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evidenční číslo žádosti (doplní poskytovatel)      

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM 

V ROCE 2013 

       

Grantová oblast (zaškrtněte zvolenou oblast):    

   
- SOCIÁLNÍ: a) projekt podaný subjektem poskytujícím 

sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. 

    

b) projekt podaný subjektem zabývajícím se 
volnočasovou a zájmovou činnost pro zdrav. 
postižené a seniory 
 

   - SPORTOVNÍ    

   - KULTURNÍ    

   
- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
   

Název projektu:   

  

Zvýšení bezpečnosti na umělé lezecké stěně při ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm 

       
1. Identifikační údaje o předkládajícím subjektu:    

1.1 Název / jméno žadatele:         Horolezecký klub v Rožnově pod Radhoštěm   

1.2 Právní forma:   701 Sdružení (Svaz, spolek, společnost, klub aj.)   

1.3 Adresa:  

 
  
Obec: Rožnov pod Radhoštěm PSČ: 75661   

 
                                                                           
Ulice:  Tylovice                                                                  č. p.: 1870   

 
  
Telefon/Fax:    

 
   
 E-mail:  

 

   
Prezentace na internetu –  
      http://stenaroznov.valachnet.cz   
      https://www.facebook.com/HorolezeckaStenaRoznovPodRadhostem 
      http://www.hkroznov.cz 
   

1.4 
  
IČ  26538989    

1.5 Statutární orgán      

 funkce: Hospodář   

 jméno, příjmení, titul:  Jiří Slezák, PhD., RNDr.   

 
  
kontaktní adresa: Příčná 1376, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   

 telefon: 608 509 659   Email: slezak.jirka@gmail.com  

1.6 Číslo bankovního účtu žadatele: 2800275917/2010 – transparentní účet   

 

 Typ účetnictví : (účetnictví/daňová evidence) daňová evidence 
odpovídající neziskové organizaci s příjmem pod 300 000 Kč 
ročně    

 
 
Za účetnictví odpovídá: Jiří Slezák 

Telefon: 608 509 659                                           
E-mail: slezak.jirka@gmail.com   

  

http://stenaroznov.valachnet.cz/
https://www.facebook.com/HorolezeckaStenaRoznovPodRadhostem
http://www.hkroznov.cz/
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2800275917
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2. Popis projektu:  
2. 1   Základní charakteristika projektu 
 
     Cílem projektu je zvýšení bepečnosti při provozování moderní formy lezeckého sportu, tzv. boulderingu. Jedná se o 
sportovní lezení na umělé lezecké stěne v malé výšce bez použití fixních jistících prostředků a lan. Cílem je přelézt 
krátkou „cestu“ s několika mimořádně obtížnými kroky. V případě neúspěchu lezec odskočí na podložku (dopadiště), 
pokus může opakovat a natrénovat. Cílem projektu je vybavit lezeckou stěnu novým dopadištěm, které výrazně sníží 
riziko úrazu při nechtěných nekontrolovaných pádech z malé výšky. Sníží se riziko podvrtnutí kotníků, poškození 
vazivových částí kloubů či případných zlomenin. 
 
2.2   Zdůvodnění projektu: 
 
     Lezení na umělé stěně je volnočasovou aktivitou, při které se člověk zaměřuje na překonávání fyzických a 
technických obtíží, které vyžadují dobrou pohybovou koordinaci. Výrazně se tím posiluje celé tělo s důrazem na partie 
ochablé současným sedavým způsobem života, a to zejména zádové a břišní svalstvo. Podporuje koordinaci pohybů a 
schopnost řešení složitějších situací. Lezení je fyzická činnost, která je svojí všestranností vhodná pro rozvoj především 
dětského či dospívajícího organismu, kdy dochází ke skokovým změnám ve stavbě těla. 
     Lezení na umělé stěně je provozováno vždy na vlastní zodpovědnost. Dospělí návštěvníci podepisují formulář, že 
jsou seznámeni s Provozním řádem stěny a že přebírají zodpovědnost za případný úraz. Děti do 15 let mohou lézt 
pouze pod dohledem zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která převezme za něj zodpovědnost. Mládež 
od 15 do 18 let může lezeckou činnost provozovat samostatně pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Při 
umělé stěně vznikly dva horolezecké kroužky, které navštěvuje přibližně 30 dětí. Lze říct, že tato skupina je z hlediska 
bezpečnosti nejrizikovější. 
     Přestože lezení na umělé stěně je vždy na zodpovědnosti dané osoby nebo zákonného zástupce, jsme povinni 
zajistit maximální možné zabezpečení. V současné době je na umělé lezecké stěně používáno provizorní dopadiště, 
které se skládá z gymnastických žíněnek. Žíněnky jsou staré, potrhané a zchátralé. Pro účely boulderingu nejsou navíc 
vhodné, protože jsou velice tenké a pády či odskoky tlumí nedostatečně. Za některých okolností spíše riziko úrazu 
zvyšují. Jestliže například lezec dopadne či doskočí mezi prostory nevykryté žíněnkami, hrozí riziko podvrtnutí kotníku či 
jiného úrazu.  
     S novým doskočištěm se riziko úrazu výrazně sníží. Doskočiště se skládá z velkoformátových 25 cm silných matrací. 
Tím, že matrace jsou velkých rozměrů a také díky tomu, že jednotlivé kusy lze pevně spojit suchým zipem, se 
minimalizuje možnost zapadnutí do prostorů mezi matrace, a tím i případných úrazů. Také tloušťka nového doskočiště je 
zárukou naprostého bezpečí při dopadech. Výrobci tyto matrace běžně dodávají do lezeckých center a jejich výhodnost 
je nesporná. Tvar je možno dohodnout s výrobcem podle přání zákazníka. Z tohoto důvodu výrobci poskytují 
v nabídkách cenu vztaženou na 1 m

