Závěrečná zpráva za rok
2016

Úvod - identifikace oddílu

Název: HOROLEZCI Jeseník, z. s.
sídlo: Adolfovice 193, 790 01 Bělá pod Pradědem
IČO: 046084451
email: hojesenik@hojesenik.cz
telefon: 723 480 060
webové stránky: www.hojesenik.cz
forma hospodaření: Zapsaný spolek
statutární zástupce: David Migal, předseda

Počet členů v roce 2016
Děti do 15 let: 27
Mládež 15 - 20 let: 4
Ostatní: 45
Celkem členů: 76

Pravidelná zájmová činnost spolku v roce 2016

Základy lezení na umělé stěně pro mládež
leden – květen a září – prosinec 2016

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 závodní činnost. Výsledky této činnosti jsou zmíněny
dále v této zprávě. Tímto kurzem projde ročně okolo 30 dětí.

Základní kurz na umělé stěně pro dospělé
leden – duben 2016

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.

Lezení na umělé stěně
leden – květen a září – prosinec 2016

Lezení probíhalo na horolezecké stěně na adrese:
Malá tělocvična Gymnázia Jeseník
Komenského 257/6
Jeseník
Otvírací doba:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
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.

Základní kurz ve skalách pro dospělé
květen – červen 2016

Kurz je určen pro středně pokročilé dospělé lezce. Během tohoto kurzu se
účastník naučí základní dovednosti potřebné pro horolezectví ve skalách:
Základní dovednosti ve skalách - lezení top-rope, slanění se sebejištěním,
nouzové prostředky slanění, slanění družstva s přestupem, zdravověda,
pohyb ve skalách.
Dovednosti pro pokročilé lezce - lezení prvolezce (správné cvakaní
expresek, seznámení s jistícím materiálem (smyčky, vklíněnce, friendy...),
postupové jištění – správné zakládání, budování stanoviště, pády,
technické lezení.

Oddílové akce spolku v roce 2016

Mt. Everest challenge
12. března 2016

Vytrvalostní výzva pro všechny horolezce, ale i veřejnost. Během 5 hodin
a 26 minut se nám podařilo vylézt od hladiny moře až k vrcholu nejvyšší
hory světa, tedy do 8 848 m n. m. Akce se účastnilo okolo 30 lezců.

Boulderingové výpravy po Jesenicku
březen - duben 2016

V těchto měsících, kdy je ještě zima na lezení s lanem jsme se vrhli na
bouldering v oblasti okolo Žulové. Jednalo se o oblasti Větrná hůrka a
Suchý vrch. Obou akcí se účastnilo dohromady 17 členů spolku.

Akce spolku – Šafářova skála
3. duben 2016

V letošním roce se nám podařilo díky hezkému počasí vyrazit na začátku
dubna poprvé do skal. Skála je ideálním místem pro lezení a dosahuje
výšky až 30 metrů. Akce se účastnilo 15 členů spolku.

Jeseník Cup U14 – Český pohár mládeže U14
16. dubna 2016

Spolek HOROLEZCI Jeseník již několik let pořádá pravidelně horolezecké
závody na umělé stěně pro děti do 14 let, který je součástí Českého
poháru mládeže. O vítězství se popralo 88 dětí ve třech kategoriích dívek i
chlapců.

Otvírání skal - Čertovy kameny
23. dubna 2016

Od roku 2015 se snažíme obnovit tradici otvírání skal. Za tyto dva roky se
nám podařilo, aby se na této akci scházely všechny věkové kategorie
lezců. Během této akce se sejdou na skalách všichni aktivní lezci poprvé
v roce, aby společně zahájili lezeckou sezónu. Otvírání skal bylo
doprovázeno hrou pro mládež o získání klíče ke skalnímu zámku.

Akce spolku – Arco (Itálie)
29. dubna – 4. května 2016

Jedná se o lezeckou oblast v Itálii spadající pod oblast Trento blízko Lago
di Garda. V okolí města je velké množství vápencových skalních stěn, z
nichž některé dosahují i výšek od 300 do 1000 m a jsou tak
vyhledávaným cílem pro jednodélkové i vícedélkové lezení. Našim cílem
bylo lézt spíše jednodélkové cesty. Přesto jsme zdolali tzv. Sluneční plotnu
s výškou 450 m. Výjezdu se účastnilo 18 členů spolku.

Akce spolku – Adršpach
17. – 19 června 2016

Mekou pískovcového lezení jsou Adršpašsko-teplické skály. My jsme se
tam vydali v půlce června. I když nám nepřálo počasí, zvládli jsme vylézt
několik zajímavých cest. Výjezdu se účastnilo 10 členů spolku.

