
Subkomise lezení v ledu a drytoolingu 
předseda Radek Lienerth 

Z hlediska cílů měla subkomise drytoolingu pro rok 2011 dva hlavní úkoly. Podpořit účast českých 
závodníků v rámci série IWC UIAA 2011 zahrnujícího i první oficiální MS a dále zapojit do závodění 
více reprezentantů na úrovni nižších evropských soutěží. Druhým úkolem pak bylo zajištění domácího 
mistrovství republiky na obtížnost a mistrovství republiky na rychlost. 

V rámci IWC UIAA 2011 nás velmi úspěšně reprezentovala Lucie Hrozová, která v konečném 
hodnocení obsadila 2. místo. Na MS v rumunském Busteni skončila na velmi pěkném 4. místě. 
V kategorii mužů se nikomu z českých závodníků nepodařilo prosadit. 

V rámci nižších soutěží jsme se pak účastnili Evropského poháru, kde se velmi dařilo Lucii Hrozové, 
která celu sérii Evropského poháru vyhrála a také se dařilo Mirku Matějcovi, který dvakrát postoupil do 
finále. 

Na konci ledna 2011 se podařilo na umělém ledu ve Víru zorganizovat MČR v lezení v ledu na 
rychlost, vítězi se stali Lucie Hrozová a Milan Dvořáček. 

Co se týče dalších domácích soutěží podařilo se na podzim zrealizovat dva závody. První se konal na 
konci listopadu v Praze na Gutovce, kde se prvního ročníku zúčastnilo celkem 26 závodníků a vítězi 
se stali Radek Lienerth v kategorii mužů a Lucie Hrozová v kategorii žen. 

Vrcholem sezóny 2011 se pak stalo Mezinárodní mistrovství ČR „BLACK DIAMOND Drytool cup Brno 
2011“. Tohoto závodu se účastnilo 45 startujících závodníků ze čtyř zemí. V kategorii mužů zvítězil 
Alexandar Mataruga z Chorvatska, nejlepší z domácích závodníků byl na druhém místě Lukáš Pálka a 
hned za ním na třetím místě Mirek Matějec. Oba si tak vylezli nominaci pro IWC 2012. V kategorii žen 
zvítězila Lucie Hrozová, na druhém místě se umístila Martina Kratochvílová a na třetím Tjaša Kosič ze 
Slovinska. 

Zejména na domácích závodech je vidět, že základna tohoto odvětví horolezeckého sportu se 
rozrůstá, proto chceme v roce 2012 podpořit organizaci domácích závodů a snad ve spolupráci se 
Slovenskem zrealizovat i Česko – Slovenský pohár. Pro rok 2012/2013 bude také obnoven projekt 
Evropského poháru, kde by MČR v Brně mělo být zahajovacím podnikem této série. 

 


