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Úvod - identifikace spolku
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Celkem členů:   123

Mládež 15 - 20 let:  7
Ostatní:    55

Děti do 15 let:   59

forma hospodaření:  zapsaný spolek

www:  www.hojesenik.cz

Název:  HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Sídlo:  Adolfovice 193, 790 01 Bělá pod Pradědem

statutární zástupce:  David Migal, předseda

telefon:  723 480 060

Počet členů v roce 2021 k 31. 12. 2021

IČO:   046084451
email:  hojesenik@hojesenik.cz

Pravidelná zájmová činnost v roce 2021

3

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 v jarní sezóně značně omezeny díky situaci okolo 
pandemie COVID-19. 

Tímto kurzem projde ročně okolo 35 dětí. 

Základy lezení na umělé stěně pro mládež

leden – květen a září – prosinec 2021

Kurz lezení pro dospělé

z důvodu pandemie COVID-19 neotevřeno

V letošním roce se poprvé otevřel také kroužek pro děti od 6 do 9 
let, ve kterém se učí základním dovednostem a schopnostem. 
Pohybová příprava je plná her a soutěží, tak aby pro ně byl pohyb 
zábavnější. 

Tohoto kurzu se účastnilo 25 dětí.

Lezecká přípravka

únor – červen 2021
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Pravidelná zájmová činnost v roce 2021
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Sportovní lezení mládeže

Tréninky mládeže, která se účastní během roku závodních aktivit, 
probíhaly celý rok. Mladí lezci během této doby navštěvovali 
horolezeckou stěnu v Jeseníku a boulderingovou stěnu na 
gymnáziu, účastnili se soustředění na stěně v polské Opoli, Brně, 
Ostravě či skalních soustředění v Itálii a Polsku. Ze závodní činnosti 
můžeme uvést účast na Českých pohárech mládeže (kde se 
pravidelně umisťují ve finále a kde jsme získali i několik medailí) 
v lezení na obtížnost a boulderingu a to v kategoriích J, A, B a U14. 
Účastnili se Mistrovství České republiky, kde Mia Migalová 
vybojovala 2. místo. Během závodní sezóny navštívili také závody 
2. ligy, odkud si odvezli několik cenných kovů. Z dospělých lezců se 
pravidelně na boulderingové závody Českého poháru připravuje 
jeden lezec.

celoročně

Sportovní střediska mládeže

celoročně

Díky svým výkonům v předchozím roce vstoupili dva 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.

Tohoto kurzu se účastnili 2 lezci.

Sportovní činnost mládeže finančně podporují tyto organizace:

Díky svým výkonům a aktivitě získal spolek HOROLEZCI Jeseník 
v roce 2021 na další 3 roky statut Sportovního střediska mládeže.

5

Pravidelná zájmová činnost v roce 2021

Již čtvrtým rokem se někteří členové mládežnického družstva 
připravují pod hlavičkou Sportovního gymnázia v Jeseníku. To jim 
dává možnost rozšířit tréninky na 16 hodin během výuky. Součástí 
jsou lezecká příprava či například kondice, silová příprava 
a regenerace. Na této činnosti se podíleli také trenéři spolku.

Sportovní gymnázium

leden – červen a září – prosinec 2021

Lezení na umělé stěně

Sportovní hala Jeseník, Dukelská 1412/21, Jeseník

Otvírací doba:
Pondělí   18:30 - 20:30
Středa   18:30 - 20:30
Čtvrtek  18:30 - 20:30

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.

leden – květen a září – prosinec 2021

Lezení probíhalo na horolezecké stěně na adrese:
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Akce spolku v roce 2021
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Otvírání skal je již tradiční akce na začátku letní lezecké sezóny, 
kdy se potkají členové spolku k prvnímu společnému lezení na 
Čertových kamenech.

21. května 2021

Této akce se účastnilo 15 členů spolku.

