
 

Rozpis nákladů komise sportovního lezení ledy a drytooling 2011 – 2014 

 
Na několika následujících stranách se vám dostává do ruky rozpis prostředků vynaložených na reprezentaci a  další 

činnost komise sportovního lezení – ledy a drytooling za roky 2011 - 2014.  

Komise, kterou jsem v tomto období vedl byla velmi často napadána pro nehospodárné využívání svěřených 

finančních prostředků, nedostatečnou podporu  některých členů reprezentace a naopak protěžování jiných členů 

reprezentace. Až bych  skoro bych řekl, že možná také může za finanční krizi na Wall Street, hladomor v Súdánu a 

občanskou války v Libyi. Každý se nějak musíme živit, že. Tak, promiňte ironii, dále už se budu vyjadřovat  pouze 

věcně a vážně. 

Následující materiál není odsouhlasen VV ČHS a to nikoli z důvodů nesouhlasu s uvedeným údaji, ale zejména 

z důvodů možného obtížně předvídatelného dopadu na další komise.  Současně podotýkám, že mou rezignaci na 

základě značné demotivovanosti vyplývající mimo jiné i z tvorby materiálů jako je tento, má VV ČHS na stole a jak s ní 

naloží je na jeho uvážení. Tento materiál jsem dal dohromady jako soukromá osoba a to zejména z toho důvodu, že 

nemám a nikdy jsem neměl potřebu nic skrývat a pokud si projdete nominační kritéria jednotlivých let, zjistíte, že zde 

není nic, co bych jako předseda komise dělal v rozporu. Pakliže se něco měnilo v průběhu roku, bylo to vždy v zájmu 

reprezentantů, nikdy se nejednalo o krácení přislíbeného plnění, ale vždy o navýšení (z nevyčerpaných plánovaných 

částek), případně zařazení některého závodu jehož existence nebyla při tvorbě rozpočtu známá. Navíc, nikdy tato věc 

nebyla zatajována, či jinak upravována a komise na to na základě poslední klauzule nominačních kritérií měla nárok. 

Další text  (Přehled čerpání) je materiálem, který dostali k odsouhlasení všichni dotčení reprezentanti (samozřejmě 

včetně jmen). Někteří odpověděli s velmi konkrétní připomínkou, jako například Míra Matějec, někteří odpověděli, že 

samozřejmě a jestli opravdu musí souhlas poslat písemně na svaz. Takže těm, kteří se nebojí  jít s kůží na trh děkuji, 

protože otevřeně riskovali, že se zcela určitě najde řada „chytrých a zasvěcených hlav“, kteří jim to osladí. Mírovi 

Matějcovi, Martině Kratochvílové, Honzovi Strakovi a Lukáši Pálkovi velmi děkuji za jejich snahu a ochotu.  Někteří 

neodpověděli, přeci jen už z různých důvodů nezávodí, neměli čas, těžko říct.  Jedna odpověď byla negativní. No co 

už.  

Proto jsem se nakonec rozhodnul, že  krom sebe nebudu reprezentanty jmenovat, právě z toho důvodu, že se mi 

nechce ani tu jednu negativní odpověď komentovat a pokud bych jména zveřejnil, mohlo byt být považováno za příliš 

adresné a tedy porušující neposkytnutý souhlas. Myslím, že i beze jmen je materiál dostatečně srozumitelný, 

přehledný a pokud bude staženo negativní stanovisko dotčeného reprezentanta/reprezentantky pak nemám 

problém všechna jména doplnit. 

Bohužel je to dlouhé a pro plnou orientaci je nezbytné přečíst i další dokumenty jako jsou nominační pravidla pro 

konkrétní roky, nebo i zalistovat ve výsledcích IWC na stránkách UIAA.  Případně můžete použít články týkající se IWC 

na horosvaz.cz nebo horyinfo.cz . 