2
. Ceny se pohybují od cca 2000 Kč do 2900 Kč na 1 m

2
.  

     Vzhledem k omezeným finančním možnostem školy se pokoušíme zajistit financování vlastní aktivitou a věříme, že 
nebudeme odmítnuti. 
 
2.3   Cílová skupina: 
 
     Cílovou skupinou je jak široká veřejnost z místního regionu navštěvující umělou lezeckou stěnu, tak především děti a 
mládež.  
 
2.4   Přibližný počet osob, kterých se projekt týká 
        
       děti do 15 let:                  40 
       mládež od 15 do 18 let:  20 
       dospělí:                          200 (doložitelné podle Knihy návštěv se jmény konkrétních osob) 
       celkem:                          cca 260 
 
2. 5   Přínos projektu (jak se zlepší situace cílové skupiny, co projekt přinese cílové skupině): 
 
     Přínosem projektu je především zvýšení bezpečnosti při provozování boulderingu, tj. lezení v malých výškách bez 
požívání fixních jistících pomůcek. Při této činnosti lezci překonávají silové, či koordinačně náročné lezecké problémy 
koncentrované do nízkých a krátkých pohybových sekvencí často se zvýšeným rizikem případného nekoordinovaného 
pádu. Riziko při realizaci tohoto projektu se výrazně sníží. 
     Dalším přínosem tohoto projektu je ukázat horolezectví jako relativně bezpečnou aktivitu pro děti a mládež a přivést 
je k tomuto sportu. Příjemným efektem může též být zviditelnění města případnými výjimečnými úspěchy našich 
sportovců, kteří trénují na této lezecké stěně. Doufáme, že i další děti a mládež navážou na sportovní úspěchy, kterých 
již dosahují někteří z našich mladých. Druhé místo na Mistrovství České republiky mládeže v lezení na obtížnost 
v letošním roce v kategorii dívek budiž tomu dobrým příkladem. 
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2.6   Pokračování projektu (zda je projekt jednorázový nebo bude pokračovat po skončení financování): 
 
     Po finanční stránce je projekt jednorázový. Následně bude nově vybudované doskočiště sloužit ke zvýšení 
bezpečnosti mnoho dalších let. Naše aktivity za účelem zvelebení a zatraktivnění lezecké stěny však budou pokračovat i 
nadále. 
 
2.7   Místo realizace projektu: 
 
  Umělá lezecká stěna při ZŠ 5. května 
  ZŠ 5. května 1700 
  75661 Rožnov pod Radhoštěm 
 
2.8   Doba realizace projektu: 
 
Předpokládaná realizace proběhne od 1.7.2013 do 30.9.2013. 
 
2.9   Další projekty realizované žadatelem v předchozích 2 letech  

      
     Lezecká stěna při ZŠ 5.května je ve správě HK Rožnov od 1.6.2012 a s městem Rožnov jsme zatím nerealizovali 
žádné projekty. Považujeme ale za užitečné zmínit následující akce, které jsme od června 2012 již stihli zorganizovat a 
zajistit sami bez finanční zátěže pro školu. Bližší informace jsou dostupné v příloze obsahující zprávu o provozu stěny. 
 

