Závěrečná zpráva za rok
2017

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 2017
Děti do 15 let: 29
Mládež 15 - 20 let: 4
Ostatní: 49
Celkem členů: 76

Pravidelná zájmová činnost spolku v roce 2017

Základy lezení na umělé stěně pro mládež
leden – květen a září – prosinec 2017

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 33 dětí.

Základní kurz na umělé stěně pro dospělé
leden – duben 2017

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 2017

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
18:30 - 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 2017

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 2017

Výprava do hlubin jeskyně
7. ledna 2017

Na začátku nového roku se vydala skupina 10 horolezců do hlubin jeskyní
Na Pomezí. Potýkala se s tmou, zimou, vlhkem a někdy i s úzkými prostory.

Ledolezení na Vysokém vodopádu
22. ledna 2017

Každoročně se skupina členů spolku vydává k nejvyššímu ledopádu
v Jeseníkách. Tentokrát se mohli těšit na nejlépe vyledněný vodopád za
posledních několik let. Celkem se účastnilo 8 členů spolku.

Lezecká 12hodinovka
25. února 2017

Vytrvalostní výzva pro všechny horolezce, ale i veřejnost. Během 12 hodin
se podařilo vylézt 16 443 metrů. Akce se účastnilo okolo 50 lezců a ostatní
široké veřejnosti.

Zimní Vysoké Tatry
19. – 23. března 2017

Zima je v nejvyšších horách Slovenska nevyzpytatelná. Přesvědčili jsme se
o tom letos při naší zimní návštěvě. Potkalo nás zde vše, od fujavice přes
sluníčko až po déšť. Díky tomu se podařilo vystoupit jen vrchol Rysy
turistickou cestou a udělat několik výstupů na skialpech. Odměnou bylo
ledolezení za slunečného počasí. Akce se účastnilo 8 členů spolku.

Jeseník Cup U14 – Český pohár mládeže U14
22. dubna 2017

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 85 dětí ve třech kategoriích dívek i chlapců.

Otvírání skal - Čertovy kameny
30. dubna 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.

Paklenice (Chorvatsko)
2. – 9. června 2017

Jedná se o zařízlé vápencové údolí nedaleko přímořského letoviska
Starigrad. Bývá častým cílem lezců, kteří hledají vícedélkové lezení v
příjemných klimatických podmínkách. Celá oblast je vyhlášena národním
parkem a je tvořena dvěma kaňony Velika i Mala Paklenica. V této oblasti
jsme vylezli mnoho jednodélkových i vícedélkových cest v různých
obtížnostech. Byla pokořena i nejdelší stěna Anića Kuk s délkou okolo 350
metrů. Této akce se zúčastnilo 12 členů spolku.

Polská Jura – soustředění mládeže
12. – 16 července 2017

Stejně jako každý rok, jsme se vydali s lezeckou mládeží mezi 12. a 17.
červencem do Polska. Letos jsme zvolili oblasti okolo městečka Żarki, kam
jsme zavítali po dvou letech od poslední návštěvy. V kempu uprostřed
vesničky Podlesice jsme zbudovali stanový tábor, který nám byl perfektním
zázemím pro naše výlety do skal.
Každý rok si naše soustředění zpestřujeme hrou, kdy se dvě lezecká
družstva snaží zdolat nějakou lezecky významnou horu. Letos to byl EL
CAPITAN. Vzorem nám byl Adam Ondra, proto jsme si nevybrali nic lehčího
než cestu Down Wall. Během výstupu se děti za splněné úkoly dozvídaly
důležité informace, které jim pomáhaly horu vylézt. Obě družstva bojovala,
jak jen to šlo a pomoci svých dovedností nejen výkonnostních, ale i
vědomostních se nakonec podařilo jako prvním vylézt na El Capitana týmu
„Big seven stones“. A zvládli to v rekordním čase 5 dní. Druhý tým s názvem
„MTV“ (My To Vyhrajeme) zůstal jen 3 délky za nimi a zasloužil si také
velkou pochvalu.
A lezení? Navštívili jsme oblasti Rzedkowice, Góra Zborów, Mirów a Olsztyn.
Během dne jsme zvládli vylézt okolo 5 – 8 cest různých obtížností dle
výkoností jedince. Abychom si náš pobyt ještě více zpestřili navštívili jsme
v odpočinkovém dni lanové centrum ve Złotym Potoku, což si všichni
náramně užili.
Protože už takto do Polska jezdíme pět let, byl o akci velký zájem nejen od
dětí, ale také od dospělých. Mladých lezců se nakonec účastnilo celkem 18.
Byly to kromě členů lezeckého kroužku také děti členů horolezeckého
spolku, kteří za námi přijely.

