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Vážený pane magistře,
Obracím se na Vás jako právního zástupce pana Libora Hrozy, bytem Čsl. Partyzánů
379, Děčín, 407 11 v souvislosti s Vámi zaslanou žádostí o omluvu týkající se výroku
proneseného v rámci velmi zjitřené situace diskusí ohledně problematiky zimního lezení
Drytoolingu v zimní sezóně 2011/2012 mezi mnou a panem Liborem Hrozou.
V průběhu zimní sezóny 2011/2012 postupně eskalovalo napětí mezi panem Liborem
Hrozou a mou osobou zejména z důvodu osočování mé osoby a osob v mém blízkém okolí
ohledně údajného nehospodárného a nedostatečně účelového využívání finančních prostředků
ČHS určených na podporu závodního drytoolingu. Pro úplnost je potřeba dodat, že Lucie
Hrozová, dcera pana Libora Hrozy, je momentálně naší bezesporu nejlepší lezkyní v této
disciplíně a patří ke světové špičce.
Mým zájmem je, aby závodníci i lezecká veřejnost vnímali zejména mezinárodní
úspěchy českého lezení a nikoli osobní spory mezi zástupcem Českého horolezeckého svazu,
tedy mnou, a otcem naší nejlepší lezkyně této disciplíny panem Liborem Hrozou. Od
uveřejnění nominačních kritérií reprezentace a zejména výše podpory jednotlivých závodníků
reprezentace na sezónu 2011/12 jsem byl ze strany pana Libora Hrozy pod neustálým tlakem,
neboť s navrženým rozdělením prostředků nesouhlasil. Náš spor probíhal i na půdě ČHS, kde
se vedení svazu přiklonilo na stranu vedení komise. I přes tento závěr se pan Libor Hroza
nesmířil s verdiktem výkonného výboru ČHS a dále útočil nejen na mou osobu, ale také na
mé spolulezce a další členy reprezentace.
Výrok pana Libora Hrozy, cituji: „A to je škoda.Hlavně teď, co Zoban rozhodl, že se
budou podporovat hlavně závody druhé kategorie, ze kterých se budou vozit medaile. Závody
světového poháru dle něj nejsou tak významné, protože tam se umisťuje jen Hrozová. Mé tvrzení si
mohou nevěřící Tomášové ověřit na stránkách Čhs. Kde Zoban reprezentanty jedoucí na SP přestal
podporovat podle umístění, ale rozdává peníze plošně. Po bolševicku všem stejně! Jedno jestli
doveze reprezentant medaili nebo se umístí na posledním místě. V letech minulých neměl závodník
šanci bez umístění na SP dosáhnout na jakoukoli finanční podporu. Ale Tedˇco se konečně rozhodl
Lukáš Pálka aljas český Bendler :-) startovat na SP.Zoban tvrdá kritéria přehodnotil, a aby se dostaly
peníze i na českého Bendlera, kdyby se nedej bože neumístil, dá pro jistotu všem stejně. Nakonec je
to vlastně dobře, že se Pálka rozhodl závodit, aspoň s ním do drytoolu přijdou peníze.“, který
předcházel mému vyjádření pak byl poslední kapkou, na niž jsem reagoval vyjádřením, které
je předmětem Vámi prezentované žádosti o omluvu. Ve zjitřené atmosféře vzájemného

osobního osočování jsem se nechal unést a ocitoval jsem vyjádření, které jsem obdržel z pro
mne důvěryhodného zdroje.
Vzhledem k tomu, že v době, ke které se inkriminovaný výrok váže, jsem byl ve věku
mladším deseti let a nehodlám dále rozviřovat již tak dost neútěšnou atmosféru nikam
nevedoucích diskusí, stejně jako zatahovat do těchto diskusí další osoby, nemohu
inkriminovaný výrok adekvátně potvrdit.
Z tohoto důvodu Vás jako právního zástupce pana Libora Hrozy žádám o předání
omluvy panu Liboru Hrozovi za zvolenou formulaci použitou dne 12.1.2012 v diskusi u
článku ICE Climbing festival Kandersteg 2012 na webu www.horyinfo.cz
Omlouvám se Vám a lituji, že jsem se nechal unést rozjitřenou situací osobních sympatií
a antipatií okolo situace ve sportovním drytoolingovém lezení v zimní sezóně 2011/12 a
v diskusi na webové stránce Horyinfo.cz jsem použil neověřenou informaci a Vás pod
článkem označil jako člověka, o němž je známo, že se před listopadem 1989 na některé
zájezdy do Alp dostal pod pohrůžkou udání STB a jako člověka, který má už konečně
držet svou nevymáchanou a křivou hubu, stejně jako člověka, s nímž se nikdo nehodlá
špinit.
Mgr. Radek Lienerth
Protože mám zájem na dalším rozvoji závodního drytoolingového lezení v České
republice a zejména na tom, aby se všichni lezci mohli soustředit na lezecké výkony a nikoli
osobní spory, nehodlám dále jakkoliv rozvádět situaci předcházející tomuto výroku, stejně
jako výroky navazující, zahrnující nařčení mé osoby ze zneužívání prostředků svazu a
přidělování těchto peněz svým kamarádům, tak jak to pan Libor Hroza několikrát veřejně
prezentoval na webových stránkách Horyinfo.cz nebo Lezec.cz.
Domnívám se, že nešťastně a unáhleně formulovaná vyjádření zazněla nejen z mé
strany, ale také ze strany pana Libora Hrozy. Omluvu za tyto výroky nevyžaduji, nicméně se
domnívám, že konstatování o ne zcela adekvátních výrocích pana Libora Hrozy a na adresu
členů komise závodního lezení – Drytoolingu a dalších členů reprezentace by zcela určitě
přispěla ke zklidnění zjitřené atmosféry a umožnila snad někdy do budoucna možnost
konstruktivních jednání i přes značně odlišné osobní i profesní názory.
S pozdravem Mgr. Radek Lienerth
V Brně 30.4.2012
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