Pokud se ptáte po motivaci, pak se ptáte správně. Motivací není vyřizování osobních účtů, ale celkové znechucení 

nad situací, kdy je dobrovolná činnost lidí ve svazu stále někým napadána a zpochybňována a to velmi často 

nepravdivě a bohužel se nemohu zbavit pocitu, že zejména u některých hlasů nikoli nepravdivě z nevědomosti, ale 

zcela úmyslně. Výsledek je jednoduchý. Svaz zatím nemá prostředky na to, aby mohli komise vést placení 

zaměstnanci  a bez dobrovolné práce nadšených lidí se zatím neobejde. A těch ochotných lidí je čím dál míň. Bohužel 

i v důsledku stálého a cíleného mediálního pranýře, o jehož „upřímných důvodech“ mám poměrně značné 

pochybnosti. 



Takže v mezích možností příjemné počtení a popřemýšlení 

Přehled čerpání komise ledolezení a drytoolingu 2011 - 2013 
U drytoolingu  se jedná o  jednu z nejmladších sportovních komisí. Původně byla začleněna pod komisi alpinismu, pak 

byla vedena samostatně, následně jako subkomise sportovního lezení a dnes je opět vedena v rámci organizačního 

lezení ČHS samostatně. 

V průběhu posledních let se drytoolingové závody velmi dynamicky proměňují. Z původně zejména společenských 

setkání alpinistů se vyprofilovala závodní disciplína, která se snaží proniknout na olympijské hry. Nepřísluší mi soudit 

a není předmětem následujících řádku tuto skutečnost posuzovat, pouze je nezbytné tuto informaci vzít jako fakt. 

Z pozice předsedy komise je nutné přijímat rozhodnutí koho a na kolik závodů nominujete, jaká forma a v jaké výši 

bude pro jednotlivé reprezentanty stanovena podpora. Co člověk, to názor a nutno podotknout, že rozhodně 

nepovažuji za ideální, pokud komisi vede osoba, která současně organizuje hlavní závod v ČR a současně i tato osoba 

sama závodí.  I přes tyto ne ideální okolnosti jsem se vždy snažil na situaci nahlížet co nejobjektivněji a rozhodovat  

zdravým rozumem, podle aktuálně se vyvíjející situace. Je pro mne potěšující, když kritizovaná podpora závodníků 

v nižších soutěžích přinesla v loňské i letošní sezóně výsledky v podobě stříbrné a zlaté medaile z juniorského 

mistrovství světa, v podobě kvalitních semifinálových umístění v kategorii chlapů a přitom se současně  daří 

poskytovat nikoli dokonalou, ale přes to myslím citelnou a výrazně vyšší podporu oproti ostatním reprezentantů pro 

výrazně nejlepšího člena reprezentace. 

Byl bych však ještě mnohem radši, kdyby byla výrazně rozšířena položka domácích závodů a kdyby se dařilo směrovat 

podporu zejména na mladé a talentované lezce a lezkyně věnující se této lezecké disciplíně. Bohužel jak domácích 

závodů tak mladých závodníku je pomálu. Co je pozitivní, že nízká kvantita je vyvážena velmi vysokou kvalitou. 

Následující rozpis si nedělá ambice být dokonalým rozpisem s přesností na haléře, není to možné. Jednak se většinou 

účtuje dohromady, takže rozpočítat přesně na hlavu například licence, nebo náklady na auto, kdy někdy se i průběhu 

výjezdu mění z organizačních důvodů složení posádek je dost složité. Přes tyto problémy jsme se pokusili adresně 

rozklíčovat a rozepsat položky tak aby byly co nejsrozumitelnější. Příspěvek reprezentantům na závody je určen vždy 

zejména na úhradu licence, startovného, ubytování a cestovních nákladů.  Jeho výše se stanovovala vždy na základě 

zveřejněných nominačních kritérií a stanovené výše náhrad pro konkrétní rok. Vše je možné zpětně dohledat na 

stránkách ČHS krom roku 2011, který se podařilo omylem smazat při aktualizaci nominačních kritérií a výše náhrad 

na rok 2012. 