Soustředění mládeže - Polská Jura
13. - 17. července 2016

Jako tradičně se jeseničtí horolezci na začátku prázdnin vypravili do
polských lezeckých oblastí, aby zde změřili síly na vápencových skalách
nedaleko Krakowa. V letošním roce se akce účastnilo patnáct děti ve věku
od šesti do sedmnácti let a osm dospělých.
Během naší návštěvy v Polsku 13. – 17. 7. jsme navštívili za pět dní
celkem čtyři oblasti (Dolina Brzoskwinki, Dolina Bolechowicka, Dolina
Bedkowska a Sloneczne skaly) s výškou skal od 12 do 30 metrů.
Náplní tohoto soustředění bylo prohloubit u dětí vztah k přírodě a u toho
podat lezecké výkony. Přesto, že nám letos počasí nepřálo, podařilo se
tento cíl splnit. Kromě lezení byli součástí pobytu také hry zaměřené na
lezeckou tématiku. Při těchto hrách prokazovaly děti své znalosti o
horolezeckém sportu, lezecké dovednosti a nechyběly ani sportovní
výkony. Již tradičně se během těchto her museli sportovci pomoci svých
výkonů dostat ze základního tábora na vrchol hory Mt. Everest. Na konci
soustředění byli pak za své výkony a dosažení vrcholu odměněni drobnými
cenami. Jako zpestření a relax byla třetí den pobytu zařazena návštěva
aquacentra v Krakowě, kde děti mohly kromě plavání a tobogánů, třeba
šplhat po horolezecké stěně, nebo se věšet na lanových překážkách přímo
nad vodou.
Za to, že se mládež mohla podívat do skal a osvojit si tak potřebné
dovednosti také v přírodě vděčí hlavně Českému horolezeckému svazu a
Olomouckému kraji, kteří se na tomto projektu každoročně finančně podílí.
Na soustředění bylo celkem 14 mladých horolezců, kterým pomáhali starší
a zkušenější lezci z Jesenického oddílu.

Poslední slanění - Čertovy kameny
30. října 2016

Poslední slanění se pořádá vždy na konci letní horolezecké sezóny. Sezóna
končí a zima klepe na vrata. Den byl pro poslední slanění jako stvořený.
Žádný déšť, sluníčko, steaky, teplo u ohně, dobří lidé. Co více si přát?
Akce se účastnilo 20 členů spolku.

Den otevřených dveří
27. listopadu 2016

V sobotu 27. listopadu 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.

Adventní výlety a Mikulášská nadílka
adventní neděle prosinec 2016

Během posledních neděl v roce 2016 jsme uspořádali výlety po
jesenických přírodních zajímavostech. Jednalo se o Jeskyně na Špičáku,
výlet podél Bílé Opavy a dobytí Kralického Sněžníku. Na konec prvního
výletu byla uspořádána i Mikulášská nadílka pro děti. Těchto akcí se
zúčastnilo okolo 30 členů spolku.

Harmonogram dalších činností spolku v roce 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boulder Cup 2016 Javorník – účast na závodech dětí i dospělých (13. 2.
2016)
Účast na závodech Českého poháru mládeže U14 (březen – listopad)
Poznávání jesenických skal – seriál výprav za jesenickým lezením
(květen – červen 2016)
Vysoké Tatry (Slovensko, 6 členů) – návštěva skal v okolí Popradského
plesa (srpen a září 2016)
Paklenice (Chorvatsko, 2 členové) – skalní lezení v oblasti Velebit (září
2016)
Hohewand (Rakousko, 2 členové) – víkendová akce (srpen 2016)
Čistění skal – Čertovy kameny (25. září 2016)
Účast na závodu Bobr Cup – vytrvalostní štafeta (1. října 2016)
Účast mládeže na regionálních závodech v Rýmařově (5. prosince
2016)

Vysoké Tatry

Další navštívené horolezecké terény v roce 2016:
Skalní oblasti ČR:
Pískovcové oblasti:
Adršpach (Starosta, Starostová, Gilotina, Amor, Hrad, Čhomolhari…), Křížový vrch
(Pevnost, Křížový král, Kocour…), Suché skály (Jičínská VIIc…), Labské údolí, Tisá,
Ostrov, Ostaš, Prachov…
Nepískovcové oblasti:
Skály v okolí Jeseníku (Čertovy kameny, Píšťala, Princovy skály, Bleskovec, Bělá pod
Pradědem, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov…), Rabštejn, Pálava, Kružberk…

Skalní oblasti zahraničí:
Oblast:
Arco (Itálie), Freyr (Belgie), Belshade (Irsko), Paklenice (Chorvatsko), Polská Jura
(Polsko), Troják (Polsko), Súlov (Slovensko),

