
Subkomise lezení v ledu a drytoolingu 
předseda Radek Lienerth 

V průběhu roku 2012 pokládáme za nejvýraznější přínos stabilizaci domácích závodů v podobě dvou 
závodů na obtížnost (Gutofka Praha, MMČR Brno) a jednoho mistrovského závodu na rychlost (Ice run 
– Vír). Oba závody na obtížnost měly v loňském roce nárůst závodících oproti předchozím ročníkům: 
BLACK DIAMOND drytoolcup MMČR Brno hostil v prosinci 2012 celkem 52 závodníků z šesti zemí 
včetně mistryně světa Angeliky Reiner. 

Z hlediska IWC 2012 dosahovala stabilních výsledků Lucie Hrozová, která se pravidelně umisťovala ve 
finále; v závěru seriálu nás potěšil Mirek Matějec, kterému se jako českému závodníku po dlouhé době 
podařila finálová účast v závodě v Busteni. 

IWC 2013 se podařilo obsadit výrazně silněji, řada závodníků však bohužel nemohla z důvodu nemoci 
na plánovaná kola IWC odjet. Na MS v Korei nás reprezetovali Mirek Matějec a Lucka Hrozová, kdy 5. 
místo Lucky na MS je velmi slušným výsledkem. Ve stejném termínu se v Saas Grund konalo první 
oficiální MS juniorů, na kterém získala Martina Kratochvílová stříbrnou medaili a Petr Hartman obsadil 
dvanácté místo (oba kat. 18–21 let).  

Nejprestižnější závod série IWC v Saas Fee měl nejsilnější českou účast. V mužích reprezentovali Mirek 
Matějec, Petr Adámek, Petr Hartmann a Radek Lienerth, v ženách Lucka Hrozová. Radek Lienerth 
postoupil do semifinále a skončil na 15. místě, Lucie Hrozová vybojovala vynikající 3. místo. 
Následujícího kola IWC v Rabenstainu se zúčastnila pouze Lucka Hrozová a Mirek Matějec. Mirek 
bohužel nepostoupil a Lucka skončila na pěkném 6. místě. Zatím poslední závod série IWC 2013 se 
uskutečnil v Busteni, ze kterého přivezla Lucie Hrozová zlatou medaili.  

Závodníci na rychlost Zdeněk Pelíšek a Milan Dvořáček bohužel jak v roce 2012 tak 2013 skončili vždy 
v sítu kvalifikace, neboť prosadit se proti ruským specialistům je velmi obtížné. 

Z domácích závodů v roce 2013 zatím proběhl Ice run, kdy mistry ČR 2013 v ledu na rychlost se stala 
Martina Náhlíková v kategorii žen a Milan Dvořáček v kategorii mužů. 

Z dalších evropských závodů se podařilo nakonec obsadit pouze Glace-Glisse v Unken, kde se Honzovi 
Strakovi podařilo umístit na velmi pěkném 5. místě a Radek Lienerth obsadil 9. místo.  

Z hlediska zbývajících cílů pro rok 2013 nám v tuto chvíli chybí realizace podzimních závodů, které 
budou nominačními pro IWC 2014. Po delší pauze by se mohlo podařit zrealizovat i závod na Slovensku 
a ožvit československý pohár v drytoolingu. 

Jedním z nejobtížnějších cílů je omladit skupinku věnující se drytoolingu a přivést k této lezecké 
disciplíně mladší závodníky. Proto bych vás chtěl požádat, pokud máte ve svém oddílu chlapce a dívky 
ve věku 15 – 21 let a tato disciplína by je zajímala, abyste kontaktovali předsedu subkomise.  

 


