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Rozhodnutí disciplinární komise HS

Ve v ci .j:DK-0003/2007                                                                                       V Praze dne: 22.11.2007

Disciplinární komise HS ve složení Roman Wimmer, Václav Širl a Petr Luka evi  rozhodla na svém zasedání
dne 22.11.2007 ve v ci disciplinárního provin ní Tomáše Sobotky,

takto:

estupci se ud luje disciplinární trest dle § 4 odst. 1 disciplinárního ádu, zastavení sportovní innosti
na dobu 1 roku s odkladem na zkušební dobu 1 roku dle § 4 odst.2 disciplinárního ádu.

Od vodn ní:

Na základ  stížnosti V. Wolfa, zahájila s Tomášem Sobotkou 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 p 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).

T. Sobotka uvedl k p estupku následující:

T. Sobotka prohlásil, že veškeré uvedené skute nosti platí sou asn  pro O. Beneše, kterého p i jednání
zastupuje na základ  p edložené plné moci.

iznal, že již 14 let v dom  porušují pravidla pískovcového lezení tím, že používají Mg. Mg používají
jednozna  jako prost edek vysušování potu nikoliv kv li zvýšení t ení. Uvedl, že Mg skálu chrání p ed
agresivním potem a tím ji šet í. Nad používáním nebo nepoužíváním Mg p íliš nep emýšlel, nebo  všechny
jeho lezecké vzory ho používali a v n kterých pr vodcích se tento zákaz ani neobjevoval. Mg používají pouze v

žkých cestách a jiná pravidla pískovcového lezení (sekání chyt , prosla ování projekt ) neporušuje. Dále
uvedl, že se nesetkal s odsudkem žádné sou asné významné osobnosti pískovcového lezení, která pravidla
dodržuje. Používání Mg považuje jen za drobné, neškodné porušení pravidel ve srovnání nap íklad se sekáním
chyt .
Zd raznil, že nemají ambice m nit pravidla pískovcového lezení. A jejich dodržování lenskou základnou
pouvažuje za velmi d ležité.
Prohlásil, že je smutné, že V. Wolf podal podn ty k zahájení ízení s L. Mázlem a J. Mázlovou, které považuje
za klasiky, kte í Mg používají pouze vyjíme  a jen ve velmi t žkých cestách. Je podle n ho zarážející, že se
mezi horolezci objeví lidé jako je st žovatel.
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Na dotaz zda budou dále používat Mg odpovídá, že ano, a pokud nedojde ke zm  pravidel pískovcového
lezení budou se pískovc m, kde je použití Mg zakázáno rad ji vyhýbat. Také uvedl, že veškeré p ísp vky, které
jim z HS plynou nejsou ur eny na pískovcové lezení, ale na prezentaci eského horolezení v zahrani í, a to
klasickou formou d lání cest odspodu.

Na základ  výše uvedeného ústního jednání dosp la disciplinární komise HS k záv ru, že k disciplinárnímu
provin ní prokazateln  došlo a ud lila disciplinární trest dle § 4 odst. 1 disciplinárního ádu, zastavení
sportovní innosti na dobu 1 roku.

Po posouzení všech okolností rozhodla Disciplinární komise o zmírn ní trestu jeho podmín ným odkladem na
zkušební dobu 1 roku dle § 4 odst.2 disciplinárního ádu.

estupce se na míst  vzdal možnosti odvolání.

Pou ení:

Proti tomuto rozhodnutí má ú astník právo podat odvolání. Odvolání je t eba podat ve lh  15 dn  ode dne
oznámení rozhodnutí disciplinárnímu orgánu,který ve v ci rozhodl.

i podání odvolání je nutno zaplatit poplatek za odvolání ve výši 1.000 K  na ú et . 1727209504/0600,( jako
var. symbol uve te – j. disc. ízení) a kopii dokladu o zaplacení p iložit k odvolání. Poplatek za odvolání se
vrací odvolávajícímu se, jestliže odvolací orgán rozhodnutí zm ní ve smyslu zmírn ní trestu nebo zruší, nebo
disciplinární orgán, který napadené rozhodnutí vydal, odvolání v plném rozsahu vyhoví.
Odvolání musí obsahovat údaj o tom, jaké rozhodnutí se napadá, z jakých d vod  a eho se odvolatel domáhá.
V p ípad , že podané odvolání nemá pot ebné náležitosti a na výzvu DK nebudou dopln ny ve lh  15 dn ,
odvolací orgán odvolání odmítne.

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

Za Disciplinární komisi HS.

Roman Wimmer – p edseda DK


