
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná zpráva za rok 2014 
 

 

 

 

 

 



 

 

Úvod - identifikace oddílu 

 

 

Název: Horolezecký oddíl Jeseník 

Sídlo: Adolfovice 193, 790 01 Bělá pod Pradědem 

IČO: 64988341 

DIČ: CZ64988341 

email: david_migal@centrum.cz 

Telefon. 723 480 060 

Webové stránky: www.hojesenik.cz 

Forma hospodaření: Přidružený spolek 

Statutární zástupce:  David Migal, předseda HO Jeseník 

 

 

 

 

 

Počet členů HO Jeseník v roce 2014 

Děti do 15 let: 23 

Mládež 15 - 20 let: 4 

Ostatní: 35 

 

 

 



 

 

Pravidelná zájmová činnost HO Jeseník v roce 2014 

 

Základy lezení na umělé stěně pro mládež 

Kurz je určen pro děti od 10 let. Vyučují se zde základy vázání uzlů, jištění, lezení jako 

druholezec, lezení jako prvolezec. Na tyto základní horolezecké činnosti navazuje rozvoj 

schopností - pohyblivost, síla, koordinace a vytrvalost. Zařazeny jsou také doplňkové 

sporty - gymnastika, sportovní hry, posilování. V rámci hodin probíhá také příprava 

vybraných jedinců na závody. 

 

Lezení na umělé stěně 

Lezení probíhalo na horolezecké stěně na adrese: 

Malá tělocvična Gymnázia Jeseník 

Komenského 257/6 

Jeseník 

Otvírací doba: 

Pondělí 18:00 - 20:00 

Středa  18:00 - 20:00 

Čtvrtek 18:00 - 20:00 

Tato aktivita je určena pro pokročilé lezce, pro které je díky tréninku na umělé stěně mnohem 

snadnější pohybovat se v horách a ve skalních terénech. 

 

Oddílová akce - Hrubá skála (22. - 25. 5. 2014) 

Během této akce byly navštíveny tyto oblasti - Hrubá skála (skalák), Suché skály a 

Panteon. Výjezdu se účastnilo 10 členů HO Jeseník. 

 

 

 

 

 



 

 

Soustředění mládeže - Polská Jura (9. - 13. 7. 2015) 

Tématem letošního soustředění mladých horolezců byl Eiger. Během 5 dní bylo jejich 

úkolem kromě každodenního lezení splnit úkoly, které je měly dostat od úpatí hory až na 

její vrchol.  

Začátek se zrovna nepovedl a cestou do Polska, kde se celé soustředění odehrávalo 

pršelo. Déšť ustal až druhý den okolo poledne a teprve po té se horolezci mohli vydat na 

skály. Před tím plnili svůj první úkol, kde si měli z konopných provázků uplést lano, které je 

udrží. Samotné lezení probíhalo na skalách u kempu v Rzedkowicich. Cílem prvního dne 

bylo adaptovat se na lezení ve skalních terénech, protože většina dětí se celý předchozí 

rok připravovala na umělé stěně. 

Druhý den bylo počasí lezcům mnohem více nakloněno.  Sluníčko zůstalo schované za 

mraky a skála tak nebyla rozpálená, ale příjemná k lezení. Tentokrát se auta s lezci vydala 

pod Góru Zborow, kde se lezci kromě lezení prvolezce procvičovali také ve slaňování. 

Cesty se pohybovali od 4 do 7 stupně obtížnosti UIAA. Ty nejaktivnější stihli vylézt až 8 

cest během dne. Večer jim to samozřejmě nebránilo v plnění dalších úkolů směrem na 

vrchol Eigeru. Tentokrát bylo úkolem třeba rozdělání ohně na 3 zápalky bez papíru, nebo 

přenést co nejvíce horolezeckého materiálu z místa na místo. Večer završil táborák a 

opékání polských špekáčků. 

Třetí den se celé mládežnické družstvo vydalo do lanového parku v Zlatem Potoku, kde si 

děti mohly vyzkoušet různé lanové překážky nebo třeba sjíždění na obří lanovce nad 

potokem. Za svůj výkon se většina horolezců odměnila velkou vaflí s borůvkami a 

šlehačkou. Potom se všichni přesunuli do oblasti Mirów, kde se pustili do odpoledního 

zdolávání skalních stěn. A že zde jsou stěny, které stojí opravdu za to, vypovídá i délka 

cest, které se pohybují okolo 30 metrů. Po náročném dnu byli všichni tak unavení, že po 

dobré večeři padli do stanu. 

Poslední den přišel na řadu zeměpis a zakreslování významných horských oblastí do slepé 

mapy. Věřte, horolezce nebylo za co chválit. Po té bylo na čase vyrazit zase do skal. 

Poslední den bylo znát, že lezci již mají vylezeno mnoho metrů. Přesto jejich výkony byly 

opět úžasné. Posledním úkolem, který byl jejich vstupenkou k vrcholu hory Eiger, bylo 

snést zraněného ze skal. Vše se povedlo a Eiger byl dobyt. 

Na soustředění bylo celkem 10 mladých horolezců, kterým pomáhali starší a zkušenější 

lezci z Jesenického oddílu. Patří jim za to velký dík. Nesmíme zapomenout také na další 

subjekty, bez jejichž finanční podpory by bylo dostat se do Polska na skály mnohem 

složitější - Český horolezecký svaz, Město Jeseník, Olomoucký kraj a firma HUDYsport. 

 

 



 

 

Oddílová akce - Osp (2. - 9. 11. 2014) 

Během této oddílové akce jsme navštívili několik oblastí této Slovinské meky lezení. 

Oblasti jako Černi Kal a Mišja Peč jsou známé spíše svými sportovními cestami. Přímo v 

městečku Osp se tyčí více než 100 metrová stěna, kterou jsme prostoupili hned dvakrát.  

