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Přehled o činnosti a hospodaření Nadačního fondu Historie 

dobrodružství 

 

Úvodní slovo 

Vážení partneři, spolupracovníci, přátelé, 

Nadační  fond  Historie  dobrodružství  dokončil  a  předkládá  vám,  našim  partnerům, 

spolupracovníkům a přátelům, svou v pořadí druhou výroční zprávu. Máme za sebou sice „jen“ více 

než dva roky od svého vzniku, ale pro ty z nás, pro které nadační fond znamená soustavnou a často 

vysilující práci, je to, jako by existoval už mnohem déle. 

V  tomto  roce  jsme  zahájili  rozsáhlý  projekt  s názvem  „Niké  Richarda  Konkolského  se  vrací 

domů!!!“.  Má  za  cíl  připravit  v Ostravě  důstojnou  interaktivní  expozici  našemu  nejslavnějšímu 

mořeplavci Richardu Konkolskému, která bude umístěna v Malém světě techniky – U6 v Dolní oblasti 

Vítkovice.  Hlavní  perlou  výstavy  se  stane  legendární  loď  Niké,  která  bude  Národním  technickým 

muzeem pro tyto účely zapůjčena. 

Vedle toho se věnujeme soustavné přednáškové, publikační a vzdělávací činnosti. Vyvrcholením 

těchto aktivit bude  zcela nepochybně kniha  s názvem Navždy první o  legendách  československého 

horolezectví z válečné a poválečné doby bývalého Československa a období prvních československých 

horolezeckých  expedic  do  nejvyšších  hor,  na  jejíž  přípravě  autorský  tým  v průběhu  roku  2018 

usilovně pracoval a udělal maximum pro to, aby publikace uviděla světlo světa na začátku roku 2019. 

Jistě se máte nač těšit. 

Rád bych závěrem úvodního slova zmínil  i druhou stranu mince naší práce, kterou představuje 

kontakt  s  těmi,  bez  nichž  bychom  nemohli  dělat  vůbec  nic  –  s  našimi  donátory,  partnery  a 

spolupracovníky. Není  víc  co  říci, než  to prosté  – děkujeme. Děkujeme,  že  jste pochopili,  že naše 

práce má jasný směr a smysl, že jste se s ideou naší činnosti ztotožnili, a že nám důvěřujete. 

Martin Krejsa, člen správní rady 

 

Činnost v příslušném období 

Přednášková, publikační a vzdělávací činnost 

 Nadační  fond  Historie  dobrodružství  zorganizoval  19.  února  2018  výjimečnou  přednášku 

horolezce Leopolda Sulovského  ‐ prvního Čecha, který vystoupil na nejvyšší horu světa Mount 

Everest.  Svůj  úspěšný  výstup  na Mount  Everest  uskutečnil  Leopold  Sulovský  v  rámci  italské 

expedice  v  květnu  1991  společně  s  italským  horolezcem  Battistou  Bonalim.  Jednalo  se  o 

prvovýstup přes Nortonův kuloár v severní stěně. Dodnes se jedná o nejhodnotnější český výstup 

na Mount  Everest. Diváci měli možnost  vyslechnout  a prostřednictvím  autentických  fotografií 

shlédnout  příběh  jednoho  z  nejunikátnějších  horolezeckých  výstupů  v  dějinách  českého 

horolezectví. 

 Nadační  fond  Historie  dobrodružství  se  podílel  na  organizaci  výjimečné  přednášky  českého 

automobilového  závodníka  a  šestinásobného  vítěze  automobilových  závodů  Rallye  Dakar  v 

kategorii  kamionů  Karla  Lopraise  a  mechanika  a  navigátora  Oty  Měřínského.  Setkání  se 

uskutečnilo při příležitosti 30. výročí prvního vítězství Karla Lopraise v 10. ročníku  legendárního 
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pouštního závodu Pioneer Rallye Paris‐Alger‐Dakar mezi kamiony v roce 1988 v kulturním centru 

Cooltour na Černé louce v Ostravě ve středu 4. dubna 2018 v 18:00 hod. 

 Nadační  fond  Historie  dobrodružství  uspořádal  8.  listopadu  2018  ve  vyprodaném  sále  kina 

Vesmír  v Ostravě  přednášku  Radka  Jaroše,  významného  českého  horolezce  a  prvního  Čecha, 

který  dokázal  vystoupit  na  všech  14  osmitisícovek.  Přednáška  s  názvem  Koruna  Himálaje 

vycházela  z  jeho  více  než  dvacet  let  trvající  kariéry  profesionálního  horolezce,  zážitků  a 

zkušeností nasbíraných v průběhu nespočtu himálajských expedic,  jejichž  cílem bylo postupně 

stanout na všech čtrnácti nejvyšších vrcholech světa. 

