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Komise soutěžního ledolezení se v roce 2017 potýkala s řešením několika úkolů. V prvním čtvrtletí se 
jednalo o činnost v podstatě příjemnou, a sice o pořádání závodů v rychlosti. Velmi vydařená zima 
umožnila zaledovat skály ve Víru i horolezeckou arénu v Liberci v lomu Na Bídě. Jako první se konal 
11. února 2017 Vírský cepín, který byl prvním kolem českého poháru. Putovní trofeje zůstaly v držení 
současných majitelů Milana Dvořáčka a Karolíny Matuškové. O týden později se konal závod Adrex 
Ice run v Liberci. Zde se soutěžilo o titul mistrů republiky, a také o celkové vítězství v českém poháru. 
Ani v tomto případě se žádné překvapení nekonalo a oba rychlostníci potvrdili svoji převahu nad 
konkurencí, i když v kategorii mužů byl důstojným soupeřem Dvořáčkovi Mirek Matějec. Nutno 
připomenout, že Dvořáček i Matušková dosáhnuli slušných výsledků také na reprezentační úrovni při 
světovém poháru v Saas Fee. Oba se ve Švýcarsku probojovali do finále, kde nakonec skončila 
Matušková na 10. místě a Dvořáček na 12.  
Dalším tématem loňského roku, s přesahem do letošního, se stala propagace disciplíny v rámci 
Olympijského festivalu v Brně a Ostravě. Nabídka ze strany ČOV přišla již v půli léta a bylo třeba řešit 
formu provedení, rozpočet, personální zajištění a podobné provozní záležitosti projektu. Z důvodu 
omezených finančních možností komise byla příprava drytoolového lezení stažena pouze na Brno, 
kde byly využity profily používané při tradičním veletrhu Sport Life. Vše se nakonec podařilo připravit a 
ledolezení mělo své zastoupení na hojně navštěvované akci v rámci letošních ZOH.  
Podzim a závěr roku přinesl přirozeně nejvíce práce s organizací další závodní sezóny. Opět byla 
předsedou komise podána veřejná výzva, nebo spíše pobídka, k uspořádání domácích závodů v 
obtížnosti. Ta se bohužel opět nesetkala s úspěchem, ovšem snad již s nadějným výhledem pro rok 
2018. Zmiňovaný veletrh Sport Life na BVV opět posloužil k propagaci ledolezení a zároveň znovu 
nabídl možnost uspořádat workshop pro mladé závodníky. Účast na těchto školeních byla bohužel 
velmi slabá. Na konci listopadu byl zveřejněn kalendář závodů pro sezónu 2017/2018. Z něho pak 
vyplynuly také nominační pravidla do reprezentace ČR. Nominačním závodem pro obtížnost byl 
vyhlášen evropský pohár v Bratislavě konaný 9.12.2017. Z něho pak vzešla čtveřice drytoolových 
reprezentantů: za juniory Aneta Loužecká a Pavel Krůtil a v dospělých Martina Kratochvílová a Tomáš 
Indra.  
Po Novém roce se rozjely závody světového poháru a MS. Reprezentovat se nakonec vydali pouze 
Tomáš Indra a Aneta Loužecká. Oba soutěžili v obtížnosti v Saas Fee a v Rabensteinu, Aneta navíc i 
v rychlosti. Také se zúčastnila mládežnického mistrovství světa. Bohužel ani jeden z našich závodníků 
nepostoupil v žádném závodě z kvalifikace do finálových bojů. Zklamáním závodní sezóny byla 
neúčast rychlostních reprezentantů ve SP, kteří ji zdůvodňovali nevytrénovaností. Přesto by asi měli 
větší šance na finále než obtížnostíci.  
V době psaní této zprávy bohužel neproběhl ani jeden domácí rychlostní závod, se kterými jsme po 
loňské zimě tak trochu počítali. 3.2.2018 byl zrušen závod v Liberci pro absenci ledu, a ze stejného 
důvodu pak 17.2. také Vírský cepín, který měl být letos mistrovstvím republiky.  
Na začátku roku 2018 prezentoval předseda komise Slávek Matuška členům VV ČHS koncepci další 

činnosti s pracovním názvem Vize 2018, jejíž hlavní úkoly směřují k vytvoření sportovního prostředí se 

vším, co k němu patří. K naplnění takové vize bude především nutné zapojit nadšence z jednotlivých 

regionů a motivovat je k práci s mládeží. Také ke snaze uspořádat závody a jejich prostřednictvím 

propojit komunitu ledolezců účastí na takových akcích. 


