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Úvod - identifikace spolku
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Název:  HOROLEZCI Jeseník, z. s.

forma hospodaření:  zapsaný spolek

email:  hojesenik@hojesenik.cz
IČO:   046084451
Sídlo:  Adolfovice 193, 790 01 Bělá pod Pradědem

telefon:  723 480 060
www:  www.hojesenik.cz

statutární zástupce:  David Migal, předseda

Počet členů v roce 2020 k 31. 12. 2020

Mládež 15 - 20 let:  7

Celkem členů:   94

Děti do 15 let:   35

Ostatní:    52

Pravidelná zájmová činnost v roce 2020

3

Základy lezení na umělé stěně pro mládež

leden – květen a září – prosinec 2020

Tímto kurzem projde ročně okolo 30 dětí. 

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 tomto 
roce byly hodiny značně omezeny díky situaci okolo pandemie 
COVID-19. 

Základní kurz na umělé stěně pro dospělé

únor – červen 2020

Kurz je určen pro osoby starší 18 let. Vyučují se zde základy vázání 
uzlů, jištění, lezení jako druholezec, lezení jako prvolezec. Na tyto 
základní horolezecké činnosti navazuje rozvoj techniky lezení a jsou 
zařazeny také různé hry na prohloubení lezeckých dovedností. 
V tomto roce byly hodiny zasaženy situací okolo pandemie 
COVID-19, přesto se nám podařilo kurz zdárně ukončit.

Tohoto kurzu se účastnilo 10 lezců.
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Sportovní lezení mládeže

celoročně

Tréninky mládeže, která se účastní během roku závodních aktivit, 
probíhaly celý rok. Během této doby navštěvovala horolezeckou 
stěnu v Jeseníku a boulderingovou stěnu na gymnáziu, účastnila se 
soustředění na stěně v polské Opoli, Wroclawy, Brně a Olomouci či 
skalních soustředění v Chorvatsku a Polsku. Ze závodní činnosti 
můžeme uvést účast na Českých pohárech mládeže (kde se 
pravidelně umisťují ve finále) v lezení na obtížnost, boulderingu 
a to v kategoriích A, B a U14. Mladí lezci závodili také na 
Mistrovství České republiky. Během závodní sezóny navštívili také 
několik regionálních závodů, odkud si odvezli několik cenných 
kovů. S dospělých lezců se pravidelně na boulderingové závody 
Českého poháru připravuje jeden lezec.

od září 2020

Díky svým výkonům v předchozím roce vstoupili tři závodníci 
spolku do Sportovního střediska mládeže v rámci Českého 
horolezeckého svazu. Těmto jedincům byla poskytnuta příprava 
nad rámec tréninků pod vedením zkušených trenérů 
a fyzioterapeutů. Zároveň se do tohoto výběru dostal i jeden trenér 
našeho spolku jako vedoucí tréninkové skupiny sever.

Sportovní střediska mládeže

Tohoto kurzu se účastnili 3 lezci.
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Pravidelná zájmová činnost v roce 2020

Sportovní gymnázium

Již třetím rokem se někteří členové mládežnického družstva 
připravují pod hlavičkou Sportovního gymnázia v Jeseníku. To jim 
dává rozšířenou přípravu v podobě výukových 16 hodin. Během 
této přípravy je kromě lezeckých lekcí na pořadu také kondice, 
silová příprava či regenerace. Na této činnosti se podíleli také 
trenéři spolku.

leden – červen a září – prosinec 2020

Lezení na umělé stěně

leden – květen a září – prosinec 2020

Lezení probíhalo na horolezecké stěně na adrese:
Sportovní hala Jeseník, Dukelská 1412/21, Jeseník

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.

Otvírací doba:
Pondělí   18:00 - 20:00
Středa   18:00 - 20:00
Čtvrtek  18:30 - 20:30
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4. - 7. června 2020

Adršpach

Adršpach a Křížový vrch jsou pro nás nejbližší pískovcové oblasti 
v České republice. I přesto, že nám úplně nevyšlo počasí, podařilo 
se nám zdolat několik věží na Křížovém vrchu a odskočit si do 
sousední oblasti Nového Města nad Metují na zdejší opuku. 
V rámci deštivých dní jsme si zopakovali lezecké techniky 
a navštívili zdejší turistické zajímavosti.

Této akce se účastnilo 21 členů spolku.