Výletu do Ospu se zúčastnilo 6 členů HO Jeseník. 

  

Den otevřených dveří (13. 12. 2014) 

V sobotu 13. 12. během Dne otevřených dveří na horolezecké stěně mohli zájemci kromě 

lezení, vyzkoušet také chůzi na "slek laině", jumarování, a pro děti byla připravená 

lanovka! Akce se zúčastnilo okolo 100 lidí z řad široké veřejnosti. 

 

 

 
Den otevřených dveří 2014 

 

 

 

 

 



 

 

Harmonogram činností HO Jeseník v roce 2014 

Leden - Květen 

• Kroužek lezení na umělé stěně pro děti a mládež (2x týdně) 
• Sportovní lezení na umělé stěně pro pokročilé lezce (3x týdně) 
• Pořádání celorepublikového závodu Tendon Cup Jeseník 2012 (15. 3. 2014) 
• Účast na závodech Tendon U14 a Český pohár (mládeže i dospělých) 

 

  
Závody Tendon U14 v Jeseníku 

 

Červenec 
• Horolezecké soustředění mládeže - Polská Jura (9. - 13. 7. 2014) 

 
Září - Prosinec 

• Kroužek lezení na umělé stěně pro děti a mládež (2x týdně) 
• Sportovní lezení na umělé stěně pro pokročilé lezce (3x týdně) 
• Účast na závodech Tendon Cup a Český pohár (mládeže i dospělých) 
• Den otevřených dveří (13. 12. 2014) 

 

 
Soustředění mládeže - Polská Jura 2014 

 



 

 

Navštívené skalní oblasti zahraničí: 

červenec a srpen - Jura (Polsko),  červen - Julské Alpy (Slovinsko), srpen - Paklenica (Chorvatsko),  

listopad - Osp (Slovinsko) prosinec - Vysoké Tatry (Slovensko),... 

 

 
Osp (Slovinsko) 

 

 

Navštívené skalní oblasti Česká republika: 

Teplické a Adršpašské skály, Českosaské Švýcarsko, Rabštejn, Žďárské vrchy, Hrubá skála, 
Moravský kras, Suché skály ... 
 

   
Hrubá skála (Český ráj) 



 

 

Úspěchy horolezců HO Jeseník v roce 2014 
 
Skalní výkony: 
Vysoké Tatry (Malý Kežmarský Štít) Weberovka  - VI  Kubalák, Navrátil (zimní výstup) 
  
 
 

 
Hana Řehová - Lanškroun (Tendon U14 - 3. místo) 

 

 
 
 
Soutěžní lezení: 
 
Petr Čermák  6. místo Český pohár mládeže v lezení na obtížnost (kategorie Junior) 
    31. místo European Youth Cup (kategorie Junior) 
 
Řehová Hana  11. místo  Závody Tendon U14 - obtížnost (kategorie U12) 
     
Filip Řeha   14. místo Závody Tendon U14 - obtížnost (kategorie U14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zpráva o hospodaření HO Jeseník za rok 2014 
 
 

 
 

Stavy na účtech a v pokl. k 31. 12. 2014: 

 
 

 

Příjmy za rok 2014 

Oddílové příspěvky na r. 2014 4 000 Kč 

Oddílové příspěvky - doplatek za r. 2013 400 Kč 

Oddílové příspěvky (děti) 1 250 Kč 

Příspěvky do oddílové z akce Hrubice 2 103 Kč 

Úroky z TV a BÚ  za 1 - 10. 2014 643 Kč 

Výnos ze vstupného na stěnu 18 510 Kč 

Sponzorské dary CAMPA-net 30 000 Kč 

Dotace od Města Jeseník 44 000 Kč 

Dotace od Olomouckého kraje 5 000 Kč 

Dotace od ČHS 25 000 Kč 

Příjmy celkem 130 906 Kč 

 
Vlastní zdroje 2014 
Výběry z terminovaného účtu 7 981 Kč 

Vlastní zdroje celkem 7 981 Kč 

 
Celkem vloženo do rozpočtu HO Jeseník 2014 

Příjmy  130 906 Kč 

Vlastní zdroje 7 981 Kč 

Celkem vloženo do rozpočtu 138 887 Kč 

 
Výdaje za rok 2014 

Poplatky bankám za vedení účtů 1 715 Kč 

Za pronájem tělocvičny gymnázia r. 2014 19 200 Kč 

Pronájem tělocvičny gymnázia doplatek r. 2013   6 600 Kč 

Za zpracování účetnictví a daňové přiznání 3 500 Kč 

Občerstvení na výroční schůzi oddílu 3 160 Kč 

Výdaje na oddílové lezecké akce a závody 47 972 Kč 

IT služby - webhosting a platba domény 1 074 Kč 

Účast Petra Čermáka na závodech 30 000 Kč 

Ostatní výdaje (příspěvky do ČSTV, plakáty...) 5 010 Kč 

Oddílový materiál 9 276 Kč 

Školení 3 000 Kč     

Pojištění léčebných výloh akce mládež Polsko 2 750 Kč 

Oprava nástěnky, kancelářské potřeby, údržba stěny 630 Kč      

Odměna za údržbu stěny 5 000 Kč 

Výdaje celkem 138 887 Kč 

 
 

Běžný účet u Obch.  banky               29 702,54 Kč 
Termínovaný vklad u Ob. B. 256 446,24 Kč 
Pokladna 27 617,58 Kč 

Finanční prostř. celkem 313 307,36 Kč       



 

 

 

Děkujeme všem donorům, sponzorům a partnerům 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
V Jeseníku dne 8. 3. 2015 

David Migal 
předseda HO Jeseník 

 


