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Rozhodnutí disciplinární komise ČHS 

 

Ve věci č. j.  DK-002/2015                                             V Praze dne 17. dubna 2015 

 

Disciplinární komise Českého horolezeckého svazu ve složení Marek Holeček, 

Vladimír Rezek a Tomáš Frank na svém zasedání dne 11. 3. 2015, potvrzeném na 

zasedání dne 15. 4. 2015 ve věci disciplinárního provinění Zdeňka Runštuka rozhodla 

takto: 

Přestupci se uděluje disciplinární trest dle § 2. Odst. 1 a. disciplinárního řádu, veřejné 

napomenutí. 

 

Odůvodnění: 

Disciplinární komise dospěla k závěru, že přestupce naplnil podstatu přestupku tím, 

že opakovaně porušil zákaz lezení s magnesiem v Prachovských skalách.  Zdeněk 

Runštuk své provinění nepopírá, bezprostředně po svém přestupku a v reakci na 

konflikt, který měl s členy místně příslušné vrcholové komise, přestupek přiznal 

veřejně na stránkách oddílových stránkách LK Prachov. 

 

 

Disciplinární komise na svém zasedání rozhodla o udělení nejmírnější formy 

potrestání podle disciplinárního řádu, neboť přestupce při komunikaci s členy DK 

uvedl, že si je přestupku, ale zejména jeho závažnosti vzhledem k poškozování 

korektních vztahů ČHS k dalším subjektům a osobám (v tomto případě tedy 

především orgánům ochrany přírody i k majitelům pozemků, na kterých byla lezecká 

činnost vykonávána) vědom, a napříště se podobného jednání zdrží. 

Členové DK při svém rozhodování nebrali v potaz následné jednání přestupce na 
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které je poukazováno v návrhu na zahájení disciplinárního řízení, konkrétně autorství 

provokativního článku na komunitních stránkách Lezec.cz, neboť a/ toto nebylo 

předmětem řízení b/ došlo k němu v rozjitřené atmosféře bezprostředně následující 

po konfliktu s představiteli místně příslušné vrcholové komise ČHS. DK však 

přestupce vyzývá k učinění vstřícných kroků, které by měly vést k nápravě vztahů 

uvnitř lezecké komunity.    

 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení právo se odvolat do 15ti dnů ode dne 

doručení rozhodnutí disciplinárního orgánu k odvolacímu orgánu, jímž je výkonný 

výbor ČHS. 

 

 

Za Disciplinární komisi ČHS 

Tomáš  F R A N K; předseda DK 
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