21. -  30. srpna 2020

V pátek odpoledne 21. 8. vyrazila výprava deseti dětí a jejich 
instruktorů ze spolku HOROLEZCI Jeseník do polských Sokoliků, 
kde se měla potkat druhý den s podobně početnou skupinou 
polských lezců. Útočištěm pro nás byl kemp ve vesničce Trzcińsko, 
odkud je to ke skalám opravdu co by kamenem dohodil.
Abychom se s našimi polskými protějšky sblížili, byly v průběhu 
celého pobytu děti rozděleny do čtyřech promíchaných družstev, 
která spolu soutěžila v doplňkových hrách. Při hrách nešlo pouze 
o vítězství nad ostatními, ale o rozvoj komunikace (i s drobnou 
jazykovou překážkou), spolupráce a pomoc s řešením nezvyklých 
situací a také relaxace po náročných lezeckých výkonech. Součástí 
programu byl také orientační běh. 

Polské Sokoliki – soustředění mládeže 
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Akce spolku v roce 2020

V neděli ráno jsme potom sbalili naše stanové městečko a vyrazili 
zpět do Jeseníku, kde končila naše celotýdenní mise.

Po pátečním večerním příjezdu, jsme se ubytovali a seznámili se 
s časovým harmonogramem akce. V sobotu po ránu jsme vyrazili 
do skal, kde se mladí lezci pustili do lezeckých výkonů. Na skalách 
Maly a Duży Sokolik, přímo pod zdejší vyhlídkou zdolávali cesty ve 
zdejších převisech, po oblinách a lištách. Pro nedělní den jsme si 
vybrali skály v okolí věže Sukiennice. Zdejší spárky, spáry a komíny 
jsou pro všechny sportovní lezce zajímavým zpestřením, které 
jsme si nemohli nechat ujít. Po předchozích dvou sportovních 
dnech jsme si naordinovali jeden den odpočinkový. Během něj 
jsme navštívili zdejší termální lázně s tobogány, klouzačkami 
a dalšími atrakcemi, při kterých na všech dětských obličejích zářil 
úsměv. Odpoledne potom pokračovalo v duchu her upevňujících 
vzájemné přátelství mezi oběma přítomnými stranami. V úterý 
jsme odpočatí vyrazili do boulderingové oblasti Czartóvka, kde na 
nás čekali zapeklité lezecké problémy nejen v převisech, ale také 
vyvažovací kroky v položených stěnkách. Večer potom byla za 
účasti všech vyhodnocena soutěž družstev. Lezci si tak odvezli na 
památku společných chvil upomínkové předměty v podobě medailí 
a cen za svůj výkon.

Děkujeme všem organizacím, které se podíleli na financování 
tohoto jedinečného mezinárodního soustředění. Jsou to Český 
horolezecký svaz a program Interreg V-A Česká republika – Polsko 
v rámci fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Na poslední den jsme naplánovali odpočinkové lezení před 
odjezdem do Teplic nad Metují, kde v pátek a sobotu proběhl závod 
Českého poháru v boulderingu v rámci Mezinárodního 
horolezeckého festivalu. Zde už bez polských kamarádů, soutěžili 
jeseničtí horolezci téměř ve všech kategoriích. Kromě toho zde 
mladí lezci soutěžili také v doprovodném programu, třeba v soutěži 
High Jumpu, výdrže ve visu na kládě či lezení na pivní přepravky. 
Doprovodný program pokračoval také projekcí filmů a několika 
přednáškami. Ta s Adamem Ondrou byla pro děti určitě velkým 
povzbuzením do budoucna.

Této akce se účastnilo 15 členů spolku.
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Akce byla doprovázena sportovním vícebojem, za který si každý 
mladý sportovec odnesl medailí.

Za účasti 20 klubů a mnoha dětí. 

Sport pro Jeseník

6. září 2020

Cílem této akce bylo přilákat děti a mládež ke sportu a ukázat jim, 
které sporty jsou pro ně v regionu Jesenicka dostupné. Dále se zde 
dozvěděly, kdy a kde se mohou do daného sportu sami zapojit 
a hlavně si ho mohli sami vyzkoušet. K dispozici pro radu jim byli 
trenéři jednotlivých sportovních klubů. 

Po dlouhé závodní pauze byla vidět na soutěžících velká chuť do 
závodu, radost z pohybu a z možnosti porovnat své výkony s 
vrstevníky z celé republiky. Organizace závodu klapla na výbornou 
a to i vzhledem k opatřením, která se musela v této situaci 
dodržovat. Závod byl rozdělen do dvou dnů, kdy každá kategorie 
měla svůj vyhrazený čas na závod. Celkem se do Jeseníku sjelo i 
přes nepříznivou situaci 68 závodníků.

Na sportovní hale Jeseník se o víkendu uskutečnil závěrečný závod 
Českého poháru v lezení na obtížnost U14. 

