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předseda R. Lienerth 
Komise drytoolingu je jednou ze dvou komisí, které mají v okamžiku valné hromady a vydání tohoto 
bulletinu splněno cca 80% plánované činnosti konkrétního roku. Proto se vám dostává informace nejen 
o činnosti v roce 2013, ale také o části činnosti v roce 2014, která již proběhla. 
 
Z hlediska domácích závodů je možné v roce 2013 nalézt jak pozitivní, tak méně příznivé informace. 
Nejprve to méně příjemné. Z důvodů změny provozovatele se nepodařilo uskutečnit drytoolingový závod 
v Praze na Gutovce a tak jediným domácím závodem na obtížnost bylo MMČR BLACK DIAMOND 
Drytoolcup v Brně. Co je potěšující, že se u této akce rozrůstá mezinárodní účast a s mírnou nadsázkou 
se dá označit za neoficiální „Mistrovství střední Evropy“. V tuto chvíli nezbývá než doufat, že se podaří 
tento závod i jeho kredit udržet i pro další ročníky. Již stabilně se pak podařilo zrealizovat MČR v lezení 
na rychlost na Víru, které máme aktuálně za sebou i letos. Za organizaci obou nejprestižnějších závodů 
patří dík HO Lokomotiva Brno u obtížnosti a HO Vír u rychlosti. Jako pozitivní je také možné vnímat 
narůstající aktivitu na Slovensku, kde se po delší odmlce podařilo zrealizovat kvalitní MSR za bohaté 
české účasti a zvažované obnovení Česko-Slovenského poháru nabírá pro rok 2014 konkrétnější 
obrysy. 
 
Z hlediska IWC 2013 dosahovala stabilních výsledků L. Hrozová, kdy se pravidelně umisťovala ve finále 
a sezónu vylepšila vítězstvím v IWC Rumunském Busteni, 3. místem v Saas Fee a 5. místem na MS 
v Korei. Z dalších závodníků se na závodě v Saas Fee po velmi dlouhé době podařila semifinálová účast 
a výsledné 15. místo R. Lienertha. Velkým příslibem do následující sezóny pak byla stříbrná medaile M. 
Kratochvílové z MSJ v Saas Grund.  
 
Pro IWC 2014 se podařilo zajistit finanční prostředky ve výši, která se už přibližuje podpoře letních 
disciplín, a díky tomu bylo možné velmi kvalitně obsadit alespoň dva evropské závody IWC a L. 
Hrozovou poskytnou nezanedbatelný příspěvek i na další závody série IWC mimo EU. 
 
Výsledkem této zvýšené podpory a možnosti tréninku na lezecké stěně v Brně je několik velmi pěkných 
umístění. Mimo tradičně velmi pěkné výsledky L. Hrozové, které se mimo Champagny en Vanoise zatím 
vždy podařila finálová účast, se v IWC začala prosazovat i M. Kratochvílová a svým umístěním na 10. 
místě v Saas a 13. místě v Champagny ukazuje, že i pro ni není finálová účast utopií. Po seznamovacím 
závodě s IWC v Saas Fee se v Champagny výborně předvedl J. Straka, když postoupil do finále z 
druhého děleného místa a obsadil vynikající 9. místo. R. Lienerthovi a M. Matějcovi se nepodařilo 
prolomit síto kvalifikace a v obou závodech skončili zhruba v polovině startovního pole. Zatím 
nejvýraznějším úspěchem letošní sezóny je zlatá medaile M. Kratochvílové v kategorii juniorek 19 – 22 
let v lezení na obtížnost, kdy pokud Martina u závodění zůstane, lze tento výsledek považovat za velký 
příslib do budoucna. 
 
Jako další pozitivum je možné vnímat, že R. Lienerth na vlastní náklady absolvoval kurz stavěče licence 
UIAA pro závody IWC. Tyto zkušenosti tedy bude možné uplatňovat i při přípravě MČR a přípravě 
tréninkového zázemí členů reprezentace. Bohužel je nutné konstatovat, že máme poměrně velký 
problém s motivací některých reprezentantů účastnit se závodů a jako největší problém vidíme 
nepřítomnost závodníků juniorského věku. Toto má více faktorů, mezi něž bohužel patří i negativní 
publicita, které se komisi drytoolingu dostává.  

 