Nedělám si iluze o tom, že i takto transparentní a srozumitelný přehled nebude poskytovat některým jedincům 

prostor ke spekulacím, fabulacím a různému obviňování, ale současně věřím, že pro řadu z vás bude dostatečným 

zpřehledněním financí této konkrétní komise ČHS. Současně bych si dovolil poznamenat, že dohledání všech údajů, 

jejich přepracovaní z účetně evidované formy na rozpis jednotlivých reprezentantů znamenalo pro sekretariát a 

vedení komise cca 30 hodin práce. 30 hodin práce, která se dle mého soudu dala využít efektivněji a přínosněji. 

Takže dost povídání, myslím, že shromážděná data hovoří sama za sebe. 

Těm reprezentantům, kteří dali souhlas s uveřejněním dat děkuji,  za trpělivost a toleranci pak děkuji zejména Laďce 

Homolkové, která mi pro uvedený materiál poskytla podklady a pomohla mi se zorientovat ve tři roky starých 

čerpáních. 

Radek Lienerth  

Doplněk č.1.: 

Na podnět Mirka Matějce doplňuji vysvětlení, že pokud je v políčku závodu čerpání 0,- Kč, pak se reprezentant 

účastnil a hradil si náklady související s položkou zcela samostatně bez přispění ČHS. Pokud je políčko prázné, 

reprezentant se dané akce vůbec neúčastnil. 



Doplněk č.2.: 

Co se týče přesnosti, tak součty položek sedí s čerpáním svazu v řádu desetikorun, důvodem drobného rozdílu je 

zaokrouhlování při rozpočítávání položek na jednotlivé reprezentanty.  Jinak vše sedí  i s evidencí na svazu, jediný 

rozdíl je pouze s přesným rozúčtováním na jednotlivé reprezentanty. Podotýkám, že takto se to dalo udělat u malé 

reprezentace s malým objemem závodů, představa, že bych to měl dělat takto podrobně  u většího reprezentačního 

družstva o více lidech je naprosto utopická. Přesněji pak by nejen předseda komise, ale i sekretariát nedělali téměř 

nic jiného. 

Rozdíl ve výši čerpání komise v daném roce a zaúčtovnání v některých letech vyplývá ze zařazení položky úhrady 

licencí do předcházejícího roku, kdy se touto položkou dočerpal přebytek rozpočtu. 

Přebytky rozpočtu vznikly většinou z důvodů neúčasti někoho z reprezentantů na plánovaných výjezdech ze 

zdravotních důvodů, nebo např. v případě roku 2011 nikdo z mužů nedosáhl úrovně na částečné proplacení nákladů. 

Doplněk č.3.: 

Položme si otázkou, jakou sportovně marketingovou hodnotu má zařazení do reprezentace. ČHS své závodníky 

v drytoolingu nijak neomezuje ve využívání marketingového prostoru pro jejich vlastní partnery. Současně 

reprezentační smlouvy nijak neřeší price money, či jiná další plnění ze strany organizátorů některých závodů. Je 

potřeba si uvědomit, že pokud by závodník nebyl reprezentantem, nemohl by závodit a tedy by nemohl čerpat ani 

podporu od organizátorů některých závodů ani price money.  Stejně tak by nikdo z ČR nemohl závodit v IWC, pokud 

by ČHS nehradil členský příspěvek do UIAA. Určit jaká je procentuální část této částky (cca 105.000,- Kč ročně) 

s drytoolingem by bylo totálním vařením vody.  

Takže stručně řečeno, prostřednictvím zařazení do reprezentace ČHS  a činnosti ČHS související se členstvím v UIAA 

mohou čeští závodníci závodit a také se závodníci mohou dostat k dalším zdrojům finanční podpory své činnosti. To 

ovšem vyžaduje samozřejmě jak jejich lezecký um, tak také marketingovou obratnost. 