Jeseník Cup U14 Finále Českého poháru mládeže U14

Krásné cesty po nových chytech postavili stavěči přesně na míru 
požadavkům závodu, a tak si řádně zalezli i ti nejlepší lezci své 
kategorie v republice. Do finále se dostalo vždy osm nejlepších 
závodníků z České republiky po kvalifikaci. Jejich řady však rozšířili 
účastníci z Polska, kterých se do Jeseníku sjelo nemalé množství. 
Nestalo se žádné překvapení a do finálových bojů postoupili všichni 
závodníci figurující na prvních příčkách celého seriálu. 

12. -  13. prosince 2020
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Akce spolku v roce 2020

Adventní výlety

adventní neděle prosinec 2020

Během posledních neděl v roce 2020 jsme uspořádali výlety po 
jesenických přírodních zajímavostech. Jednalo se o výlety na 
Kobrštejn, Rabštejn za oblíbenými knedlíky,  a výstup na Králický 
Sněžník. Těchto akcí se zúčastnilo okolo 30 členů spolku.

V průběhu roku bylo plánováno mnoho dalších akcí (Otvírání skal, 
jarní výjezd od Arca, podzimní výjezd do Chorvatska a Slovinska, 
Poslední slanění), které se nemohly uskutečnit díky probíhající 
pandemii COVID-19. 
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12. -  13. prosince 2020

9

Akce spolku v roce 2020

Adventní výlety

adventní neděle prosinec 2020
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Navštívené horolezecké terény v roce 2020

Pískovcové oblasti:
Adršpach, Hruboskalsko, Labské údolí, Křížový vrch

Rabštejn, Kružberk, Nové Město nad Metují, Vysočina (Drátník)…

Skalní prvovýstupy

Čertovy kameny    Vyhlídka         COVID-19        5             Gotthard, Najvárek

Nepískovcové oblasti:

Skalní oblasti zahraničí

Skály v okolí Jeseníku (Čertovy kameny, Píšťala, Řeznické skály, Kraví skály, Bleskovec, Sedm skal, Žulový vrch, Zelená hora, Venušiny misky, 
Suchý vrch, Bělá pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov…), 

Höllental Polská Jura Sokoliky (Rakousko),  (Polsko),  (Polsko), Szczytna (Polsko), Omiš (Chorvatsko), Paklenica (Chorvatsko)

Horské oblasti a více délkové lezení

Höllental (Rakousko), Polská Jura (Polsko), Sokoliky (Polsko), Omiš (Chorvatsko), Szczytna (Polsko)

Skalní oblasti ČR

                    Richterwerg       5-             Najvárek +1

         Lomnický štít       Normálka        M1,II zimní výstup       Najvárek, Pokorná

Rax (Rakousko)               Welcome to stadliwand   7              Najvárek +1

                                           Mia Migalova, 
                                           Andrea, Barbora, Adéla 
                                           Vaňkovy

         Bula pod Bandziochem   Kombinacia variant    M4, WI3, III-IV A0 zimní výstup  Najvárek +

Vysoké Tatry     Czarne sciany       Ridge         M1, III+ zimní výstup      Najvárek +  

Grazer Bergerland   Rote Wand        Serengeti       6             Honsová, Migal

Paklenica      Kukovi ispod Vlake      Nosorog        4c             Migal, Honsová,    

Pohoří       Věž          Cesta         Výkon           Horolezec

         Hřeben Zawrat      Skajny granat      M2, IV zimní výstup       Najvárek +

         Lomnický štít       Jordánova cesta varianta  III+             Najvárek, Pokorná
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Soutěžní lezení v roce 2020

Kategorie U12

Marie Dolanská   Celkové 9. místo Český pohár mládeže U14 - obtížnost (nejlepší umístění 7. místo)

Matěj Braun     Celkové 6. místo Český pohár mládeže U14 - obtížnost (nejlepší umístění 4. místo)

Mia Migalová    Celkové 6. místo Český pohár mládeže U14 - obtížnost (nejlepší umístění 3. místo)

         Celkové 7. místo Český pohár mládeže U14 - bouldering (nejlepší umístění 7. místo)

         Celkové 6. místo Český pohár mládeže U14 - bouldering (nejlepší umístění 6. místo)

         Celkové 14. místo Český pohár mládeže U14 - bouldering (nejlepší umístění 10. místo)

Adéla Vaňková    Celkové 12. místo Český pohár mládeže U14 - obtížnost (nejlepší umístění 10. místo)

Kategorie U14

         Celkové 16. místo Český pohár mládeže U14 - bouldering (nejlepší umístění 11. místo)

         Celkové 24. místo Český pohár mládeže - bouldering (nejlepší umístění 17. místo)