• Získán certifikovaný instruktor (David Piska), náklady pokryty z vlastních zdrojů. 
• Založen dětský kroužek ve spolupráci se Střediskem volného času (SVČ), vede David Piska a Hanka 

Onderková ve spolupráci s Michalem Šulganem ze SVČ. 
• 2x Den otevřených dveří ve spolupráci se SVČ (2.10. a 24.10.). 
• Geocaching event 11.11.2012, viz FB profil. 
• Stěna byla vybavena novými lany 
• Bylo pořízeno cca 200 kusů nových chytů za přispění sponzorů. 
• Byla kompletně zařízena nová půjčovna (sedáky, lezečky). 
• Organizace série 3 boulderových závodů VAMOS (Valašská boulderová tour) ve spolupráci s oddíly ve 

Valašském Meziříčí a Novém Jičíně. 
• Publikační činnost (místní týdeník 5+2, zprávy o akcích na stěně). 
• Údržba stěny a zajištění dozoru bez nároku na finanční odměnu (členská základna). 

 

 

3. Základní údaje o rozpočtových nákladech:    

       

Nákladová položka Náklady pro rok 2013 

Požadavek na 

město Rožnov p. R. 

pro rok 2013 

Poznámka-stručný komentář  

 

Celkové náklady na realizaci projektu 90000 40000 
  Realizace doskočiště na Umělé 

lezecké stěně při ZŠ 5.května 
 

1. Provozní náklady celkem 90000 40000   
 

1.1 Materiálové náklady       

z toho 

kancelářské potřeby 0  0   
 

vybavení * DDHM                
do 40 tis. Kč 

0  0   
 

pohonné hmoty 0  0  
 

ostatní - konkretizujte: 
 90000  40000 

Doskočiště na plochu cca 

33 m
2
 podle 

nejvýhodnější nabídky.   

ostatní - konkretizujte: 
 0  0   

 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0   

 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0   

 

1.2 Nemateriálové náklady        

http://www.facebook.com/HorolezeckaStenaRoznovPodRadhostem
http://stenaroznov.valachnet.cz/clanky.php
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 1.2.1 energie      

z toho 

elektřina 0  0    
 

plyn, dodávky tepla 0  0    
 

vodné a stočné 0  0    
 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

 1.2.2 opravy a udržování      

z toho 

opravy a udržování 
budov 

0  0    
 

opravy a udržování 
aut 

0  0    
 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

 1.2.3 cestovné       

z toho 

cestovné  zahraničí   
1)* 0  0    

 

cestovné tuzemsko  0  0    
 

 1.2.4 ostatní služby      

z toho 

telefony 0  0    
 

poštovné 0  0    
 

nájemné 0  0    
 

školení a kurzy 0  0    
 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

1.3 Jiné provozní náklady      

z toho 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

ostatní - konkretizujte: 
 0  0    

 

2.  Osobní náklady – mzdové náklady,  
     včetně odvodů na sociální a 
     zdravotní pojištění 2)* 

0 0   

 

       

1)* lze hradit pouze u vybraných žádostí v oblasti sportu a kultury   
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2)* lze hradit pouze u vybraných žádostí v oblasti sociální    

       

4. Předpokládané základní údaje o finančních příjmech (údaje se týkají předkládaného projektu): 
 

 

a) následující tabulku vyplňují všichni žadatelé o grant: 

V celkové částce:                                                          

vstupné, kurzovné, poplatky od účastníků 
apod. 20000  

vlastní finanční vklad žadatele 20000  

sponzorské dary 10000 

ostatní zdroje krytí (půjčky, dary apod.)  0 

dotace (uveďte celkovou výši dotací od 
všech subjektů)  0 

předpokládaná výše grantu poskytnutého 
městem Rožnov p. R.  40000 

 ostatní (rozepište):  0 

    

    

    

    

CELKEM  90000 

       
 
b)    Rozdíl mezi předpokládanými příjmy (tabulka č. 4 – řádek celkem) a náklady (tabulka č. 3 – řádek Celkové 
náklady projektu, náklady pro rok 2013 (rozdíl nesmí být vyšší než 0,- Kč - projekt nesmí přinášet zisk), vyplňují 
všichni žadatelé o grant: 

       
 
0 Kč  

 

 

 
 
Čestné prohlášení:     

1. Žadatel tímto závazně prohlašuje, že bude dodržovat podmínky grantového řízení a platné právní předpisy ČR, a 
svým podpisem potvrzuje pravdivost údajů uvedených v této žádosti a v přílohách žádosti.       

       

2. Žadatel o grant poskytuje souhlas se zveřejněním osobních údajů, údajů o grantové žádosti včetně výše 
poskytnutého příspěvku a dále poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zpracování, vyhodnocení 
grantu, uzavření smlouvy a pro kontrolní činnost, vše podle zvláštního zákona. 

     

 

       

       

       

       

       

       

Datum: 12.12.2012, Rožnov pod Radhoštěm     

 

 

       

       

       

       

   ………………………………………………….  

   podpis žadatele, razítko    

       

 


