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Soutěžní ledolezení – vize 2018 

Popis vize: 

V návaznosti na požadavek rozvoje ledolezení jako sportu s možnou olympijskou 
budoucností, představuji vizi v rozsahu, jehož splnění je v současnosti reálné. Dle mého 
názoru je zrealizování vize, a především její nastartování, podmíněno motivováním určených 
osob k práci na dobrovolné bázi. Motivace musí vycházet ze společné touhy rozvinout 
disciplínu v ČR na špičkovou úroveň s hlavním zaměřením na děti a mládež a jejich úspěšný 
sportovní potenciál.  

Úkoly: 

1. Vytvoření pevné komunity: 
Současnost:  
V ČR se hodně leze s mačkami a cepíny (v ledu) v návaznosti na alpinistickou tradici. 
Existuje dostatečné množství oddílu se zaměřením na ledy, jejichž instruktoři mají 
snahu předávat vědomosti mládeži (důkazem jsou pro mě každoroční rezervace 
Ledové stěny ve Víru pro metodiku konkrétních oddílů a pro ledolezení dětí – např. 
HK Kuřim, HO Karviná). Velmi oblíbený je také Metodický víkend ČHS ve Víru. 
 
Překážky: 
Bohužel všichni „hrají na vlastním písečku“ – neexistuje provázanost a spolupráce, 
předávání zkušeností, nabídka vlastích „ledových“ oblastí. Ledolezci o sobě prostě 
neví a nekomunikují. 
 
Vize: 
Z mých dosavadních zkušeností je jedinou možností, jak změnit tento stav, mluvit 
s konkrétními lidmi, kteří jsou v oboru aktivní a motivovat je ke vzájemné spolupráci. 
Shromáždit na ně kontakty a předat je ostatním. Organizovat akce, kde se lidé (děti) 
potkají (poznají). Vytvořením a semknutím komunity vznikne prostředí potřebné pro 
následný rozvoj sportu a soutěží. 
 

2. Autorita organizační složky: 
Současnost: 
Komise soutěžního ledolezení nemá v oddílech potřebnou důvěru a autoritu. Členy 
nikdo nezná (v jednom případě zná, ale nechápe souvislost s ledolezením). 
 
Překážky: 
Komise je považována za nadbytečnou složku pro neexistující obor. 
 
Vize: 
Vzhledem k současnému stavu disciplíny úplně stačí zvýšení aktivity předsedy komise, 
tedy mojí. Aktivitu v posledních měsících navyšuji, i přes narůstající nároky 
v zaměstnání. Daří se mi motivovat zástupce komunity, v budoucnu počítám 
s delegováním úkolů právě na tyto osoby. Díky Ledové stěně ve Víru mám možnost 
osobně potkávat ledolezce a získávat na ně kontakty. Zároveň počítám s povinností 
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navštěvovat je v jejich oblastech a na jejich akcích, aby věděli, s kým jednají a získali 
důvěru v organizační složku. Za naplnění vize beru osobní zodpovědnost.   
 

3. Práce odborníků: 
Současnost: 
Zkušených a motivovaných odborníků je málo. Všichni pracují pouze pro nejbližší 
okolí. 
 
Překážky: 
Největší překážkou je zatíženost konkrétních lidí osobními spory z minulosti a 
neschopností spolupracovat. Také nedůvěra těchto lidí v komisi a instituci ČHS. 
 
Vize: 
Cítím sebedůvěru ve změně tohoto stavu. Jako osoba zcela nezávislá a nestranná, 
jsem schopen komunikovat se všemi, bez zájmu starat se o osobní problémy 
z minulosti, s jednoznačným zaměřením na obor a jeho budoucnost, přes všechny 
soukromé zájmy. Ve svojí osobě vidím spojovací článek, který umožní odborníkům 
spolupracovat na společném zájmu, třeba pouze externě, aniž by se museli vzájemně 
potkávat a komunikovat. Ač to může znít naivně, za pokus to stojí, neboť ztráta know-
how těchto lidí by byla v současnosti velmi citelná. 
  

4. Lezecké možnosti, infrastruktura 
Současnost: 
Souvisí s bodem 1. Vím, že existují umělé ledové stěny, stejně jako utajené 
drytoolové skalní oblasti i soukromé domácí drytoolové profily nadšenců. 
V předchozích měsících dostaly reálné kontury projekty na vznik kvalitních, veřejně 
přístupných, drytoolových center, které by bylo dobré finančně podpořit, vzhledem i 
k potenciálu pořádat zde závody. 
 
Překážky: 
Neexistuje databáze a seznam takových míst a jejich nabídka sloužit ostatním, i když 
by, dle zjištěných informací, majitelé, ve většině případů, souhlasili.  
 
Vize: 
V souvislosti s bodem 1, v návaznosti na vytvoření komunity, bude jednoduché 
takovou databázi vytvořit. K dalšímu rozvoji sportu bude nutné tyto oblasti 
zpřístupnit mládeži, pod dohledem patřičného odborníka. Zároveň by měla probíhat 
finanční podpora z rozpočtu komise, za podmínky určitě standardizace a splnění 
zatím neurčeného statusu tréninkového centra. 
 

5. Pozice regionálního zástupce: 
Současnost: 
Neexistuje 
 
Překážky: 
Zatím neznámé 
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Vize: 
Z mého předběžného osobního jednání s konkrétními jednotlivci se jako velmi reálná 
možnost jeví mít v určitých spádových oblastech experta soutěžního ledolezení pro 
obtížnost i pro rychlost, který by koordinoval činnost určenou centrálně komisí pro 
danou oblast. Zajišťoval by tréninkové možnosti, kontaktoval by odborníky, účastnil 
by se pravidelných schůzí s předsedou komise a s ostatními regionálními zástupci. 
Úkol je rozpracován, je třeba ho dotáhnout. Má velkou souvislost a důležitost 
s předchozími body – „ je to o lidech!“ 
 

6. Rozvoj sportovního prostředí 
Současnost: 
Většina závodníků trénuje individuálně, nesystémově, nebo vůbec. Závody probíhají 
pouze v rychlosti. Jejich konání je zcela závislé na počasí. 
 
Překážky: 
Vyvstávají částečně ze všech předchozích bodů. Není-li komunita, nemůže docházet 
k vzájemnému poměřování – soutěži. Schází zkušenosti odborníků – trénink nemá 
potřebnou kvalitu. Sportovci nemají kde trénovat – trénink nemá potřebnou kvalitu. 
 
Vize: 
Naplnění bodů 1-5 této vize jako celku, povede k vytvoření kvalitní živné půdy pro 
vznik sportu. Jako do každé lidské činnosti, i do ledolezení postupem času přirozeně 
pronikne soutěživost a touha poměřit se s konkurencí a začnou se pořádat závody. 
Nejprve se však musí taková činnost řádně rozvinout. 
 
 
S. Matuška, předseda Komise ledolezení 
 


