Závěrečná zpráva za rok
2018

Úvod - identifikace spolku

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 2018
Děti do 15 let: 19
Mládež 15 - 20 let: 18
Ostatní: 53
Celkem členů: 90

k 31. 12. 2018

Pravidelná zájmová činnost spolku v roce 2018

Základy lezení na umělé stěně pro mládež
leden – květen a září – prosinec 2018

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 28 dětí.

Základní kurz na umělé stěně pro dospělé
leden – březen 2018

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. Tohoto kurzu se účastnilo
8 lezců.

Sportovní lezení mládeže
celoročně

Tréninky mládeže, která se účastní během roku závodních aktivit, probíhaly
celý rok. Během této doby navštěvovali nejen horolezeckou stěnu
v Jeseníku, ale účastnily se také soustředění na stěně v Praze, či skalních
soustředění v Itálii a Polsku. Ze závodní činnosti můžeme uvést účast na
Českých pohárech mládeže 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
a finále Moravského poháru, odkud si odvezli několik cenných kovů.

Lezení na umělé stěně
leden – květen a září – prosinec 2018

Lezení probíhalo na horolezecké stěně na adrese:
Malá tělocvična Gymnázia Jeseník, Komenského 257/6, Jeseník
Sportovní hala Jeseník, Dukelská 1412/21, Jeseník
Otvírací doba:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

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

Základní kurz ve skalách pro dospělé
květen – červen 2018

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 2018

Arco (Itálie)
23. – 29. dubna 2018

Lezení v okolí malebného městečka v blízkosti jezera Lago di Garda je mezi
lezci populární. Tato oblast je o to hezčí, že zde najdete kromě

jednodélkových cest všech obtížností, také sportovní vícedélkové cesty. Za
zmínku stojí slezení cest v oblasti Sluneční plotny, která dosahuje až 350 m
vysoké lezení. Této akce se účastnilo 14 členů spolku a to jak dospělých tak
mladých lezců a dalších 10 lidí, kteří nejsou členy spolku.

Otvírání skal - Čertovy kameny
6. května 2017

Od roku 2015 se snažíme obnovit tradici otvírání skal. Za tyto tři roky se
nám podařilo, aby se na této akci scházely všechny věkové kategorie lezců.
Během dne 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 se účastnilo okolo 30 členů
spolku.

Adršpach a Křížový vrch
31. května - 3. června 2018

Adršpach a Křížový vrch jsou pro nás nejbližší pískovcové oblasti v České
republice. Strávili jsme zde prodloužený víkend a nasbírali mnoho
zkušeností pro naše další lezecké akce. Celé akce se účastnilo více než 30
dospělích a dětí.

Spartan race
24. června 2018

Jako zakončení letní sezóny se zúčastnili členové sportovního
mládežnického týmu závodu SPARTAN RACE. Potěšilo nás, že se většina
umístila v TOP TEN své kategorie. Této akce se účastnilo celkem 10 mladých
sportovců.

Polská Jura – soustředění mládeže
11. – 15 července 2018

HOROLEZCI Jeseník uspořádali jako každý rok prázdninové soustředění v
Polské Juře. Díky zkušenostem z předchozích let a podpoře ČHS,
Olomouckého kraje a města Jeseník stále stoupá kvalita programu i počet
účastníků. Letos se soustředění účastnilo 22 dětí, 2 instruktoři ČHS a další
nápomocní členové oddílu.
Akce probíhala od 11. 7. – 15. 7. 2018 v oblasti Podlesice, Mirow a Okiennik.
Hlavní náplní byl samozřejmě rozvoj pohybových schopností a
zdokonalování lezeckých dovedností. Skály v Polské Juře k tomu skýtají
ideální možnosti. Dlouhé, kvalitní, zajištěné cesty různých obtížností
přesvědčily většinu účastníku k lezení cest “na prvním“. Děti závodící v
seriálu závodu Českého poháru mládeže zdolávaly cesty na hranici své
výkonnosti a posouvaly ji dále. Ostatní děti měly radost z každého přelezu
a z přívalu adrenalinu.
Pro uvolnění a také poučení byla jako již tradičně pro všechny děti
připravena hra s lezeckou tematikou. Tentokrát jsme dobývali Korunu
světa. Za pět dnů jsme museli stihnout vylézt nejvyšší vrchol každého ze
sedmi světadílů.
Naši dobyvatelé se rozdělili do dvou týmů a postupně dobývali hory
Kosciuszko, Vinson Massiv, Elbrus, Killimandžáro, Denali, Aconcagua a
Mount Everest. Hry byly tematicky sladěné s danou horou, takže se děti
dozvěděly i zajímavé informace o pohořích, o zemích a politickém
uspořádání, klimatických podmínkách či způsobu výstupu na horu. Využili
jsme pobyt v kempu s dalšími cizinci při hře na získání povolení ke vstupu
na horu a mladí lezci se museli dorozumívat s Polákem, Němcem či Rusem.
Stavěli mohylu na Australském kontinentu, táhli psí spřežení, závodili s
časem a povětrnostními podmínkami, užívali si karnevalu a nových
tanečních stylů v Argentině a ohýbali svá těla pod vynáškami do výškových
táborů.
Při náročném programu bylo nutné zařadit odpočinkový den, kde děti
navštívily muzeum řemesel Stary mlyn a aqualand.
Ačkoli bylo počasí střídavé a přibylo účastníků, probíhalo vše díky dobrému
technickému zázemí hladce. Děkujeme všem donorům za možnost být blíže
přírodě, co nás obklopuje, za možnost předat zkušenosti a za získání
zážitků.

