém konci lana:75% 
Nejčastěji navštěvované oblasti v tomto roce: Tisá, Ostrov 
Nejzajímavější navštívené oblasti letos:  
Lillienstein, Westkante VIIb, J.Ploch 
Tisá, Východní věž, Jihovýchodní cesta VI, T.Hricák 
Rájec, Blíženci, Severozápadní vrchol, Vzpomínková cesta VIIa, Švadleňák 
 
 
Ivan Zajan 
Počet výstupů celkem:          90 
 
Ivan Zajan ml. 
Počet výstupů celkem:          22 

 
 
 
 



 

 

17 

Adélka Zajanová. 
Počet výstupů celkem:          13 
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4) Skalní oblasti ve správě HO Bořeň Bílina a členů oddílů 

spřátelených… 

 

A) České středohoří 

 

Bořeň Vörös Ladislav 

Zlatník Vörös Ladislav 

Rač - Hradiště u Habří Princ Pavel 

Špičák u Mostu Ploch Jaroslav 

Žižkovo údolí v Bílině Ploch Jaroslav 

Francká hora Zajan Ivan 

Velká skála - Lukov Zajan Ivan 

Hetov Nestler Josef 
 

B) Krušné hory 

 

Skály v Okolí Oseka 
Krupka a okolí 

 
Masár Jan 
Masár Jan 

Vlčí kámen Ploch Jaroslav 

Pramenáč Ploch Jaroslav 
 

Poznámka: Jarda Ploch své sportovní lezecké aktivity vykonává v jiném oddíle.. 

5) Oddílový web www.boren.wz.cz 

V současnosti nejsou oddílové stránky dostatečným způsobem vedeny, snad z důvodu 
nedostatečného počtu přispěvovatelů, zatím ale mají stránky stále svoji aktuálnost.  

 
Každý, kdo má zájem zveřejnit své dílo, může kontaktovat autora stránek Láďu Vöröse. 
 
 

http://www.boren.wz.cz/
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6) Výkonný výbor oddílu 

 
Předseda oddílu:   Ladislav Vörös 

Místopředseda oddílu:  Jan Masár 

Sekretář oddílu:   Pavel Princ 

Ostatní členové:   Petr Vladař, Miloš Choděra 

7) Formulář „Vyhodnocení lezecké sezony“ 

 

Bohužel ne od všech členů oddílu vyplněný formulář vůbec přišel a ne všichni formulář 

zodpovědně vyplnili. Předpokládám, že pro rok 2019 se ujme vedení statistik oddílu jiný 

člen výkonného výboru, který bude mít trpělivost dolovat potřebné informace, aby mohl být 

přehled výstupů zpracován. Domníval jsem se, že vedení počtu vylezených cest, by mělo 

být samozřejmostí každého lezce…, ovšem není tomu tak vždy. 

Formulář vytvořený v dobré víře, tak aby umožnil snadné provedení vyhodnocení 

a provedení statistik zpracovateli je pro podmínky turbulence dnešní hektické nové doby, 

která umožňuje jistý chaos a napomáhá mu svými neomezenými možnostmi, zcela 

nevhodný. Většina členů není schopna pochopit skutečnost, proč by se měly vést výstupy 

a že by bylo dobré o nich zpracovat jednoduchý přehled… 
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8) Výstava k 60. výročí založení a … závěr 

V roce 1957 byl horolezecký oddíl v Bílině založen, na jaře v roce 2018 se konala ve 

výstavní síni k 60. výročí oddílu malá výstava fotografií a článků popisujících činnost 

a historii tohoto oddílu.  
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Na konci měsíce dubna 2018 se také v úzkém kruhu zasvěcených konalo v Bílině 

setkání s několika zakládajícími členy. Podle zápisů z návštěvní knihy měla ale výstava 

velice malou návštěvnost, což je jistě také dáno smutným faktem, že členem horolezeckého 

oddílu není žádný občan města Bíliny. O přípravě výstavy a jejím konání informoval 

měsíčník Bílinský zpravodaj. 

 

 

 

 

viz: https://www.bilina.cz/filemanager/files/375813-cs.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

viz také: https://www.bilina.cz/filemanager/files/378623-cs.pdf 

https://www.bilina.cz/filemanager/files/375813-cs.pdf
https://www.bilina.cz/filemanager/files/378623-cs.pdf
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Nedílnou součástí této třiadvaceti stránkové ročenky 2018 je příloha o sedmi stranách 

popisující výstupy významných osobností lezecké severočeské komunity Jardy Maršíka 

s Terezkou a také Oldy Formana. 

 

Veškeré informace o výstupech a aktivitách byly získány přímo od členů oddílu, z důvodu 

gramatické správnosti byly jisté drobné textu pasáže drobně upraveny, věřím, že mi autoři 

příspěvků tento počin odpustí. 

 

Děkuji všem, kterým stálo za to zaslat vyplněný formulář Vyhodnocení sezóny, a přispěli tak 

k uchování historie oddílu Bořeň.  

 

 

 

 

Horám zdar 2019! 

 

Pavel Princ 