 Na webu Nadačního fondu Historie dobrodružství byla publikována reportáž Japonci na konci o 

dobrodružné cestě sedmi nadšenců, kteří se vydali auty zn. Nissan do  Japonska. Nadační  fond 

Historie dobrodružství se stal partnerem této výpravy, která vezla naše logo na kapotě každého 

ze čtyř vozidel. 

 Ve  dnech  4.  ‐  7.  října  2018  se  uskutečnila  prezentace  činnosti  Nadačního  fondu  Historie 

dobrodružství  v rámci  tří  přednášek  člena  správní  rady NF Marka  Hýži  na  festivalu  TourFilm 

v Karlových Varech. 

 

Zprávy v médiích 

 Zmínka  o  setkání  s  „Monsieur  Dakar“  Karlem  Lopraisem  a  navigátorem  Otou Měřínským  se 

objevila 28. března 2018 na serveru Moravskoslezský deník.cz. 

 Karel Loprais byl v úterý 3. dubna 2018 hostem pořadu Dobré ráno na České televizi. Společně s 

Japonci  na  konci  diváky  pozvali  na  přednášku,  kterou  organizuje  Nadační  fond  Historie 

dobrodružství. 

 Nadační fond Historie dobrodružství myslí na legendy, na které se pomalu zapomíná, a z Ostravy 

chce v rámci ČR vytvořit hlavní město dobrodružství. Tyto hlavní myšlenky rozhovoru s členem 

správní rady Markem Hýžou natočila Dagmar Misařová. Rozhlasová reportáž byla odvysílána na 

vlnách Českého rozhlasu Ostrava 11. června 2018. 

 Bohumínský  rodák  Richard  Konkolski  je  legendou  československého  jachtingu.  Ve  svých  75 

letech je stále v akci, i když už spíše na souši. Co plánuje a čím žije náš nejslavnější mořeplavec? 

Tyto otázku mu položila redaktorka Dagmar Misařová. Rozhlasová reportáž, ve které je zmíněn i 

Nadační  fond Historie  dobrodružství,  byla  odvysílána  Českým  rozhlasem Ostrava  5.  listopadu 

2018. 

 

Různé 

 Dne 2. ledna 2018 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Nadačním fondem Historie 

dobrodružství a Nakladatelstvím Jota, s. r. o. 

 Dne 3. dubna 2018 byla podepsána veřejnoprávní smlouva mezi Nadačním fondem Historie 

dobrodružství a Statutárním městem Ostrava o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 110.000,‐ Kč na náklady spojené s realizací projektu 

„Niké Richarda Konkolského se vrací domů!!!“. Závěrečná zpráva i vyúčtování byly předloženy 

14. prosince 2018.  

 Rukopis knihy portrétů o legendách československého horolezectví z válečné a poválečné doby 

bývalého Československa a období prvních československých horolezeckých expedic do 

nejvyšších hor byl do nakladatelství Jota odevzdán v červnu 2018. V období červen až listopad 

2018 probíhaly finální redakční práce, návrh sazby a jazykové korektury. 
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 Dne 20. prosince 2018 byla podepsána veřejnoprávní smlouva mezi Nadačním fondem Historie 

dobrodružství a Moravskoslezským krajem o poskytnutí účelové dotace na období 2019‐2020 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.944.382,‐ Kč na náklady spojené s realizací 

projektu „Niké Richarda Konkolského se vrací domů!!!“. 

 

Záměry nadačního fondu na příští období 

 Vydání  knihy  s názvem Navždy  první  o  legendách  československého  horolezectví  z  válečné  a 

poválečné  doby  bývalého  Československa  a  období  prvních  československých  horolezeckých 

expedic  do  nejvyšších  hor  v lednu  2019  a  následná  propagace  této  publikace  na  významných 

cestovatelských a horolezeckých festivalech. 

 Pokračování v přednáškové a edukativní činnosti s cílem představit významné postavy českého a 

československého  dobrodružství  jako  např.  Miloslav  Stingl,  Ivo  Petr, Marek  Holeček,  Rudolf 

Krautschneider, Steve Lightag, Milan Koláček, Vašek Sůra, Vladimír Remek a další. 

 Přípravy  realizace muzea  českého  a  československého  dobrodružství  v  Ostravě,  které  bude 

shromažďovat  unikátní  dobové  předměty  a  artefakty.  Součástí  projektu  je  také  vytvoření 

elektronického  archívu  a  virtuální  obdoby  muzea.  Prvním  krokem  k vybudování  Centra 

dobrodružství bude akce „Niké se vrací domů!!!“, kdy legendární loď nejvýznamnějšího českého 

mořeplavce  Richarda  Konkolského  Niké  bude  Národním  technickým  muzeem  zapůjčena  do 

Ostravy. Nadační fond Historie dobrodružství bude hlavním partnerem této významné události. 