Adventure Camp – příměstský tábor pro mládež
6. - 10. srpna 2018

Spolek HOROLEZCI Jeseník ve spolupráci se SVČ DUHA se rozhodli o
prázdninách uspořádat letní příměstský tábor pro děti a mládež z okolí
Jesenicka. Náplň byla zaměřena kromě lezení také na pohyb a pobyt v
přírodě.
Děti během týdne hrály celotáborovou hru „Adventure guide“, absolvovaly
celodenní výlet na Ramzovou, kratší vycházky do okolí se zaměřením na
horolezení a další adrenalinové sporty (adventure race, traily, paintball,
bouldering…). Navázaly nová přátelství, získaly větší sebedůvěru a objevily
zajímavá zákoutí Jeseníků.
Celkem se tábora účastnilo 12 dětí, o které se starali 3 instruktoři.

Vysoké Tatry (Slovensko)
9. - 12. září 2018

Oblast se nachází v turistický hojně navštěvovaných místech v malebném
prostředí Mengusovské doliny. Chata Popradské pleso je ideálním výchozím
místem pro lezení v Galerii Ostrvy, Volie veži, Ošerpancích či Velkém Ganku.
Cesty jsou různého charakteru obtížnosti, ale také zajištění. Najdou se i
cesty s nýty, umístěnými v nejtěžších místech a na štandech. Na této akci
bylo celkem 7 členů a nováčku spolku.

Jeseník Cup U14 – Finále Českého poháru mládeže U14
1. prosince 2018

Spolek HOROLEZCI Jeseník již několik let pořádá pravidelně horolezecké
závody na umělé stěně pro děti do 14 let, který je součástí Českého poháru
mládeže. V roce 2018 byl tento závod dokonce finálový, což znamená, že
se do Jeseníku sjeli opravdu ti nejlepší. O vítězství se popralo 91 dětí ve
třech kategoriích dívek i chlapců.

Adventní výlety
adventní neděle prosinec 2017

Během posledních neděl v roce 2017 jsme uspořádali výlety po jesenických
přírodních zajímavostech. Jednalo se o Rychleby a Tančírna v Račím Údolí,
výlet podél Bílé Opavy, dobytí Kralického Sněžníku a výstup na horskou
chatu Švýcárnu. Těchto akcí se zúčastnilo okolo 30 členů spolku.

Harmonogram dalších činností spolku v roce 2018
•
•
•
•
•
•
•

Boulder Cup 2018 Javorník – účast na závodech dětí i dospělých
10. 2. 2018
Účast na závodech Českého poháru mládeže a ČPM U14
březen – prosinec
Účast na závodech Českého poháru v boulderingu
březen – prosinec
Školení trenérů – licence B únor prosinec 2018
Soustředění mládeže v Praze březen a září 2018
Účast na horolezeckém festivalu v Teplicích nad Metují
24. – 28. 8. 2018
Poslední slanění – tradiční zakončení skalní horolezecké sezóny
3. 11. 2018

Horolezecký festival Teplice nad Metují

Navštívené horolezecké terény v roce 2018:
Skalní oblasti ČR:
Pískovcové oblasti:
Adršpach, Labské údolí, Křížový vrch (Ovečka – Zestárlá jehňátka 7b, Mušketýr –
Bílé erby 7a…)
Nepískovcové oblasti:
Skály v okolí Jeseníku (Čertovy kameny, Píšťala, Princovy skály, Bleskovec, Bělá pod
Pradědem, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov…), Rabštejn, Kružberk, Vysočina
(Drátník)…

Skalní oblasti zahraničí:
Oblast:
Arco (Itálie), Helentall (Rakousko), Polská Jura (Polsko), Sokoliky (Polsko), Súlov
(Slovensko)