Otvírání skal

celý rok 2021

V rámci česko-polského projektu „ZA LEZENÍM PŘES HRANICE

Česko-polská spolupráce v roce 2021

/ ZA WSPINACZKA PRZEZ GRANICE“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002373 
jsme se s polskými lezci v průběhu roku potkali hned několikrát. 
Nejprve to bylo 27. - 28. února v polské Opoli. Jednalo se 
o soustředění na umělé stěně K2. Součástí byl bouldering i lezení 
na obtížnost. 26. - 27. června jsme společně lezli v oblasti 
Szczytnik na pískovcových skalách. Další trénink tentokrát na 
lezecké stěně v Jeseníku se uskutečnil 18. - 19. září. Jednalo se 
opět o kombinaci boulderingu a lezení na obtížnost. Předposlední 
společnou akcí bylo venkovní lezení na Čertových kamenech v 
termínu 23. - 24. října. Na závěr celého projektu jsme se sešli opět 
v Jeseníku, kde se uskutečnilo soustředění ve dnech 13. - 14. 
listopadu. Během všech těchto setkání se upevnila spolupráce mezi 
našimi kluby.

Těchto akcí se účastnilo dohromady 20 členů spolku.

7

Szczytnik
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Akce spolku v roce 2021

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

V pátek a sobotu proběhl závod Českého poháru v boulderingu 
v rámci Mezinárodního horolezeckého festivalu. Jeseničtí horolezci 
soutěžili téměř ve všech kategoriích. Kromě toho mladí lezci 
soutěžili také v doprovodném programu, třeba v soutěži High 
Jumpu či výdrže ve visu na kládě. Doprovodný program pokračoval 
také projekcí filmů a několika přednáškami.

Soustředění mládeže - Sokoliki (PL)

21. - 29. srpen 2021

Po příjezdu na místo jsme v sobotu rozbili tábor a vyrazili hned ke 
skalám. Zde jsme za odpoledne vylezli několik cest na věži Tepa. 
Večer potom byly děti seznámeny s bodováním soutěží. V neděli 
jsme po ranní rozcvičce a snídani vyrazili na výlet k věži Rozpadla, 
kde jsme nejenom lezli, ale také hráli první hru – šiškovanou. 
Cílem bylo trefit v co nejkratším čase 10 čísel rozmístěných v lese. 
Po cestě zpět jsme ještě objevili několik boulderu, nedalo nám to, 
a museli jsme si je vyzkoušet. V pondělí potom byl odpočinkový 
den, ve kterém jsme se staršími lezci šli na sedmi kilometrový 
výběh. Po snídani jsme přejeli do místního wellness v Jelení Hoře 
a užili si termálních bazénů. Odpoledne byla připravena jedna akční 
hra a kulturní vložka v podobě divadla, které hráli sami účastníci. 
Čtyři skupiny si měly připravit představení, kde měli zaznít klíčová 
slova s námětem lezení. V úterý se po ranní rozcvičce rozpršelo 
a donutilo nás to zůstat v táboře. Dopoledne jsme strávili na místní 
boulderingové stěně. Odpoledne potom bylo věnováno uzlům 
a lanovým technikám. Poslední den v Sokolíkách jsme vyrazili na 
skálu s názvem Krzywa Turnia. Zde se lezcům podařilo vylézt 
několik zajímavých cest a večer jsme tak mohli vyrazit s klidným 
svědomím do Teplic nad Metují.

V sobotu ráno 21. 8. vyrazila výprava čtrnácti dětí a nás 
instruktorů ze spolku HOROLEZCI Jeseník do polských Sokoliků, 
kam jsme mířili už po třetí. Útočištěm pro nás byl kemp ve 
vesničce Trzcińsko, odkud je to ke skalám opravdu co by kamenem 
dohodil. Protože se soustředění účastnily opravdu děti, které 
v průběhu roku závodí, byl pro ně připraven sportovní program 
proložený hrami a soutěžemi, při kterých získávaly body pro 
konečné umístění.

Akce spolku v roce 2021
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5. září 2021

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. 

Za účasti 20 klubů a mnoha dětí. 

Kromě toho zde proběhl závod 2. ligy v boulderingu s názvem 
Jesenický opičák, kde se utkaly děti z celé České republiky.

Sport pro Jeseník a Jesenický opičák

Akce byla doprovázena sportovním vícebojem, za který si každý 
mladý sportovec odnesl medaili.

Poslední slanění se bere jako uzavření lezecké sezóny na 
regionálních skalách a účastní se ho většina aktivních lezců spolku. 
Kromě lezení je to také společenská akce, kde se lidé sejdou okolo 
ohně a společně debatují o horolezeckých zážitcích v uplynulé 
sezóně.

Těchto akcí se účastnilo 30 členů spolku.

Zádušní je vzpomínkovou akcí na všechny horolezce, kteří již 
nejsou mezi námi. V letošním roce se konala po třicáté šesté.