 

  



 

Náklady komise Ledy Drytooling 2014 
              

Reprezentace 2014 

  
Reprezentant 
1  Reprezentant 2 Reprezentant 3 Radek Lienerth 

Reprezentant 
5   

úhrada licencí IWC 
2014 1350 1350 1350 1350 1350   

Pojištění 2014 990 990 990 990 990   

příspěvek IWC Korea 3375           

příspěvek IWC Busteni 3375           

příspěvek IWC Saas 
Fee 7182 5959 4677 4677 4677   

příspěvek  IWC 
Champagny 6441  4277 4277 5984   

příspěvek MSJ 
Champagny Vanoise 

 
 3069     

příspěvek IWC Kirov 10125       

celkem příspěvek  na 
reprezentanta 32838 8299 14363 11294 13001   

              

náklady na reprezentaci celkem 79795 
              

              

Organizace závodů v ČR a servisní činnost komise již proběhlé 
              

  HO Vír Radek Lienerth 

 Radek Lienerth – 
hrazeno osobně mimo 
rozpočet       

MČR vír Rychlost 5000           

kouč MSJ Champagny 
- cesta zpět do ČR   2244     

Kurz stavěče IWC 
UIAA - Champagny   9625       

náklady na organizaci závodů a servisní činnost komise celkem 7244 
              

Organizace závodů v ČR a servisní činnost komise plánované 
              

MČR Brno obtížnost + 
další závod v ČR 25000           

předpokládané náklady na organizaci závodů a servisní činnost 
komise celkem 25000 

              

předpokládané náklady komise za rok 2014 celkem 112039 
 

Nominační kritérie a výše podpory pro sezonu 2014 - http://1url.cz/SFBb 

http://1url.cz/SFBb
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Náklady komise Ledy Drytooling 2013 

Reprezentace 2013 

  
Reprezentant 

1 

Reprezentant 

2 

Reprezentant 

3 

Reprezentant 

4 

Reprezentant 

5 

Radek 

Lienerth 

Reprezentant 

7 - rychlost 

Reprezentant 

8 

Reprezentant 

9 - rychlost 

úhrada licencí 

IWC 2013 1410 1410 1410 1410 1410 0 1410 

 

0 

příspěvek 

IWC Saas Fee 2500 2500   2500 2500 2500  0   0 

příspěvek 

MSJ Saas 

Grund     3000   3000         

příspěvek  

IWC 

Rabenstein 2500 2500               

příspěvek 

IWC Kirov 2500                 

příspěvek 

IWC Korea 6000 4000          0   0 

příspěvek 

Evropské 

závody -  

Unken               800   

příspěvek 

IWC Busteni 2500                 

celkem 

příspěvek  na 

reprezentanta 17410 10410 4410 3910 6910 2500 1410 800 0 

náklady na reprezentaci celkem 47760 

Položky hrazené závodníky reprezentujícími na vlastní žádost 

  

Reprezentant 

9 - rychlost 

Radek 

Lienerth               

uhrada 

licence IWC 1410 1410               

  



Organizace závodů v ČR a servisní činnost komise 

  HO Vír 

HO 

Lokomotiva 

Brno 

Radek 

Lienerth             

MČR vír 

Rychlost 3000                 

MČR Brno 

obtížnost   15000               

MČR Brno - 

nové závodní 

struktury   13000               

kouč MSJ 

Saas Grund     3000             

náklady na organizaci závodů a servisní činnost komise 

celkem 34000 

                    

náklady komise za rok 2013 celkem 81760 

 

Nominační kritérie a výše podpory pro sezonu 2013 - http://1url.cz/SFBb - zcela dole, pdf ke 

stažení 
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Náklady komise Ledy Drytooling 2012 

Reprezentace 2012 

  

Reprezentant 

1 

Reprezentant 

2 

Reprezentant 

3 

Reprezentant 

4 

Reprezantant 

5 

Reprezentant 

6 

Reprezentant 

7 - rychlost   

úhrada licencí 

IWC 2012 1428 1428 

 

0 

 

1428 1428   

příspěvek IWC 

Korea 10000 

     

0   

příspěvek 

Evropské 

závody  

Koschach     898   898 898     

příspěvek Saas 

Fee ME 5000 5000 

 

0 

 

5000 0   

příspěvek IWC 

Champagny 

Vanoise 2000 2000 

 

0 

  

