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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 již třetí výroční zprávu. Je za námi více než tři roky usilovné 

práce a pevně věříme, že naše činnost již začala nést své ovoce. Rádi bychom vás s výsledky našeho 

působení v roce 2019 seznámili prostřednictvím této zprávy. 

V tomto roce jsme naše úsilí zaměřili na úspěšné dokončení rozsáhlého projektu s názvem „Niké 

Richarda Konkolského se vrací domů!!!“. Má za cíl připravit v Ostravě důstojnou interaktivní expozici 

našemu nejslavnějšímu mořeplavci Richardu Konkolskému, která bude od jara 2020 umístěna v Malém 

světě techniky – U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Hlavní perlou výstavy se stane legendární loď Niké, která 

byla Národním technickým muzeem pro tyto účely našemu nadačnímu fondu zapůjčena. Pevně věříme, 

že připravovaná expozice bude návštěvníky chápána nejenom jako oslava Richarda Konkolského a jeho 

slavné  jachty,  ale  také  jako  prezentace  jachtingu  a  samotného  dobrodružství,  na  jehož  historické 

kořeny je náš nadační fond zaměřen. 

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

těchto  aktivit  byla  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, která vyšla v lednu 2019 v brněnském nakladatelství Jota. 

Velká  část aktivit byla proto zaměřena na  její propagaci prostřednictvím přednášek a autogramiád, 

které byly rovněž využity k představení našeho nadačního fondu a jeho činnosti. 

Rád bych závěrem úvodního slova  tradičně zmínil skutečnost, že si nesmírně ceníme  jakékoliv 

podpory  ze  strany  donátorů,  partnerů  a  spolupracovníků,  bez  jejichž  opory  by  se  nám  zdaleka 

nepodařilo naplnit cíle naší činnosti podle našich představ. 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 

 V  lednu 2019 vyšla v brněnském nakladatelství  Jota pod patronátem Nadačního  fondu Historie 

dobrodružství unikátní kniha s názvem Navždy první, která zachycuje historii československého 

horolezectví v období od druhé světové války po první výpravy našich horolezců do nejvyšších hor 

v  sedmdesátých  letech  minulého  století  prostřednictvím  vyprávění  legendárních  českých  a 

slovenských horolezců. Jedná se o unikátní autorizovaný soubor portrétů historicky významných 

postav  československého  horolezectví,  které  obsahují  horolezecký  životopis,  rozhovor  a  výčet 

nejvýznamnějších výstupů. Nechybí horolezecký slovníček, přehled zásadních výprav a množství 

dalších doprovodných materiálů. Kniha  vychází  s úvodním  slovem Máry Holečka,  fotografiemi 

Viléma Heckela, Bohumila Svatoše, Josefa Kývaly, Petra Piechowicze a dalších. 
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o Upoutávka  a  krátká  recenze  knihy  Navždy  první  vyšla  na  renomovaném  serveru 

horyinfo. 

o Recenze knihy Navždy první byla publikována rovněž v Knihcentrum revue. 

o Další recenze knihy Navždy první se objevila na serveru Vaše literatura. 

o Představení  knihy  Navždy  první  proběhlo  na  brněnském  výstavišti  v  rámci 

cestovatelského  festivalu  GO  kamera  20.  ledna  2019.  Jednalo  se  o  vůbec  první 

veřejnou  prezentaci  této  publikace.  Autoři  knihy Martin  Krejsa  a  Petr  Piechowicz 

společně s paní redaktorkou Kamilou Hladkou své dílo také představili protagonistovi 

první  kapitoly  ‐  legendárnímu  Frantovi  Plškovi,  prvovýstupci  Macochy  a  autorovi 

Hokejky, jedné z nejslavnějších tatranských cest v západní stěně Lomnického štítu. 

o Prezentaci knihy Navždy první společně s pozvánkou na ostravský křest této publikace 

odvysílala Česká televize 19. února 2019 v pořadu Téma pro hosty ČT sport. 

