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1. Obecné informace o klubu                

Název:   Sportovní klub Outdoor Jeseníky, z.s. 

Sídlo:   Hanušovická 119, Staré Město 788 32 

IČ:   07532431    

Právní forma:  spolek  

Spisová značka: L 18124 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

2. Hlavní a vedlejší účel klubu 

Základním účelem a hlavní činností spolku je: 

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných 

a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové 

podmínky, 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména 

pak mládeže, 

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, 

estetických a mravních pravidel, 

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 

samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení  

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. 

v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou 

činností, 

h) organizování sportovních akcí, vytváření materiálních a nemateriálních podmínek pro 

tuto činnost; 

i) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, kurzy); 

j) poskytování služeb a poradenství; 

Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to za účelem podpory hlavní činnosti 

spolku. 
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3. Struktura klubu 

Nejvyšším orgánem Sportovní klub Outdoor Jeseníky, z.s. je valná hromada. Nejvyšším 

výkonným orgánem je výbor. Výkonný výbor tvoří předseda a dva místopředsedové. 

Martin Škrott jako předseda výkonného výboru 

Jan Fojt jako 1. místopředseda výkonného výboru 

Tomáš Šimek 2. místopředseda výkonného výboru 

 

4. Činnost v roce 2019          

Klub v roce 2019 organizoval 2 sportovní akce letní horský triatlon Kraličák a zimní celodenní 

sportovní akci Skialp and ski race. Klub také pořádal 2 kulturní akce a to jarní Expediční kameru 

a podzimní Snow film fest. Další stěžejní aktivitou bylo obnovení a zpřístupnění lezecké oblasti 

(skal) u Starého Města a výstavba a uvedení do provozu horolezecké stěny v tělocvičně 

základní školy ve Starém Městě. 

Skialp and ski race 

Rok 2019 jsme odstartovali pořádáním 4. ročníku sportovní akce Skialp and ski race 2. února v 

Hynčicích pod Sušinou v areálu Ski areál Kraličák. Celodenní sportovní akce testování 

sjezdových lyží značky Lusti a skialpového vybavení značky Dynafit, závody ve slalomu pro malé 

a velké závodníky a noční skialpový závod. Kromě závodů byl zajištěn program formou různých 

workshopů lezení na ledové stěně, práce s lavinovými vyhledávači, stánky partnerů se 

sportovním outdoorovým vybavením, stánky s občerstvením a večerní after party.  

Závodů ve slalomu se zúčastnilo 45 dospělých závodníků a 55 dětí. Nočních skialpových závodů 

se zúčastnilo 20 hobby závodníků. 
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Expediční kamera 

7. března jsme na Horské chatě Spartak v Hynčicích pod Sušinou organizovali Expediční 

kameru – přehlídku cestovatelských a dobrodružných filmů z celého světa i z domácí produkce. 

Hrály se filmy Tieň Jaguara (Slovensko, 2018), Surf Cuba (Kanada, 2018), Boy Nomad (Kanada, 

2018), Sary Jaz (Austrálie, 2017) a B7 – 95 kilometrů, které ti změní život (ČR, 2019). 

 

 

Skály u Zotavovny Morava 

Na přelomu dubna a května se několik členů sportovního klubu rozhodlo zpřístupnit lezecké 

veřejnosti a turistům skály na okraji Starého Města blízko zotavovny Moravy. Pomocí lan, 

sedáků, jištění a dalších nástrojů, které by málokdo čekal (motyky, rýče, rýžáky, smetáčky, 

páčidla, kartáčky) začalo čištění skály a profesionální přejišťování starých lezeckých cest. Práce 

však ještě nejsou u konce a jejich obnova ještě chvíli potrvá. Do budoucna budou ale skály 

bezpečné a určené pro lezení střední obtížnosti i začátečníky a bouldering, kam mohou 

dojíždět horolezci z širokého okolí.  
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Horský triatlon Kraličák 

Závod horský triatlon Kraličák jsme organizovali 22. června v Hynčicích pod Sušinou za hezkého 

slunného počasí a kromě jednoho závodníka, který musel ze závodu odstoupit, protože 

prorazil kolo, si všichni soutěžící závod užili.  Závodu se zúčastnilo 20 dospělých závodníků. 