 Jako výstup z této významné akce plánuje natočení stejnojmenného dokumentu, který se bude 

vysílat ve vybrané televizi a prezentovat na webu a sociálních sítích. 

 Příprava filmového dokumentu o životě Vítězslava Dostála ‐ prvního Čecha, který na jízdním kole 

objel  zeměkouli.  Budou  využity  filmové materiály  z jeho  archívu,  které  se  členům Nadačního 

fondu Historie dobrodružství podařilo zachránit. 

 Příprava knihy zaměřené na významné osobnosti československé horské a lezecké fotografie. 

 Vydání  komiksů  (obrázkových  dějin)  se  zaměřením  na  první  československé  horolezecké 

expedice  na  Nanga  Parbat  v  letech  1969  a  1971,  na  Makalu  1973  a  1976,  dobrodružství 

Miroslava  Šmída  ‐  jednoho  z  nejvýznamnějších  českých  horolezců  minulého  století,  slavné 

mořeplavby Richarda Konkolského  kolem  světa nebo příběh  československých  vodáků,  kteří  v 

roce 1973 sjeli řeku Dúdh Kósí v Himálaji. 

 

 

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření 

Příjmy 

 státní dotace a granty:   0,‐ Kč 

 obecní dotace a granty:  765.000,‐ Kč 

 zahraniční dotace a granty:  0,‐ Kč 

 sponzorské dary:  0,‐ Kč 

 příjmy z vlastní činnosti (tržby ze vstupného):  125.000,‐ Kč 

 ostatní příjmy:  12.000,‐ Kč 

 příjmy celkem:  902.000,‐ Kč 
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Výdaje 

 mzdy a ostatní osobní náklady:  76.704,‐ Kč 

 cestovné:  43.289,‐ Kč 

 materiál a DHM:  24.748,‐ Kč 

 provozní režie:  0,‐ Kč 

 služby:  82.997,‐ Kč 

 ostatní náklady:  440,‐ Kč 

 výdaje celkem:  228.178,‐ Kč 

Výsledek hospodaření  

 výsledek hospodaření:  673.822,‐ Kč 

 

Orgány organizace 

Správní rada 

Petr Horký  ‐  český režisér‐dokumentarista, producent, publicista, moderátor a cestovatel. Na svém 

kontě má již několik desítek dokumentárních filmů. 

Marek Hýža  ‐ absolvent pedagogické  fakulty Ostravské univerzity, obor  tělovýchova a  společenské 

vědy. Od roku 1997 pracoval v České televizi Ostrava jako redaktor, dramaturg a moderátor. Od roku 

2006 pracuje jako publicista, producent, scénárista a režisér na volné noze. 

Martin Krejsa ‐ vysokoškolský pedagog na VŠB‐TU Ostrava, publicista a fotograf. Ve svých článcích se 

specializuje  zejména  na  portréty  legendárních  horolezců minulosti  a  významné  události  českého, 

československého, ale i světového horolezectví. 

Jerzy Porębski ‐ polský dokumentární filmový producent, scenárista a režisér. Pro své dokumentární 

filmy hledá náměty zejména v historii horolezectví v nejvyšších horách, ale také jiných dobrodružných 

odvětvích. 

Josef Wagner  ‐  fotograf, kameraman  a  speleolog.  Speleologií a  fotografováním  se  zabývá od  roku 

1968.  V  roce  1971  založil  v  Bohumíně  speleologickou  organizaci  ORCUS  Bohumín,  kterou  vede 

dodnes. 

 

Dozorčí rada 

Lukáš  Jansa  ‐  společník  advokátní  kanceláře  Jansa, Mokrý, Otevřel &  partneři,  která  zajištuje  pro 

nadační  fond  Historie  dobrodružství  kompletní  právní  servis.  Je  milovníkem  hor  a  vášnivým 

cestovatelem. 

Alexandra  Gendová  –  špičková  lezkyně  a  organizátorka  lezeckých  závodů  místního  i 

celorepublikového významu, která  svými aktivitami oslovuje  zájemce o přírodu a  sport,  zejména o 

horolezectví, sportovní lezení a bouldering. 
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Poděkování 

Činnost nadačního fondu podporují 

 Carlos  Carsolio  ‐ mexický  horolezec,  který  se  v  roce  1996  stal  čtvrtým  člověkem,  jenž  dosáhl 

všech vrcholů vyšších než 8000 metrů. 

 Vítězslav Dostál  ‐ první Čech, který na  jízdním kole objel zeměkouli, cestovatel, cyklista a autor 

knih. 

 Richard Konkolski ‐ nejslavnější český mořeplavec a autor knih, filmů a televizních dokumentů. 

 Steve Lichtag ‐ český cestovatel, režisér a spisovatel. 