o Autoři knihy Navždy první Martin Krejsa a Petr Piechowicz představili  svou knihu v 

sobotu 23. února 2019 na festivalu Prima Zoom World Film, který pod vedením Petra 

Horkého proběhl na výstavišti v Praze‐Holešovicích v rámci festivalu cestovního ruchu 

Holiday World. 

o Pozvánka na ostravský křest knihy Navždy první i vyprávění Diny Štěrbové se objevily 

v Dobrém ránu v Česká televizi 7. března 2019. 

o Ostravský křest knihy Navždy první proběhl 7. března 2019 v ostravském kině Vesmír. 

Náš v současnosti nejúspěšnější horolezec Marek Holeček ‐ autor předmluvy, nejprve 

přítomné  pobavil  svou  přednáškou  i  premiérovým  filmem  z  jeho  lezecké  cesty  do 

Antarktidy.  Následoval  křest  knih  Dotknout  se  nebe  a  Navždy  první  včetně 

autogramiády  za  přítomnosti  legend  československého  horolezectví.  Osobně  byli 

přítomni Jan Červinka, Ján Čistič Ďurana, Leoš Chládek,  Ivan Kluvánek, Josef Kývala, 

Michal Orolin, Leopold Páleníček, František Plšek, Vlastimil Šmída, Dina Štěrbová, Sylva 

Talla, Gerhard Tschunko, Česlav Wojcík, Ľudovít Zahoranský a Josef Bob Zeitler. 

o Krátkou reportáž z ostravského křtu knihy Navždy první odvysílala Česká televize 8. 

března 2019 v pořadu Události v regionech (Ostrava). 

o Krátký  článek  s  fotografiemi  z  ostravského  křtu  knihy  Navždy  první  se  objevil  na 

renomovaném lezeckém zpravodajském serveru Lezec. 

o Velmi pěkný  článek o ostravském křtu knihy Navždy první a o setkání  legendárních 

horolezců v kině Vesmír z pera Martina Stolárika vyšel v časopise eMontana. 

o S horolezeckou legendou Dinou Štěrbovou, o které pojednává poslední kapitola knihy 

Navždy první, si o nemocnici v Pákistánu, o její knize Touhy a úděl, i o prvních ženách 

na osmitisícovkách, povídala redaktorka Dagmar Misařová na vlnách Českého rozhlasu 

Ostrava. 

o Slovenský křest knihy Navždy první se uskutečnil 31. března 2019 v Bratislavě v rámci 

festivalu  Hory  a město  zejména  díky  řediteli  festivalu  Alanu  Formánkovi.  Úžasné 

setkání  legendárních  československých  horolezců moderoval  a  spoustou  osobních 

vzpomínek okořenil dosavadní předseda Slovenského horolezeckého svazu James Igor 

Koller.  Prezentace  knihy  se  osobně  zúčastnili  Ivan  Kluvánek,  Ján  Ďurana, Gerhard 

Tschunko, Michal Orolin, Gejza Haak, Ľudovít Zahoranský, Česlav Wojcík, Sylva Talla a 

Dina Štěrbová. 

o Na  základě  rozhovorů po přednášce a  křtu  knihy Navždy první na  festivalu Hory a 

město v Bratislavě vznikla rozhlasová reportáž, která byla odvysílaná na slovenském 

Rádiu Devín 21. dubna 2019 v pořadu Rubikon. 
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o O nejvýznamnějších československých horolezcích popisovaných v knize Navždy první 

měl možnost autor knihy povyprávět na KNIHCENTRUM festivalu 17. července v 16:00 

hod. v ostravském Domě knihy. 

o Na světoznámém festivalu Colours of Ostrava byla kniha Navždy první představena na 

