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Rozhodnutí disciplinární komise HS

Ve v ci .j:DK-0001/2007                                                                                       V Praze dne: 11.6.2008

Disciplinární komise HS ve složení Roman Wimmer, Tomáš Kublák a Jind ich Pražák rozhodla na svém
zasedání dne 11.6.2008 ve v ci odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise ze dne 25.10.2007,

takto:

Odvolání se vyhovuje a ud luje se disciplinární trest dle § 4 odst. 1 disciplinárního ádu, zastavení
sportovní innosti na dobu 1 roku s podmín ným odkladem na dobu 1 roku.

Od vodn ní:

Na základ  písemného podání p. Vladimíra Wolfa ze dne 15.6.2007, zahájila s Lubošem Mázlem disciplinární
komise HS, v souladu s § 17 disciplinárního ádu HS, disciplinární ízení pro podez ení z provin ní dle § 1,
odst.2, písmeno. b, disciplinárního ádu HS. Provin ní se m l dopustit tím, že v dom  porušuje vnit ní

edpisy HS, jmenovit  „ Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách“ a to lánku 2 odst., i
– zákazu používat chemické a minerální látky, které by m ly sloužit ke zvýšení t ení a p ilnavosti pokožky na
skalách (nap .magnesium).

Na neve ejném zasedání disciplinární komise HS ve výše uvedené v ci které se konalo dne 25.10.2007
od 15:00 hod., v sekretariátu HS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov se p estupce nedostavil, když se

edem ádn  omluvil dopisem ve kterém se zárove  vyjád il k projednávané v ci.
St žovatel p.V Wolf se na jednání dostavil.

Ve svém vyjád ení uvedl pan Mázl krom  omluvy následující:
„Jsme si v domi toho, porušujeme stávající Pravidla lezení v pískovcových skalách R, konkrétn  lezení
s magnéziem. Náš názor je takový, že daná pravidla jsou zastaralá a je pot eba n které body vypustit i
pozm nit. Jako v každém sportu se hranice výkonnosti stále posouvá výše, tak je tomu i v lezení. Pokud
Magnézium skále neškodí (o emž jsme p esv eni) a lezení s ním je ke skále šetrn jší než pot, nevidíme

vod, pro  by lezení s ním m lo být zakázané. Nechceme sv j názor nikomu vnucovat, ud lejme kompromis a
povolme tedy lezení s Mg od ur itého stupn  obtížnosti. Není to diskriminace, jak se m že n komu zdát. Každý
má jist  svoji hranici obtížnosti n kde jinde, ale má možnost ji stále posouvat. ( Jen pro p íklad: jiná bude
hranice pro lezce který leze 1-2x v týdnu a jiná u lezce který leze 3x v týdnu)“

St žovatel p. Wolf  uvedl, že d vodem pro podání bylo zejména  porušování pravidel reprezentanty, kte í na
svou innost pobírají finan ní p ísp vky od HS, konkrétn  komise alpinismu.
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Za další problém ozna il postup schválení Pravidel lezení na pískovcových skalách v echách.
Na základ  výše uvedeného vyjád ení pana Mázla a posouzení dokumentace p edložené st žovatelem, dosp la
disciplinární komise HS k záv ru, že k disciplinárnímu provin ní Luboše mázla prokazateln  došlo
a ud lila mu disciplinární trest dle § 4 odst. 1 disciplinárního ádu, zastavení sportovní innosti na dobu 1 roku.

Proti tomuto rozhodnutí se p estupce písemn  odvolal:

O odvolání rozhodovala disciplinární komise na svém zasedání dne 11.6.2008.

Vzhledem k tomu, že p estupce v odvolání poukázal na své sportovní úsp chy v reprezentaci HS a upozornil
na negativní dopad uloženého trestu na svou sportovní kariéru a také s p ihlédnutím ke skute nosti že se jedná
o první provin ní, disciplinární komise odvolání vyhov la a zmírnila trest podmín ným odkladem na dobu
jednoho roku.

Disciplinární  trest vyprší dne 11.6.2009.

Poplatek za odvolání ve výši 1.000 K  bude vrácen p estupci.

Pou ení:

Proti rozhodnutí o odvolání není odvolání p ípustné.

Dle ustanovení § 10 disciplinárního ádu, m že p estupce požádat po vykonání nejmén  poloviny trestu o
prominutí zbytku trestu.

Za Disciplinární komisi HS.

Roman Wimmer – p edseda DK