Horský triatlon Kraličák je celodenní sportovní akce s disciplínami plavání v přírodní nádrži (800 

m), horský běh (7 km) a jízda na kole (17 km) v horském terénu. Kromě závodu jsme zajistili 

doprovodný program formou stánků se sportovním vybavením a stánků s občerstvením. 

   

 

Výstavba horolezecké stěny  

V roce 2019 byla největší výzva klubu rozšíření nabídky trávení volného času dětí a mládeže, 

ale také široké veřejnosti včetně turistů, a to vybudováním indoorové horolezecké stěny ve 

školní tělocvičně ve Starém Městě. Vedení klubu začalo shánět finanční prostředky na její 

vybudování a nakonec za velkého finančního příspěvku města Staré Město a místních velkých 

firem se na konci školních prázdnin začalo s výstavbou stěny, jejíž oficiální otevření proběhlo 

9. listopadu v rámci filmového festivalu Snow Film Fest ve Starém Městě.  
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Pro zajištění bezpečnosti na stěně absolvovalo 10 zástupců klubu kurz lezení na umělé stěně 

pod vedením zkušeného školitele a získali tak certifikáty instruktorů lezení. Od listopadu pak 

byla stěna dvakrát týdně k dispozici široké veřejnosti a začali ji navštěvovat zkušení lezci  

i začátečníci z města a okolí.  

  

 

Snow film fest 

Klub pořádal v kině Sněžník v sobotu 9. listopadu druhý ročník festivalu SNOW film FEST – 

celovečerní pásmo špičkových filmů o zimních sportech a dobrodružstvích. 

Akci předcházelo oficiální otevření horolezecké stěny v tělocvičně základní školy ve Staré 

Městě, kterého se zúčastnilo mnoho dětí, které si lezení na vlastní kůži poprvé vyzkoušely. Na 

akci dorazili „na čumendu“ také horolezci ze Šumperka a Jeseníku. Kdo zrovna nemohl lézt, 

trénoval uzly nebo zkoušel techniku lezení na žebřinách pod vedením proškoleného 

instruktora. 

  

Od pětin hodin už probíhalo pásmo zimních cestovatelských a sportovních filmů z celého světa 

i domácí produkce, kterou zpestřila přednáška Martina Alexy o jeho výletu do Ruska.   
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5. Členská základna          

K 31. prosinci 2019 Sportovní klub Outdoor Jeseníky, z.s. evidoval 48 členů v následující 

struktuře:  

Děti 

(do 15 let) 

Mládež 

(od 15 do 18 let) 

Dospělí 

(nad 18 let) 

3 0 45 

O nabytí členství rozhoduje výbor a to na základě žádosti uchazeče o členství. Seznam členů je 

dostupný v sídle klubu. 

 

6. Hospodaření klubu  

Sportovní klub Outdoor Jeseníky v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z dotací a 

darů. Dary byly použity na výstavbu horolezecké stěny v tělocvičně školy ve Starém Městě.  

Seznam dárců horolezecké stěny:  

město Staré 

Město 

 

Horská chata 

Návrší  

 

Olomoucký kraj 

 

Radomír Kuttler 
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Nadace ČEZ 

 

Staroměstská 

trubička 

 

NET, spol. s r.o. 

 

Aktivní 

Pomoraví z. s. 

 

Farma Pohoda, 

s.r.o. 

 

Chalupy ABJ 

 

Chata Junior  

 

Chata Paprsek 

 

Generace Y 

 

Penzion pod 

Sušinou 

 

Chata U 

Profesora 

 

 

Trčkovi, Adolf Tylich, Antonín Jonák, Jaroslav Pacal, Peťa Vepřek, obec Vikantice, 

Roubenky Kraličák, penzion Národní dům, Jan Váňa, Ondřej Doležal, Králická chata, 

Martin Hutař, Žaluzie Radek Nožička, Truhlářství Pešťál, Bc. Michaela Gálíčková 
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Další partneři: 

Rock Point 
 

Dynafit 

 

Lusti 

 

ELAN 
 

Pivovar Holba 

 

PROBIO 

 

Ski School Kraličák 

 

Areál Kraličák 

 

Klub ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření + 45 518 Kč. Veškeré náklady 

(příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. 

Podrobnější informace o hospodaření klubu ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách 

této výroční zprávy: 

Příloha č. 1 – Účetní závěrka 2019  

 
 