Livingstone Adventure stage dne 20. července v 18:30 hod. v rámci multižánrového 

diskusního fóra Meltingpot. Autor textu knihy i autor většiny fotografií Petr Piechowicz 

seznámili přítomné s příběhy legendárních československých horolezců popisovaných 

v knize. Jejich vyprávění vyvrcholilo vystoupením horolezecké legendy Diny Štěrbové, 

která divákům přiblížila vznik české nemocnice v Pákistánu. 

o Bylo nám ctí představit knihu Navždy první na 36. ročníku kultovního Mezinárodního 

horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují v poledne 23. srpna 2019 v 

sále místního kina. 

o Vernisáž výstavy věnované knize Navždy první ve výstavní síni na náměstí v Novém 

Jičíně se uskutečnilo 2. října 2019 v 17:00 hod. 

o Ve Vysokých Tatrách proběhl v  sobotu 12.  října 2019 35.  ročník Memoriálu  Jozefa 

Psotku,  v Popradu  finišoval  Festival horských  filmov a  v Tatranské  Lomnici  se  sešli 

účastníci  legendární  výpravy  na  Mount  Everest  1984.  Hlavní  organizátor  tohoto 

setkání Mišo Orolin pozval také Martina Krejsu a Pepe Piechowicze, kteří "klasikům" 

mohli představit jejich knihu Navždy první. 

 Výjimečné  setkání  s prvním  československým  kosmonautem Vladimírem Remkem proběhlo  v 

ostravském kině Vesmír v úterý 29. ledna 2019. Besedu moderoval Petr Horký a byla natáčena pro 

pořad televize Prima Zoom "Hausbot Petra Horkého". 

 Jak se polský skaut Jerzy Kukuczka stal nejlepším horolezcem světové historie, který jako druhý na 

světě  zdolal  všech  čtrnáct  osmitisícových  štítů?  Odpověď  zazněla  6.  února  2019  v Klubu 

cestovatelů v Praze na prvním setkání projektu s názvem „Z Polska až nakonec světa”. Během 

setkání bylo pokřtěno české vydání knihy Kukuczka za účasti autorů Dariusze Kortka a Marcina 

Pietraszewského. Kniha vyšla v nakladatelství JOTA na konci ledna 2019. Akci moderoval Martin 

Krejsa, přední český odborník na historii horolezectví a člen správní rady Nadačního fondu Historie 

dobrodružství. 

 Martin Krejsa  a Petr Piechowicz navštívili děti  v mateřské  školce na ulici  Čs. exilu  v Ostravě – 

Porubě  a  poutavou  formou  je  seznámili  se  základy  sportovního  lezení  a  horolezectví  včetně 

názorných ukázek na umělé stěně školky. Jejich vystoupení se setkalo s kladným ohlasem u dětí i 

u pedagogických pracovníků. 

 Nadační fond Historie dobrodružství se sponzorsky podílel na akci pro veřejnost s názvem Alpský 

traverz nad Odrou, kterou každoročně organizují bohumínští jeskyňáři pod vedením člena správní 

rady Nadačního fondu Historie dobrodružství Josefa Wagnera. 

 V současnosti nejúspěšnější čeští horolezci Marek Mára Holeček a Zdeněk Háček Hák seznámili 

ve středu 13. listopadu 2019 v téměř tříhodinovém přednáškovém bloku v ostravském kině Vesmír 

diváky  s  jejich  dramatickým  8  dní  trvajícím  výstupu  severozápadní  stěnou  nepálského  štítu 

Chamlangu  vysokého  7321  m.  Oba  nositelé  prestižního  horolezeckého  ocenění  Zlatý  cepín 

dokázali v květnu 2019 prostoupit touto dvoukilometrovou stěnou jako první na světě. Prvovýstup 

s názvem UFO Line představuje jejich další celosvětově respektovaný horolezecký úspěch. 