 Adam Ondra ‐ nejlepší sportovní lezec světa. 

 Josef Rakoncaj ‐ český horolezec a autor úspěšných knih o horolezectví. 

 Krzysztof Starnawski ‐ polský jeskynní potápěč. 

 Anna  Wende‐Surmiak  ‐  ředitelka  Tatranského  muzea  v  polském  Zakopanem  a  presidentka 

asociace horských muzeí International Mountain Museum Alliance ‐ IMMA. 

 

Partneři nadačního fondu 

Moravskoslezský kraj, který poskytl ze svého rozpočtu účelově vymezenou dotaci na náklady spojené 

s realizací projektu „Niké se vrací domů!!!“. Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. 

Jakub Unucka, MBA rovněž převzal patronát nad přednáškovou činností Nadačního fondu Historie 

dobrodružství, v rámci které připravujeme prezentace historicky významných postav českého a 

československého dobrodružství. 

Statutární město Ostrava, které poskytlo ze svého rozpočtu účelově vymezenou dotaci na náklady 

spojené s realizací projektu „Niké se vrací domů!!!“ 

Nakladatelství JOTA, které se zaměřuje na průvodce, cestopisy a literaturu faktu, je sponzorem 

přednášek organizovaných nadačním fondem Historie dobrodružství. 

Informačně ‐ inzertní časopis PROGRAM je mediálním partnerem Nadačního fondu Historie 

dobrodružství. 

Cestovní kancelář BEMETT v čele s jednatelem Jaroslavem Cagašem, která finančně podporuje 

přednáškovou činnost Nadačního fondu Historie dobrodružství. 

Chata Prašivá je partnerem Nadačního fondu Historie dobrodružství. 

České příběhy ‐ projekt o zajímavých událostech a osobnostech Česka, je sponzorem webových 

stránek Nadačního fondu Historie dobrodružství. Sponzoruje autorka grafiky a designérka Ivana 

Kolaříková. 

Oldřich Hyvnar ‐ ilustrátor a malíř připravuje pro Nadační fond Historie dobrodružství komiks o 

nejslavnějším českém mořeplavci Richardovi Konkolském. 

Milan Švihálek ‐ dramaturg, scenárista, žurnalista, moderátor, redaktor a spisovatel, který pro 

Nadační fond Historie dobrodružství připravuje scénář komiksu o nejslavnějším českém mořeplavci 

Richardovi Konkolském. 
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Petr Piechowicz ‐ významný bohumínský fotograf a filmař se podílí na tvorbě webových stránek 

Nadačního fondu Historie dobrodružství, které obohacuje o fotoreportáže z přednášek a 

doprovodných akcí. Významnou měrou se zasloužil také o vznik knihy Navždy první. 

Petr Pazdírek ‐ vynikající fotograf, který je sponzorem webových stránek Nadačního fondu Historie 

dobrodružství, které obohacuje o fotoreportáže z přednášek a doprovodných akcí. 

Aguglia ‐ česká firma vyrábějící bavlněná sportovní trička, tílka, mikiny a kalhoty pro lezce na 

bouldering, climbing a treking je partnerem Nadačního fondu Historie dobrodružství. Podporuje 

přednáškovou činnost fondu. 

ATOS‐6, spol. s r.o., stavebně projektová kancelář ‐ Ing. arch. Radim Václavík podporuje nadační 

fond Historie dobrodružství konzultační činností v oblasti urbanismu, architektury a designu. 

GABEN, spol. s.r.o. v čele s jednatelem a zároveň prezidentem Rotary klubu v Ostravě Pavlem 

Bendou poskytli prostory pro pracovní obědy a setkání s významnými partnery. 

 

 

Všem výše jmenovaným děkujeme za jejich přízeň. 

 

 

 

 

Kontaktní a identifikační údaje 

Název organizace:  Nadační fond Historie dobrodružství 

Spisová značka:   N 1243 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Den zápisu:   25. října 2016 

Způsob jednání:   Členové  statutárního orgánu  jsou oprávněni zastupovat nadační  fond navenek a 

jednat jeho jménem ve všech jeho záležitostech, a to nejméně tři společně. 

Sídlo:   Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

Identifikační číslo:  05496543 

DIČ:   CZ05496543 

Telefon:   +420 731 171 172 

E‐mail:  info@historiedobrodruzstvi.cz, petr.horky@historiedobrodruzstvi.cz, 

marek.hyza@historiedobrodruzstvi.cz, martin.krejsa@historiedobrodruzstvi.cz, 

jerzy.porebski@historiedobrodruzstvi.cz, josef.wagner@historiedobrodruzstvi.cz 

Bankovní spojení:  Číslo transparentního účtu ‐ Fio banka 2901112762/2010 

Webové stránky:  www.historiedobrodruzstvi.cz 