Horské oblasti a vícedélkové lezení:
Pohoří

Věž

Cesta a výkon

Horolezec

Vysoké Tatry

Volia Veža

Moribundus 7-

Braun, Baďurová

Eštok-Janiga 6+

Braun, Baďurová

Štáflovka V

Braun, Baďurová

Hviezdova cesta V+

Braun, Baďurová

Lomnický štít

Hokejka 6

Krella + 1

Velký Ganek

Motykova cesta V

Migal, Holub

Galeria Ostrvy

Pavlín - Kráčalík 5+

Migal, Čermák,
Lukeš, Barščová

Alpy

Arco

Hirscheck

6

Krella + 1

Hohewand

Smoki joki 6-

Lukeš, Barščová

Placche Zebrate

Luna 85 6c

Svoboda,
Kubalák, Braun

Similaun 6a

Migal, Přibylová,
Barščová

Teresa 5c

Holub, Čermák,
Lukeš

Rita 5c

Štrama,
Krpelíková,
Gažák

Paklenica

Anića kuk

Masoraški 6a

Braun, Baďurová

Kača 6a

Braun, Baďurová

Soutěžní lezení:
Ondřej Migal

18. místo Český pohár mládeže U14 (nejlepší umístění
9. místo) - obtížnost
(kategorie U10)

Nikola Zemanová

17. místo Český pohár mládeže U14 (nejlepší umístění
7. místo) - obtížnost
(kategorie U12)

Petr Palica

23. místo Český pohár mládeže U14 (nejlepší umístění
12. místo) - obtížnost
(kategorie U14)

Petr Čermák

26. místo Český pohár (nejlepší umístění
10. místo) - obtížnost
(kategorie muži)

Závody Český pohár mládeže U14 - Lanškroun

Účetní uzávěrka HOROLEZCI
Jeseník, z. s. za rok 2016
Příjmy - dotace za rok 2016
Dotace ČUS
Dotace Česká Ves
Dotace od Města Jeseník
Dotace od Olomouckého kraje
Dotace Mladý sportovec
Dotace od ČHS

1 750,00 Kč
3 000,00 Kč
33 000,00 Kč
10 000,00 Kč
19 500,00 Kč
26 050,00 Kč

Příjmy celkem

93 300,00 Kč
Příjmy - vlastní zdroje 2016

Kurzovné - základní kurz
Výnos ze vstupného na stěnu
Příspěvek mládeže - soustředění Polská Jura
Spolkové příspěvky - dospělí
Spolkové příspěvky - mládež
Úroky - běžný účet
Čerpání rezervy z běžného účtu

Vlastní zdroje celkem

3 000,00 Kč
22 700,00 Kč
2 966,00 Kč
7 100,00 Kč
4 400,00 Kč
145,13 Kč
3 705,27 Kč

44 016,40 Kč

Příjmy - celkem vloženo do rozpočtu HOROLEZCI Jeseník 2016
Příjmy
Vlastní zdroje

93 300 Kč
44 016 Kč

Celkem vloženo do rozpočtu

137 316,40 Kč

Výdaje za rok 2016
Vedení běžného účtu
Výroba razítek
Poplatek doména + hosting
Školení instruktorů - Martin Gotthard
Občerstvení na výroční schůzi
Weiser - výroba závodních dresů
Nákup cen na závody
Čerpání dotace ČHS - závody ČP U14 (nákup materiálu)
Tisk a výlep plakátů
Pronájem tělocvičny (část nákladů hrazena v lednu 2017)
Vyúčtování akce - Arco
Výdaje na soustředění mládeže - Polská Jura
Za vedení účetnictví
Pronájem nástěnky
Nákup oddílového materiálu
Výdaje na cestování Polská Jura a závody mládeže
Údržba horolezecké stěny
Příspěvek ČUS
Alokace částky na běžném účtu na rok 2017 - čerpání dotace Mladý
sportovec

Výdaje celkem

1 539,00 Kč
705,00 Kč
1 074,00 Kč
1 800,00 Kč
5 750,00 Kč
3 000,00 Kč
9 698,40 Kč
3 431,00 Kč
2 000,00 Kč
22 800,00 Kč
16 000,00 Kč
5 447,00 Kč
3 500,00 Kč
1 166,00 Kč
13 918,00 Kč
16 532,00 Kč
8 956,00 Kč
500,00 Kč
19 500,00 Kč

137 316,40 Kč
Stavy na účtu a v pokladně k 31. 12. 2016:

Stav běžného účtu
Pokladna

Finanční prostředky celkem

296 215,11 Kč
36 365,18 Kč

332 580,29 Kč

Děkujeme všem donorům, sponzorům
a partnerům

Česká Ves

V Jeseníku dne 14. 2. 2017

David Migal
předseda spolku
HOROLEZCI Jeseník, z. s.