 Ikona  světového  sportovního  lezení Adam Ondra na  jediné přednášce během  své přípravy na 

olympiádu  v Tokiu  v  roce 2020 a  legenda  československého boulderingu a  sportovního  lezení 

Tomáš „Svišť“ Pilka společně s významným lezeckým fotografem Petrem „Pepem“ Piechowiczem 

vystoupili  na moderované  besedě  19.  listopadu  2019  v  ostravském  kině  Vesmír. Na  unikátní 

přednášce si mohli diváci vyslechnout vyprávění z historie volného lezení v Moravském krasu nebo 

spontánní a emotivní Adamovo přiblížení  jeho největších sportovních úspěchů z poslední doby. 
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Jako jedni z prvních také spatřili ukázky z šestidílného filmového dokumentu Balkánem nahoru a 

dolů  s Adamem Ondrou,  který  režijně  zpracoval  člen  správní  rady Nadačního  fondu Historie 

dobrodružství Petr Horký. V závěru proběhla také autogramiáda nové knihy Adam Ondra: lezec 

tělem i duší. 

 Na webu nadačního fondu byla 16. prosince 2019 publikována reportáž Jiřího Hona „Vzpomínky 

na Zdeňka Hrubého“. 

 Přednášku  o  Richardovi  Konkolském  s představením Nadačního  fondu Historie  dobrodružství 

prezentoval 19. 12. 2019 paskovským školákům a seniorům v paskovském kině Panorama Marek 

Hýža. 

 „S kamerou za Rembaranky aneb po stopách zapomenuté expedice“, tak se  jmenuje výjimečná 

reportáž historicky významné výpravy Expedice Rembaranka 1969 z roku 1969, kterou na náš web 

umístil 19. prosince 2019 významný publicista Milan Švihálek. 

Zprávy v médiích 

 Český  rozhlas  Ostrava  odvysílal  31.  ledna  2019  v pořadu  Odpolední  interview  rozhlasovou 

reportáž s názvem „Vladimír Remek, kosmonaut“, ve které je zmíněno, že v roce 2018 uplynulo 40 

let od úspěšného letu Vladimíra Remka do vesmíru a Nadační fond Historie dobrodružství umožnil 

na tuto mimořádnou a velmi dobrodružnou výpravu zavzpomínat. 

 Prezentaci knihy Navždy první společně s pozvánkou na ostravský křest této publikace odvysílala 

Česká televize 19. února 2019 v pořadu Téma pro hosty ČT sport. 

 Úsměvný rozhovor s autorem knihy Navždy první Martinem Krejsou byl publikován 28. února 2019 

v časopise Knihcentrum revue. 

 Rozhovor s kosmonautem Vladimírem Remkem, který vznikl před jeho vystoupením v ostravském 

kině Vesmír, vyšel 4. března 2019 v magazínu Program. 

 Pozvánka na ostravský křest knihy Navždy první i vyprávění Diny Štěrbové se objevily v Dobrém 

ránu České televize 7. března 2019. 

 Marek Hýža hovořil o Nadačním fondu Historie dobrodružství i o legendách, na které se pomalu 

zapomíná, na vlnách Českého rozhlasu Ostrava 7. března 2019. 

 Fotografie Jaroslava Ožany z ostravského křtu knihy Navždy první v kině Vesmír byly umístěny do 

fotobanky České tiskové kanceláře – ČTK. 

 Krátkou reportáž z ostravského křtu knihy Navždy první odvysílala Česká televize 8. března 2019 v 

pořadu Události v regionech (Ostrava). 

 Velmi pěkný článek o ostravském křtu knihy Navždy první a o setkání  legendárních horolezců v 

kině Vesmír vyšel 10. března 2019 v časopise eMontana. 

 Krátký článek s fotografiemi z ostravského křtu knihy Navždy první se objevil 11. března 2019 na 

renomovaném lezeckém zpravodajském serveru Lezec. 

 S  horolezeckou  legendou  Dinou  Štěrbovou  si  v  reportáži  Českého  rozhlasu Ostrava  povídala 

redaktorka Dagmar Misařová 14. března 2019. 