Adventure Camp – příměstský tábor pro mládež
7. - 11. srpna 2017

Spolek HOROLEZCI Jeseník ve spolupráci se SVČ DUHA a za podpory
projektu „MLADÝ SPORTOVEC“ 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. Celý tábor potom vyvrcholil
nocováním pod širým nebem.
A jak to celé probíhalo?
V pondělí ráno se všichni účastníci sešli na autobusovém nádraží. Nejprve
jsme se odebrali do blízkých Smetanových sadů, kde proběhlo několik
seznamovacích her. Poté jsme se vrátili na „autobusák“ a odjeli směr Bělá
pod Pradědem na Kalafatičovu plotnu, kde proběhl hlavní program.
Táborníci byli rozděleni na dvě skupiny. Podle těchto skupin se celou dobu
střídali na stanovištích, ale také mezi sebou tyto družstva soutěžila o různý
materiál potřebný k programu. V pondělí tedy probíhalo lezení a seznámení
se s pohybem v horách, co si na sebe obléci, co si vzít s sebou, ale také
třeba orientace v mapě. Vyvrcholením byla orientační hra v lese o získání
deníčku, do kterého si děti zapisovaly celý program našeho tábora. Aby si
naši účastníci odnesli také nějakou památku, dostali tričko, které si
výtvarně upravili dle sebe.
V úterý jsme se opět sešli na autobusovém nádraží a odtud vyrazili směr
Čertovy kameny. Během cesty spolu obě družstva bojovala o různé věci
potřebné k vyrobení bivaků (nouzových přístřešků), které potom během
celého dne ve dvojicích děti budovaly. Kromě toho bylo samozřejmě na
programu lezení a slaňování na „Čertovských plotnách“.
Ve středu ráno nás vlak zavezl na Ramzovou, kde nám členové Horské
služby ukázali, jak na první pomoc. Kromě toho bylo zajímavé poslouchat
historky, kterých mají záchranáři více než dost. Odpoledne si potom
družstva zvolila cestu, kterou se vydala zpět, směr Jeseník. Děti si cestu
určovaly sami bez nápovědy instruktorů. Během cesty také plnily úkoly,
díky kterým získávaly zápalky pro svůj poslední denní úkol, a to rozdělání
ohně. Vše se povedlo a obě družstva se dostala zpět do Jeseníku.
Čtvrteční den jsme z části strávili v lanovém centru uprostřed Adrenalin
parku v České Vsi a druhou část dne hledala družstva cestu z lesa, kam
jsme je zavezli se zavázanýma očima a odvedli mimo cesty. Tentokráte
neměli k dispozici mapu ani busolu. Přesto se jim podařilo nalézt cestu zpět
domů.

V pátek jsme opět cestou z Jeseníku na Čertovy kameny nechali družstva
soutěžit, tentokráte o suroviny na vaření. Během dopoledne si z těchto
potravin uvařila oběd. Odpoledne se táborníci učili jednu s nouzových
technik při lezení a tím bylo prusíkování (šplhání na laně pomoci smyček na
něm uvázaných). Kromě toho přišlo na řadu i lezení a slaňování. Při tom
nás spláchnul přívalový déšť a my museli vybudovat za pomoci dětí velký
bivak, ve kterém jsme všichni spali přes celou noc. V pozdních večerních
hodinách čekala na účastníky ještě noční hra, z které si opět odnesli mnoho
zážitků.
Celkem se tábora účastnilo 18 dětí o které se starali 4 instruktoři.