Zádušní a poslední slanění

18. a 24. října 2021

Dvě podzimní akce na místních skalách.
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18. a 24. října 2021

Dvě podzimní akce na místních skalách.
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Akce spolku v roce 2021

Výjezdu se opět účastnili nejen mladí závodníci, ale také starší 
a zkušení lezci, kteří je vedli nejen metodicky.

Finále Ligure (Itálie)

Lezecký výjezd do oblasti Finale Ligure, kam jsme vyrazili na 
podzim, byl nejen o lezení, ale i o koupání v moři a relaxaci na 
pláži. I díky tomu se povedlo vylézt několik zajímavých cest a to 
nejenom na skalkách, ale také ve velkých stěnách.

25. - 31. říjen

Této akce se účastnilo 15 členů spolku.

Na sportovní hale Jeseník se o víkendu uskutečnil závěrečný závod 
Českého poháru v lezení na obtížnost U14. Organizace závodu 
klapla na výbornou a to i vzhledem k opatřením, která se musela 
v této situaci dodržovat.

V Jeseníku byli tradičně vyhlášení také nejlepší závodníci celého 
Českého poháru.

Závodu se zúčastnilo celkem 64 mladých lezců z různých koutů ČR 
a dokonce přijeli i závodníci z Ukrajiny!

Vzhledem k výšce stěny byly závodní cesty spíše bouldrové, 
s technickými prvky a v kombinaci se super chyty byla zajištěna 
celková vyrovnanost. Stavěči měli záměr připravit i v kvalifikacích 
cesty těžší než obvykle, ale podle jejich slov je výkonnost 
závodníků překvapila. Ve finále U14 kategorie nastupovali závodníci 
náskokem, což zejména dívkám příliš nesedělo. Je ale zřejmé, že 
i na takové typy nástupu musí být účastníci závodu ČP připraveni.

Jeseník Cup U14 Finále Českého poháru mládeže U14

27. listopadu 2021

Grosser Donnerkogel - Dachsteingebirge
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Akce spolku v roce 2021

Během posledních neděl v roce 2021 jsme uspořádali výlety po 
jesenických přírodních zajímavostech. Jednalo se o výlety na Bílou 
Opavu, Borůvkovou horu a výstup na Králický Sněžník. 

adventní neděle prosinec 2021

Adventní výlety

Těchto akcí se zúčastnilo okolo 30 členů spolku.

V průběhu roku bylo plánováno mnoho dalších akcí (jarní výjezd od 
Arca, letní Adršpach, podzimní výjezd do Chorvatska), které se 
nemohly uskutečnit díky probíhající pandemii COVID-19. 

Díky projektu ze Státního zemědělského intervenčního fondu 
jsme získaly dotaci na obnovu vybavení, konkrétně lezeckých chytů 
a struktur v hodnotě 99 220 Kč. Za tuto částku byly nakoupeny 
moderní lezecké chyty pro trénink a pořádání závodů. Tuto dotaci 
jsme získali prostřednictvím MAS Jesenicko.

Finale Ligure
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Kozi Wierch - Vysoké Tatry

15

Navštívené horolezecké terény v roce 2021

         Bradavica        Severozápadní hřeben   IV             Najvárek, Pokorná

         Gerlachovský štít     Martinka        IV             Najvárek, Pokorná

         Vordere klobenwand    Nix fur sunderer     6             Najvárek +2

         Gerlachovský štít     Gerlachovský hřeben    IV+            Najvárek, Pokorná

Semmering - Adlitzgräben (Rakousko),  (Polsko),  (Polsko), Szczytna (Polsko), Finále Ligure (Itálie), Peilstein Polská Jura Sokoliky
(Rakousko)

         Lomnický štít       Severozápadní hřeben   M3 E5, zimní výstup       Najvárek +

Totes Gebirge     Loser          Originalausstieg     5+            Honsová, Migal

Dachsteingebirge   Gr. Donnerkogel       Alter Weg        4             Honsová, Migal

                                           Vaňková

Peilstein       Uhuwinkel        Jahnkasmin      3             Jurník +2

Vysoké Tatry     Kozi Wierch       Orla Perc        AD, zimní výstup        Najvárek +  

Horské oblasti a více délkové lezení

                    L´autunno Dei Mohicani  5c+ A0           Migal, Přibylová, 
Finale Ligure     Bric Pianarella      Via Lunga       6a             Najvárek, Kvapil +1

Rax (Rakousko)    Stadelwand       Richterweg       6+             Najvárek +2

         Lomnický štít/Kežmarský štít Vidlový hřeben     V+             Najvárek +

Pohoří       Věž          Cesta         Výkon           Horolezec

Skalní oblasti ČR

Pískovcové oblasti:

Skalní oblasti zahraničí

Nepískovcové oblasti:

Rabštejn, Kružberk, Dobřečov...