 O připravovaném vystavení  jachty Niké Richarda Konkolského v Dolních Vítkovicích pojednává 

článek v Moravskoslezském deníku ze dne 18. března 2019. 

 Česká televize Ostrava odvysílala 28. března 2019 první z řady plánovaných reportáží o návratu 

legendární lodi Niké Richarda Konkolského do Ostravy. 

 V  pořadu  České  televize  Ostrava  se  30.  března  2019  objevila  reportáž  o  přípravě  expozice 

věnované slavné jachtě Niké a rozhovor s Richardem Konkolským. 

 Epizoda Vladimír Remek  ‐ první evropský  kosmonaut pořadu Hausbot Petra Horkého  televize 

Prima Zoom byla natáčena v průběhu přednášky v ostravském kině Vesmír 29. ledna 2019. 
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 Rozhlasová  reportáž  pořadu  Rubikon  věnovaná  slovenskému  křtu  knihy  Navždy  první  byla 

odvysílaná na slovenském Rádiu Devín 21. dubna 2019. 

Různé 

 Dne 21. ledna 2019 proběhlo jedno z důležitých jednání se zástupci Národního technického 

muzea ‐ s generálním ředitelem Mgr. Karlem Ksandrem a vedoucím odboru muzea dopravy Mgr. 

Arnoštem Nezmeškalem. 

 V pondělí 30. září 2019 byla v Národním technickém muzeu v Praze podepsána smlouva na 

zapůjčení slavné lodě NIKE Richarda Konkolského do Ostravy. V lednu 2020 bude přivezena do 

budovy Malého světa techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovice a v březnu 2020 se tak může otevřít 

expozice věnovaná nejslavnějšímu českému mořeplavci Richardovi Konkolskému. 

Záměry nadačního fondu na příští období 

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

československého dobrodružství jako např. Richard Konkolski, Martin Doleček, Miloslav Stingl, Ivo 

Petr, Marek Holeček, Zdeněk Hák, Rudolf Krautschneider, Steve Lightag, Milan Koláček, Václav 

Sůra, Vladimír Remek a další. 

 Rádi  bychom  se  stali  součástí  největšího  festivalu  horského  filmu  a  dobrodružství  ve  střední 

Evropě Hory a město, který se každoročně pořádá v Bratislavě a několika slovenských městech 

pod  vedením  ředitele  festivalu  Alana  Formánka.  Máme  rovněž  zájem  o  projekce  filmových 

dokumentů Reel Rock, které každoročně přinášejí světové premiéry toho nejlepšího z lezeckého 

světa. 

 Česká vodácká expedice v roce 2009 úspěšně zdolala 363 kilometry divoké řeky Colorado v Grand 

kaňonu. Členové správní rady Nadačního fondu Historie dobrodružství Marek Hýža a Radim Friedl 

byli jejími přímými účastníky. V rámci expedice vznikl úspěšný film "V divokých peřejích Colorada", 

oceněný na prestižním mezinárodním filmovém festivalu na Maltě. Marek Hýža o výpravě napsal 

i knihu "Tři týdny v kaňonu", která však díky krachu nakladatelství nakonec nevyšla. Rádi bychom 

jí vydali v rámci aktivit našeho nadačního fondu. 

 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. 

Součástí expozice bude i řada doprovodných akcí. Jednou z nich je kreslený komiks o Richardovi 

Konkolském, který přístupnou formou ukáže důležité momenty ze života slavného mořeplavce. 

Scénář komiksu připravuje známý publicista Milan Švihálek. O grafické ztvárnění se zaslouží malíř 

a ilustrátor Oldřich Hyvnar, autor mnoha ilustrací pro děti a mládež. 

 Zpracování archivu Bohumila Svatoše  ‐ účastníka první  české horolezecké výpravy do Himálaje 

z roku  1969,  která  směřovala  k vrcholu  štítu  Annapurna  IV,  a  jehož  bohatý  fotografický  a 

dokumentační archív odkázal Nadačnímu fondu Historie dobrodružství. 