0   

příspěvek   

Rabenstein 894 894   894         

příspěvek IWC 

Busteni 2000 2000             

příspěvek 

Evropské 

závody -  

Unken 894 894 899           

celkem 

příspěvek  na 

reprezentanta 22216 12216 1797 894 898 7326 1428   

náklady na reprezentaci celkem 46775 

Položky hrazené závodníky reprezentujícími na vlastní žádost 

  

Reprezentant 

4               

uhrada licence 

IWC 2012 1428               

  



Organizace závodů v ČR a servisní činnost komise 

  Gutofka 

HO 

Lokomotiva 

Brno 

 

          

Závod Praha 

obtížnost 5000               

MČR Brno 

obtížnost   15000             

náklady na organizaci závodů a servisní činnost komise 

celkem 20000 

náklady komise za rok 2012 celkem 66775 

 

Nominační kritérie a výše podpory pro sezonu 2012 - http://1url.cz/SFBb - zcela dole, pdf ke 

stažení 
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Náklady komise Ledy Drytooling 2011 

            

Reprezentace 2011 

  
Reprezentant 
1 

Reprezentant 
2 

Reprezentant 
3 

Reprezentant 
4   

úhrada licencí IWC 2011 1418 1418  1418   

příspěvek IWC Korea 10000 
 

     

pojištění Uniqua 990        

příspěvek IWC Saas Fee  3384  0   0   

příspěvek IWC Busteni 3624       

odměna umístění na MS 5000 
 

     

příspěvek IWC Kirov 14637         

příspěvek Evropské 
závody -  Unken 810 810 810     

celkem příspěvek  na 
reprezentanta 39863 2228 810 1418   

            

náklady na reprezentaci celkem 44319 
            

            

Organizace závodů v ČR a servisní činnost komise 
            

  HO Vír 

HO 
Lokomotiva 
Brno       

MČR rychlost Vír 3000         

MČR Brno obtížnost   12600       

náklady na organizaci závodů a servisní činnost 
komise celkem 15600 
            

náklady komise za rok 2011 celkem 59919 
 

Nominační kritérie a výše podpory pro sezonu 2011 – bohužel došlo při změnách na webu omylem 

ke smazání uvedených dat a to bez zálohy, viny nenebyla na sekretariátu, ale předsedovi komise. Holt chybičky se 

vloudila takže pardon. Nicméně kritéria byla obdobná s rokem 2010, hlavním rozdílem bylo jasné definování na 

obtížnost a nikoli rychlost, tak aby se předešlo sporům proběhlým v  sezóně 2010. 

Nominační kritérie a výše podpory pro sezonu 2010 - http://1url.cz/SFBb - zcela dole, pdf ke 

stažení 

 

 

http://1url.cz/SFBb
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Graf zahrnuje i závodníky závodící na vlastní žádost, kteří dosáhli výsledku za který jim náležela podpora od ČHS, tak 

závodníky kteří nedosáhli na žádnou podporu a svaz jim pouze zprostředkoval uhrazení licence. 
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Rozpis semifinálového a vyššího umístění v IWC v letech 2011 – 2014 

- 2013 a 2014 uvedeny včetně MSJ juniorů 

- Získané medaile Lucie Hrozová (8 medailových umístění 2011,2012,2013), Martina Kratochvílová (2 

medailová umístění, 2013, 2014) 

- Nemedailová finálová umístění Lucie Hrozová  (9 finálových účastí 2011,2012,2013,2014) 

- Semifinálová umístění Lucie Hrozová (1 semifinále, 2014), Mirek Matějec (2 semifinále,2012 a 2013), Martina 

Kratochvílová (2 semifinále, 2014), Jan Straka (1 semifinále, 2014) a Radek Lienerth (1 semifinále,2013) 

 

 

Děkuji za pozornost. 

Možná si jen dovolím podotknout, že tohle jsou data. Data, která je možné samozřejmě interpretovat různě, ale to už 

je tak trochu mimo můj vliv a otázku  jejich „statistického zpracování“ spojeného s následnou interpretací. 

Radek 
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