Vysoké Tatry (Slovensko)
7. - 10. září 2017

Že je ve Vysokých Tatrách hezky jsme se přesvědčili i tentokrát! Téryho
chata nám byla útočištěm při výstupu na Žltů stěnu, Beranie roh nebo
Malý Ľadový Štít. Akce se účastnilo 8 členů spolku.

Osp (Slovinsko)
1. - 8. října 2017

Slovinský Osp je mekou sportovního lezení, které je zde rozděleno do
několika oblastí, v níž si každý lezec najde svou oblíbenou cestu. Výjezd
byl brán jako lezecké soustředění mládeže. Akce se účastnilo 8 členů
spolku.

Jesenický opičák – závody pro širokou veřejnost
28. října 2017

Letos jsme díky České unii sportu a SVČ Duha mohli uspořádat 28. října
závod pro širokou veřejnost Jesenický opičák. Netušili jsme však, že o něj
bude takový zájem. Účastnilo se ho 75 závodníku nejen z Jesenicka, ale
také třeba z České Třebové, Brna, dokonce i Polska.
Závodilo se ve 3 kategoriích (U10, U14, U19) do 19 let rozdělených na
chlapce a dívky. Dospělí potom soutěžili ve dvou kategoriích (U50 a
OVER50) dělených na muže a ženy. Pro závodníky bylo připraveno celkem
7 cest v obtížnosti 3 až 8+ UIIA a dva bouldery. Dvě cesty byly postaveny
v kolmém profilu a přelezli je téměř všichni závodníci. Ostatní cesty už
potom vedly v převisech a dolézt do posledního chytu už bylo mnohem
obtížnější. Přesto se to některým závodníkům povedlo a nepokořená tak
zůstala jen cesta vedoucí přes nejtěžší profil na stěně, tzv. „břicho“.
Přes velký počet závodníků vše proběhlo rychle a bez obtíží a už ve 14:00
hodin proběhlo vyhlášení. Každý závodník dostal pamětní medaili se
symbolem opičáka. Ti, co se potom umístili na stupních vítězů navíc dostali
diplom a plyšového mamuta.

Poslední slanění - Čertovy kameny
5. listopadu 2017

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
12. listopadu 2017

V neděli 12. 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! Po celém dnu se podařilo
zajistit přednášku Marka Holečka, horolezce, který i v dnešní době zdolává
Himalájské velehory jako prvovýstupce. Akce se zúčastnilo okolo 100 lidí z
řad široké veřejnosti.

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 a dobytí Kralického Sněžníku. Těchto akcí se
zúčastnilo okolo 20 členů spolku.

Harmonogram dalších činností spolku v roce 2017
•
•
•
•
•

Boulder Cup 2017 Javorník – účast na závodech dětí i dospělých
11. 2. 2017
Účast na závodech Českého poháru mládeže a ČPM U14
březen – listopad
Účast na závodech Českého poháru v boulderingu
březen – listopad
Poznávání jesenických skal – seriál výprav za jesenickým lezením
květen – srpen
Adšpašsko-Teplické skály – víkendová akce
srpen 2017

Křížový vrch

Další navštívené horolezecké terény v roce 2017:
Skalní oblasti ČR:
Pískovcové oblasti:
Adršpach (Džbán - Janebova 7a), Křížový vrch (Pevnost, Kocour…), Teplické skály
(Kanec)…
Nepískovcové oblasti:
Skály v okolí Jeseníku (Čertovy kameny, Píšťala, Princovy skály, Bleskovec, Bělá pod
Pradědem, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov…), Rabštejn, Kružberk…

Skalní oblasti zahraničí:
Oblast:
Osp (Slovinsko), Paklenice (Chorvatsko), Polská Jura (Polsko)

Horské oblasti a vícedélkové lezení:
Pohoří

Věž

Cesta a výkon

Vysoké Tatry

Žltá stěna

Korosadowiczova cesta V Kubalák, Lukeš,
Barščová, Migal, Vaňková
Gotthard, Svačinová