 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 významné události ze života významného 

českého cyklisty a cestovatele Víti Dostála, který  jako první Čech objel na kole celý svět, první 
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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 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:  0,‐ Kč 

 zahraniční dotace a granty:  0,‐ Kč 

 sponzorské dary:  0,‐ Kč 

 příjmy z vlastní činnosti (tržby ze vstupného):  220.265,‐ Kč 

 příjmy za prodané zboží  10.140,‐ Kč 

 ostatní příjmy:  27.018,‐ Kč 

 příjmy celkem:  257.423,‐ Kč 

Výdaje 

 mzdy a ostatní osobní náklady:  247.500,‐ Kč 

 cestovné:  58.912,‐ Kč 

 materiál a DHM:  33.760,‐ Kč 

 provozní režie:  0,‐ Kč 

 prodané zboží  7.780,‐ Kč 

 služby:  162.349,‐ Kč 

 ostatní náklady:  120,‐ Kč 

 výdaje celkem:  510.421,‐ Kč 

Výsledek hospodaření  

 výsledek hospodaření:  ‐252.998,‐ 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. 

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. 
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Jerzy Porębski (do 5. června 2019) ‐ 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. 

Radim Friedl (od 5. června 2019) ‐ ostravský vodák a dobrodruh, který se od mládí věnuje vodáctví a 

vysokohorské turistice. V Nadačním fondu Historie dobrodružství plní úlohu ekonoma a manažera. 

Dozorčí rada 

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. 

Lukáš Jansa (do 5. června 2019) ‐ společník advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, která 

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

vášnivým cestovatelem. 

Jerzy Porębski (od 5. června 2019) ‐ 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. 

Vítězslav Dostál (od 5. června 2019) ‐ první Čech, který na  jízdním kole objel zeměkouli, cestovatel, 

cyklista a autor knih. 

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. 

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

 Steve Lichtag ‐ český cestovatel, režisér a spisovatel. 

 Karel Loprais – slavný český automobilový závodník, šestinásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii 

kamiónů. 

 Adam Ondra ‐ nejlepší sportovní lezec světa. 

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

 Vladimír  Remek  –  první  československý  kosmonaut  a  první  kosmonaut  z jiného  státu  nežli 

Sovětský svaz nebo USA. 

 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!!!“ 
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 Malý svět techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovice, kde bude umístěna expozice věnovaná 

nejslavnějšímu českému mořeplavci Richardovi Konkolskému, je partnerem při realizaci projektu 

Niké Richarda Konkolského se vrací domů! 

 Národní technické muzeum v Praze, které zapůjčilo ze svých sbírek legendární jachtu Niké 

Richarda Konkolského, je partnerem při realizaci projektu Niké Richarda Konkolského 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. 

 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. 

 Kudyznudy.cz ‐ tipy na výlet, projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, jehož 

cílem je podpora domácího cestovního ruchu, podporuje Nadační fond Historie dobrodružství v 

oblasti propagace nabídek na trávení volného času a připravovaných akcí. 

 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. 
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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:   Nádražní 884/116, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Identifikační číslo:  05496543 

DIČ:   CZ05496543 

Telefon:   +420 731 171 172 

E‐mail:  info@historiedobrodruzstvi.cz, radim.friedl@historiedobrodruzstvi.cz, 

petr.horky@historiedobrodruzstvi.cz, marek.hyza@historiedobrodruzstvi.cz, 

martin.krejsa@historiedobrodruzstvi.cz, josef.wagner@historiedobrodruzstvi.cz 

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

Webové stránky:  www.historiedobrodruzstvi.cz/ 

Facebook:  www.facebook.com/historiedobrodruzstvi/ 

Instagram:  www.instagram.com/historiedobrodruzstvi/ 

Youtube:  www.youtube.com/channel/UCq0yNkHDZACR6PtpQFQGUXg 