Kategorie A

         Celkové 22. místo Český pohár mládeže - bouldering (nejlepší umístění 16. místo

Petr Šimčík     Celkové 11. místo Český pohár mládeže - obtížnost (nejlepší umístění 11. místo)

Kategorie B

Klára Kroupová   Celkové 19. místo Český pohár mládeže - obtížnost (nejlepší umístění 15. místo)

Barbora Vaňková   Celkové 22. místo Český pohár mládeže - obtížnost (nejlepší umístění 17. místo)
         Celkové 19. místo Český pohár mládeže - bouldering (nejlepší umístění 15. místo

         Celkové 17. místo Český pohár mládeže - bouldering (nejlepší umístění 14. místo)

         Celkové 10. místo Český pohár mládeže - bouldering (nejlepší umístění 9. místo)

Martin Gotthard   Celkové 44. místo Český pohár  - bouldering (nejlepší umístění 22. místo)

Kategorie Muži

Gabriela Čermáková  Celkové 12. místo Český pohár mládeže - obtížnost (nejlepší umístění 11. místo)

Johanka Vokalová  Celkové 13. místo Český pohár mládeže - obtížnost (nejlepší umístění 13. místo)
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Účetní uzávěrka HOROLEZCI Jeseník, z. s. za rok 2020

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Změny stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

Aktivace dlouhodobého majetku

Osobní náklady

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

Daně a poplatky

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Odpis nedobytné pohledávky

10 064,00

105 361,36

1 250,00

1 250,00

2 479,81

2 479,81

26,75

2,42Nákladové úroky

hospodářskáhlavní

Činnost

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek

Prodané zboží

Opravy a udržování

Náklady na cestovné

351 671,36

190 502,00

45 744,00

10 064,00

105 361,36

1 250,00

1 250,00

2 479,81

2 479,81

26,75

2,42

celkem

351 671,36

190 502,00

45 744,00

321

NÁKLADY

b

Označ.

a

A.I.

       1.

       2.

       3.

       4.

       5.

       6.

A.II.

       7.

       8.

       9.

A.III.

     10.

     11.

     12.

     13.

     14.

A.IV.

     15.

A.V.

     16.

     17.

     18.

Kursové ztráty

Dary

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

Odpisy dlouhodobého majetku

Prodaný dlouhodobý majetek

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Poskytnuté příspěvky

Poskytnuté čl. příspěvky a zúčtované mezi organizačními složkami

Daň z příjmů

Daň z příjmů

NÁKLADY CELKEM

24,33

6 775,00

6 775,00

362 202,92

24,33

6 775,00

6 775,00

362 202,92

     19.

     20.

     21.

     22.

A.VI.

     23.

     24.

     25.

     26.

     27.

A.VII.

     28.

A.VIII.

     29.

Přijaté členské příspěvky

Tržba za vlastní výkony a za zboží

Ostatní výnosy

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

Výnosové úroky

Kursové zisky

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

Tržby z prodeje majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hmot. majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VÝNOSY CELKEM

Výsledek hospodaření před zdaněním

39 465,00

20 580,00 41 200,00

115,71

115,71

319 635,71 41 200,00

-42 567,21 41 200,00

-42 567,21 41 200,00Výsledek hospodaření po zdanění

hospodářskáhlavní

Činnost

Provozní dotace

Provozní dotace

Přijaté příspěvky

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary)

186 100,00

186 100,00

112 840,00

73 375,00

39 465,00

61 780,00

115,71

115,71

360 835,71

-1 367,21

-1 367,21

celkem

186 100,00

186 100,00

112 840,00

73 375,00

321

VÝNOSY

b

Označ.

a

B.I.

       1.

B.II.

       2.

       3.

       4.

B.III.

B.IV.

       5.

       6.

       7.

       8.

       9.

     10.

B.V.

     11.

     12.

     13.

     14.

     15.

C.

D.

Stav běžného účtu                   313 799,64 Kč

Úrok - bankovní účet                  2,03 Kč
Finanční stav projektu k 31. 12. 2020              10 007,28 Kč

Stav pokladny                   51 513 Kč

Stav na účtu a v pokladně k 31. 12. 2020

Devizový účet

Celkové finanční prostředky spolku 31. 12. 2020       375 573,36 Kč

Finanční stav projektu k 31. 12. 2020              9,66 Euro

Finanční prostředky celkem                365 312,64 Kč

Projekt boulderingová stěna - vedený samostatně

Počáteční stav k 1. 1. 2020                 10 005,25 Kč

V Jeseníku dne 30. 4. 2021              

HOROLEZCI Jeseník, z. s.

                      David Migal
                     předseda spolku
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