Adršpach, Hruboskalsko, Labské údolí, Křížový vrch

Skály v okolí Jeseníku (Čertovy kameny, Píšťala, Řeznické skály, Kraví skály, Bleskovec, Sedm skal, Žulový vrch, Zelená hora, Venušiny misky, 
Suchý vrch, Větrná hurka, Čertovy kazatelny, Sokolka, Bělá pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov…), 
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Lily Kauerová - ČP Jeseník - 3. místo

17

Soutěžní lezení v roce 2021

Kategorie U14

Kategorie U12

         Celkové 15. místo Český pohár mládeže U14 - bouldering (nejlepší umístění 13. místo)

         Celkové 21. místo Český pohár mládeže - bouldering (nejlepší umístění 15. místo)

Kategorie B

Marie Dolanská   Celkové 11. místo Český pohár mládeže U14 - obtížnost (nejlepší umístění 10. místo)

Kategorie A

Adéla Vaňková    Celkové 7. místo Český pohár mládeže U14 - obtížnost (nejlepší umístění 6. místo)

Lily Kauerová    Celkové 6. místo Český pohár mládeže U14 - obtížnost (nejlepší umístění 3. místo)

Barbora Vaňková   Celkové 10. místo Český pohár mládeže - obtížnost (nejlepší umístění 9. místo)

Mia Migalová    2. místo na Mistrovství České republiky v lezení na obtížnost

         Celkové 4. místo Český pohár mládeže U14 - bouldering (nejlepší umístění 3. místo)

         Celkové 12. místo Český pohár mládeže - bouldering (nejlepší umístění 11. místo)

         Celkové 8. místo Český pohár mládeže U14 - bouldering (nejlepší umístění 7. místo)

         Celkové 4. místo Český pohár mládeže U14 - obtížnost (nejlepší umístění 2. místo)

         Celkové 7. místo Český pohár mládeže U14 - bouldering (nejlepší umístění 4. místo)

Klára Kroupová   Celkové 18. místo Český pohár mládeže - obtížnost (nejlepší umístění 15. místo)

Johanka Vokalová  Celkové 13. místo Český pohár mládeže - obtížnost (nejlepší umístění 13. místo)

Kategorie Muži

         Celkové 8. místo Český pohár mládeže - bouldering (nejlepší umístění 7. místo)
Gabriela Čermáková  Celkové 7. místo Český pohár mládeže - obtížnost (nejlepší umístění 6. místo)

Jan Najvárek    Celkové 62. místo Český pohár  - bouldering (nejlepší umístění 28. místo)

Petr Šimčík     Celkové 8. místo Český pohár mládeže - obtížnost (nejlepší umístění 7. místo)

Martin Gotthard   Celkové 26. místo Český pohár  - bouldering (nejlepší umístění 18. místo)

         Celkové 13. místo Český pohár mládeže - bouldering (nejlepší umístění 9. místo)

Kategorie J

         Celkové 15. místo Český pohár mládeže - bouldering (nejlepší umístění 8. místo)
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Větrná hůrka

19

Účetní uzávěrka HOROLEZCI Jeseník, z. s. za rok 2021

Finanční prostředky celkem                209 809,01 Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2020                 10 007,28 Kč

Stav na účtu a v pokladně k 31. 12. 2021

Úrok - bankovní účet                  2,06 Kč
Finanční stav projektu k 31. 12. 2021              10 009,31 Kč

Devizový účet

Stav běžného účtu                   167 453,01 Kč

Projekt boulderingová stěna - vedený samostatně

Stav pokladny                   42 356 Kč

                     předseda spolku

Finanční stav projektu k 31. 12. 2021              9,73 Euro

HOROLEZCI Jeseník, z. s.

V Jeseníku dne 28. 2. 2022              

Celkové finanční prostředky spolku 31. 12. 2021       220 060,21 Kč

                      David Migal
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Děkujeme všem donorům, 
sponzorům a partnerům 

za podporu.

SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

Česká Ves
GYMNÁZIUM 
JESENÍK
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