Horské oblasti a více délkové lezení:
Pohoří

Věž

Cesta a výkon

Horolezec

Vysoké Tatry

Galéria Ostrvy

Júlová V+

Migal, Vaňková
Gotthard, Najvárková,
Špangerová

Májová VI-

Kubalák, Ingr,
Lukeš, Barščová,
Gotthard, Najvárková,
Špangerová

Júnová VI

Migal, Vaňková

Augustová V+

Kubalák, Vaňková

Stanislawského cesta V

Gotthard, Vaňková

Štáflovka V

Migal, Najvárková,
Špangerová, Kubalák,
Ingr

Čihulov pilier V+

Migal, Gotthard, Honsová

Kuttove platne IV+/V-

Gotthard, Honsová, Migal

Teresa 5c

Čermák, Najvárek,
Pokorná

Rita 5c

Kvapil, Přibylová

Claudia 5c

Migal, Vaňková, Vokálová

Joe Stickler 6+

Gotthard, Najvárek

King Kong Koarl 6+

Gotthard, Najvárek

Berchtesgaden Rotpalfen

EISBÄR – Tour 6+

Gotthard+

Bugaboos

Like on Earth 5.10c

Krella+

Volia Veža

Batizovský štít

Arco

Rax

Placche Zebrate

Höllental

Mt. Hagrich

South Nesakwatch Dairyland 5.10d
Spire

Krella+

Soutěžní lezení:
Mia Migalová

9. místo Český pohár mládeže U14 (nejlepší umístění
5. místo Mistrovství ČR) - obtížnost
(kategorie U10)

Matěj Braun

8. místo Český pohár mládeže U14 (nejlepší umístění
6. místo) - obtížnost
(kategorie U12)

Klára Kroupová

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

Johanka Vokalová

11. místo Český pohár mládeže U14 (nejlepší umístění
19. místo) - obtížnost
(kategorie B)

Martin Gotthard

50. místo Český pohár v boulderingu (nejlepší umístění
32. místo) - bouldering
(kategorie muži)

Závody Český pohár mládeže - Choceň

Účetní uzávěrka HOROLEZCI Jeseník,
z. s. za rok 2018
Příjmy - dotace a dary za rok 2018
Dotace OS ČUS
Dary Česká Ves
Dotace od Města Jeseník
Dotace od Olomouckého kraje
Dotace MŠMT
Dotace od ČHS

2 500,00 Kč
5 000,00 Kč
59 000,00 Kč
40 000,00 Kč
56 500,00 Kč
44 900,00 Kč

Příjmy celkem

207 900,00 Kč

Příjmy - vlastní zdroje 2018
Kurzovné - základní kurz
Příspěvky členů na spolkové akce
Výnos ze vstupného na stěnu
Spolkové příspěvky
Úroky - běžný účet
Služby

22 000,00 Kč
25 909,00 Kč
29 610,00 Kč
19 800,00 Kč
100,59 Kč
11 205,00 Kč

Vlastní zdroje celkem

108 624,59 Kč

Příjmy - celkem vloženo do rozpočtu HOROLEZCI Jeseník 2018
Příjmy
Vlastní zdroje

207 900,00 Kč
108 624,59 Kč

Celkem vloženo do rozpočtu

316 524,59 Kč

Výdaje za rok 2018
Materiál na vybavení
Materiál na údržbu
Kancelářské potřeby
Materiál pro ocenění
Cestovné
Cestovné – veřejná doprava
Náklady na reprezentaci
Pronájem lezecké stěny
Školení a kurzy
Pronájmy a soutěže
Ubytování
Ostatní služby
Ostatní daně a poplatky, pojištění
Příspěvky na oddílové akce
Členské příspěvky ČHS
Členské příspěvky do ČUS

101 922,13 Kč
151,00 Kč
1 529,00 Kč
7 222,00 Kč
43 480,00 Kč
1 062,00 Kč
4 500,00 Kč
47 634,00 Kč
1 500,00 Kč
3 365,00 Kč
41 401,35 Kč
11 484,00 Kč
1 432,00 Kč
8 000,00 Kč
3 200,00 Kč
500,00 Kč

Výdaje celkem

278 382,48 Kč

Rozdíl příjmů a nákladů
38 142,11 Kč

Stav k 31. 12. 2018

Stavy na účtu a v pokladně k 31. 12. 2018:
Stav běžného účtu
Pokladna

313 603,90 Kč
41 422,00 Kč

Finanční prostředky celkem

355 025,90 Kč

Projekt - boulderingová stěna (vedený samostatně)
Počáteční stav k 1. 1. 2018
Úroky - bankovní účet

Finanční stav projektu k 31. 12. 2018

10 001,19 Kč
2,03 Kč

10 003,22 Kč

Děkujeme všem donorům, sponzorům
a partnerům za podporu.

Česká Ves

V Jeseníku dne 30. 1. 2019
David Migal
předseda spolku
HOROLEZCI Jeseník, z. s.