Malý Ľadový štít

Cesta k slnku V

Kubalák, Čermák,
Lukeš, Barščová

Beranie rohy

Šádkova cesta IV

Migal, Vaňková,
Gotthard, Svačinová

Anića kuk

Ljubljanski 6a+

Gotthard, Migal

Figurae Veneris 6a

Migal, Bodnárová,
Přibylová

Kamasutra 5b

Gotthard, Kvapil,
Zbořilová

Pero 5c

Kvapil, Přibylová,
Vašíček

Danaja 5b

Migal, Juřík +1

Karabore 5b

Gotthard, Svoboda,
Krpelíková

Slovenski 6a

Gotthard, Migal

Paklenica

Anića kuk – Stup

Debeli kuk

Kukovi ispod Vlake Kikos bohrer 6a

Horolezec

Gotthard, Vašíček, Kvapil,
Přibylová

Nosorog 4c

Migal, Krpelíková +1

Wadi Rum

Pillar of Wisdom 5.9+

Krella +

Squamish

Split Beaver 5.10b

Krella +

Angel´s Crest 5.10b

Krella +

Sunset Strip 5.10d

Krella +

Yak Chek 5.10a

Krella +

Coquihalla Pass Yak Peak

Soutěžní lezení:
Ondřej Migal

10. místo Český pohár mládeže U14 (nejlepší umístění
6. místo) - obtížnost
(kategorie U10)

Klára Kroupová

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

Ondřej Stránský

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

Johanka Vokalová

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

Martin Gotthard

62. místo Český pohár v boulderingu (nejlepší umístění
28. místo) - bouldering
(kategorie muži)

Závody Český pohár mládeže U14 - Ostrava

Účetní uzávěrka HOROLEZCI Jeseník,
z. s. za rok 2017
Příjmy - dotace a dary za rok 2017
Dotace ČUS a OS ČUS
Dary Česká Ves
Dotace od Města Jeseník
Dotace od Olomouckého kraje
Dotace Mladý sportovec - SSS ČR
Dary SSS ČR
Dotace MŠMT
Dotace od ČHS

10 600,00 Kč
5 000,00 Kč
49 000,00 Kč
10 000,00 Kč
19 500,00 Kč
10 000,00 Kč
37 000,00 Kč
40 400,00 Kč

Příjmy celkem

181 500,00 Kč

Příjmy - vlastní zdroje 2017
Kurzovné - základní kurz
Výnos ze vstupného na stěnu
Spolkové příspěvky
Úroky - běžný účet
Služby
Čerpání rezervy z běžného účtu

11 000,00 Kč
16 860,00 Kč
11 600,00 Kč
92,71 Kč
4 702,00 Kč
13 588,47 Kč

Vlastní zdroje celkem

57 843,18 Kč

Příjmy - celkem vloženo do rozpočtu HOROLEZCI Jeseník 2017
Příjmy
Vlastní zdroje

181 500 Kč
57 843 Kč

Celkem vloženo do rozpočtu

239 343,18 Kč

Výdaje za rok 2017
Meteriál na vybavení
Materiál na údržbu
Kancelářské potřeby
Materiál pro ocenění
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Pronájem tělocvičny
Pronájmy a soutěže
Ostatní služby
Dohody o provedení práce
Ostatní daně a poplatky, pojištění
Příspěvky na oddílové akce
Jiné ostatní náklady - vyrovnání pokladny
Členské příspěvky do ČUS

Výdaje celkem

92 129,00 Kč
5 058,00 Kč
2 384,00 Kč
8 178,00 Kč
32 373,00 Kč
5 161,00 Kč
32 400,00 Kč
5 615,00 Kč
22 405,00 Kč
9 109,00 Kč
4 031,00 Kč
20 000,00 Kč
0,18 Kč
500,00 Kč

239 343,18 Kč

Stavy na účtu a v pokladně k 31. 12. 2017:
Stav běžného účtu
Pokladna

291 536,82 Kč
30 739,00 Kč

Finanční prostředky celkem

322 275,82 Kč

Projekt - boulderingová stěna (vedený samostatně)
Vložené dary
Úroky - bankovní účet

Finanční stav projektu

10 000,00 Kč
1,19 Kč

10 001,19 Kč

Děkujeme všem donorům, sponzorům
a partnerům za podporu.

Česká Ves

V Jeseníku dne 8. 2. 2018
David Migal
předseda spolku
HOROLEZCI Jeseník, z. s.

