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Rozhodnutí disciplinární komise HS

Ve v ci .j:DK-0006/2007                                                                                       V Praze dne: 31.10.2007

Disciplinární komise HS ve složení Roman Wimmer, Václav Širl a Petr Luka evi  rozhodla na svém zasedání
dne 25.10. 2007 ve v ci disciplinárního provin ní Adama Ondry, nar.5.2.1993,

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  rozhodnutí výkonného výboru HS ze dne 24.8.2007, zahájila s Adamem Ondrou 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
v 15:00 hod., v sekretariátu HS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov zastupovala p estupce jeho
matka, paní Eva Ondrová.

E. Ondrová uvedla k p estupku svého syna následující:
- Doznala, že Adam Ondra skute  lezl na písku s magnésiem a tím porušil platná pravidla lezení na
pískovcových skalách v echách.
- Tato pravidla ozna ila za špatná, v nesouladu se sou asnou situací a navíc schválená procesn  špatn  – p ímo
valnou hromadou, bez ádného projednání CVK, bez možnosti p ipomínkování lezeckou ve ejností.
- E. Ondrová dále uvedla, že veškeré fotografie a videa byly zve ejn ny bez souhlasu jejího nebo Adamova a na
jejich následnou žádost byly staženy z ve ejných server .
- Na otázku zda Adam poleze i nadále na písku s magnéziem, uvedla E. Ondrová, že lezení na písku není
hlavním centrem Adamových lezeckých zájm , ale nevylu uje, že as od asu bude zkoušet n které t žké
projekty. Pokud však bude za tuto innost trestán, na písek v bec jezdit nebude.

Na základ  výše uvedeného ústního jednání dosp la disciplinární komise HS k záv ru, že k disciplinárnímu
provin ní Adama Ondry prokazateln  došlo a ud lila disciplinární trest dle § 4 odst. 1 disciplinárního ádu,
zastavení sportovní innosti na dobu 1 roku.
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Tvrzení paní Ondrové, že sou asná pravidla lezení na pískovcových skalách v echách jsou špatná, v
nesouladu se sou asnou situací a navíc schválená procesn  špatn  – p ímo valnou hromadou, bez ádného
projednání CVK, bez možnosti p ipomínkování lezeckou ve ejností, disciplinární komise odmítla s tím, že není
oprávn na tyto záležitosti zkoumat a posuzovat. Pravidla byla schválena VH HS jako nejvyšším orgánem
svazu, a jsou proto platná a závazná pro všechny jeho leny.

Po posouzení všech poleh ujících okolností, zejména pak s p ihlédnutím k nízkému v ku p estupce, sportovním
úsp ch m v R i zahrani í a v neposlední ad  i s p ihlédnutím ke vst ícnosti paní Ondrové a konstatování, že
Adam Ondra rad ji na písku nepoleze, aby se nedopustil op tovného disciplinárního p estupku, rozhodla
Disciplinární komise o zmírn ní trestu jeho podmín ným odkladem na zkušební dobu 1 roku dle § 4 odst.2
disciplinárního ádu.

Pou ení:

Vzhledem ke skute nosti, že se paní Ondrová jako zákonný zástupce p estupce vzdala ústn  do protokolu práva
odvolání, není proti tomuto rozhodnutí odvolání p ípustné.
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.10. 2007 a 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 vyprší dne

25.10.2008.

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


