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edseda Radek Lienerth

Pro rok 2010 m la subkomise stanoveno p t úkol  - n co se vy ešit poda ilo zcela, n co áste
a n co bohužel nikoli.

Prvním úkolem bylo zajišt ní ú asti eských reprezentant  v IWC UIAA 2010. T chto závod  se
zú astnili Lucie Hrozová, Mirek Mat jec a Lukáš Pálka. V kategorii muž  m l nejblíže
k semifinálové ú asti Lukáš Pálka v Saas Fee, ale jinak platí, že prosadit se i jen do semifinále je
pro eské muže velmi obtížné. V kategorii žen pat í ke špi ce Lucie Hrozová, která se však v

sledku organiza ních zmatk  na závod  v Busteni nedostala do finále a celkov  se musela
spokojit s i tak velmi p kným pátým místem v celkovém hodnocení SP.

Na podzim 2010 se rozb hl první ro ník Evropského poháru, ve kterém zvít zila Lucie Hrozová.
Pro rok 2011 plánujeme ješt  vyšší zapojení a to jak ú astí závodník  na zahrani ních závodech
tak i organizací M R v Brn  jako jednoho ze závod  série EP.

Bohužel se stále neda í rozb hnout dvoustup ovou domácí sout ž, nicmén  se alespo  poda ilo
zorganizovat velmi dob e obsazené Mezinárodní mistrovství R v Brn  a dob e tento závod
medializovat. Ve Víru se poda ilo zrealizovat M R v lezení v ledu na rychlost. Chvályhodná je
rozhodn  vysoká ú ast startujících, kdy se M R na obtížnost i na rychlost zú astnilo cca 35
závodník , což mohou závid t i leckteré st nové závody. Doufáme, že se poda í závody P (tj.
dvoustup ovou sout ž) rozb hnout v sezon  2011/2012. Nicmén  bez aktivity nadšenc  se to
ur it  neobejde a z ejm  se bude dvoustup ová sout ž odehrávat v mezinárodní spolupráci se
Slovenskem, p ípadn  i s Rakouskem.

Co se tý e vztah  lidí kolem této disciplíny, ekn me, že se stále pr žn  dynamicky vyvíjejí.
Pozitivní je, že minimáln  na republikové úrovni za íná závodní základna drytoolingového lezení
na obtížnost a ledového lezení na rychlost r st.

Z hlediska IWC za rok 2010 erpala podporu pouze Lucie Hrozová, ostatní ze závodících na
odpovídající výsledky zatím bohužel nedosáhli. Pro další závodní sezónu bychom rádi p epracovali
nomina ní kritéria i výši podpory tak, aby výjime ní závodníci  byli podpo eni více než dosud a
sou asn  jsme mohli podpo it i závodníky v nižších sout žích, abychom je motivovali k dalšímu
výkonnostnímu r stu a postupu až t eba na úrove  IWC. To však bude odvislé od celkové
ekonomické situace HS a hlavn  realizovatelné až na sezónu 2011/2012.


