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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) provozovat horolezeckou činnost a související aktivity 

c) provozovat lyžařskou, běžecky lyžařskou, skialpovou, telemarkovou a snowboardovou 

činnost a související aktivity 

d) provozovat cyklistickou, bruslařskou, vodáckou činnost a související aktivity 

e) provozovat aktivity podporující péči o děti mimo školní vyučování – kroužky, tábory, 

dětské skupiny, jednorázové i opakující se volnočasové aktivity pro děti a další služby 

péče o děti 

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

pak mládeže 

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

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

estetických a mravních pravidel 

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

samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci 

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

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

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

činností 
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l) organizovat sportovní akce, vytvářet materiální a nemateriální podmínky pro tuto 

činnost 

m) pořádat vzdělávací akce (přednášky, semináře, kurzy) 

n) poskytovat služby 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. 

3. Činnost v roce 2020          

Klub v roce 2020 organizoval 1 sportovní akci Skialp and ski race Kraličák. Klub také pořádal 

jarní Expediční kameru. Podzimní Snow film fest byl kvůli covidové situaci zrušen. Další stěžejní 

aktivitou bylo provozování horolezecké stěny v tělocvičně základní školy ve Starém Městě a 

horolezeckého kroužku pro děti a v neposlední řadě pořádání kurzu lezení na skalách pro 

instruktory klubu. 

Skialp and ski race 

Rok 2020 jsme odstartovali pořádáním 5. ročníku sportovní akce Skialp and ski race 1. února v 

Hynčicích pod Sušinou v areálu Ski areál Kraličák, který byl letos poprvé i součástí Hudy-Direct 

Alpine českého poháru ve skialpinismu. Během dne bylo možné vyzkoušet skialpové testovací 

lyže Dynafit nebo sjezdové lyže Elan. Pro děti a dospělé byly připraveny slalomové závody, 

večer byl pak zakončen nočním skialpovým závodem pro kategorie hobby a elit. Na stupních 

vítězů stanul Dominik Sádlo (Ski Trab M-Sport), Jakub Fabián a Pavel Skalický (Skialp Dolní 

Morava). Mezi ženami zvítězila Johana Macková (Dynafit) před Radkou Pospíšilovou a třetí 

Jitkou Kramolišovou.  

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

se zúčastnilo 42 závodníků. 
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Expediční kamera 

12. 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, 
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2018), Sary Jaz (Austrálie, 2017) a B7 – 95 kilometrů, které ti změní život (ČR, 2019). 

 

Skály u Zotavovny Morava 

V dubnu proběhla pracovní brigáda kolem skal u Zotavovny Morava, při které se podařilo zase 

o kousek vyčistit jejich okolí, vystavět pod skálou v nejprudším kopci pár schodů a vyrobit 

několik laviček, aby se při převlékání do sedáků nemuselo sedět na zemi. 

   

Členství v Českém horolezeckém svazu  
Klub byl 29. dubna registrován v Českém horolezeckém svazu, který podle svých stanov 

sdružuje fyzické a právnické osoby se zájmem o horolezectví a jeho disciplíny. ČHS podporuje 

rozvoj horolezectví a je jeho oficiálním zástupcem ve vztahu k orgánům ČR i ve vztahu 

k mezinárodním horolezeckým organizacím, jejíchž je členem, a je součástí olympijského 

hnutí.  
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Kurz lezení na skalách pro instruktory klubu 

Během prázdnin absolvovali instruktoři klubu kurz skalního lezení, jehož náplní bylo opakování 

metodiky výuky lezení na umělé stěně, uzly, jistící stanoviště, dopomoci a záchranné lanové 

techniky, jistící stanoviště, vícedélkové lezení, organizace lanového družstva, zakládání 

vlastního jištění, specifika lezení v pískovcových oblastech, atd. Kurz probíhal na skalách u nás, 

Studentských skalách v Orlických horách a skále Sokolka v Koutech nad Desnou.  Náročný kurz 

zvládli všichni na výbornou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz horolezecké stěny a horolezeckého kroužku pro děti 

Od února fungoval horolezecký kroužek, který navštěvovalo 15 dětí. Kroužek musel být 

bohužel přerušen 11. 3. 2020 kvůli covidu stejně jako další aktivity školy. Od září pak proběhl 

horolezecký kroužek přibližně dvakrát, než byl opět kvůli covidu přerušen.  

Lezení pro veřejnost probíhalo podobně, stěna se zavírala dle vládních nařízení a veřejnost si 

tak v roce 2020 také moc nezalezla.  
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4. Členská základna          

K 31. prosince 2020 Sportovní klub Outdoor Jeseníky, z.s. evidoval 77 členů v následující 

struktuře:  

Děti 

(do 15 let) 

Mládež 

(od 15 do 18 let) 

Dospělí 

(nad 18 let) 

22 0 55 

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

dostupný v sídle klubu. 

 

5. Hospodaření klubu  

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

darů. Klub ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření + 14 872 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 2020 
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6. Partneři: 

město Staré 

Město 

 

Olomoucký kraj 

 

Rock Point 
 

Dynafit 

 

Lusti 

 

ELAN 
 

Pivovar Holba 

 

PROBIO 

 

Singing rock 

 

MAS Horní Pomoraví 

 

Ski School Kraličák 

 

Areál Kraličák 

 

 
 


