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Vyhodnocení akcí za rok 2012 
 

 

Z přehledu uskutečněných akcí je vidět, že aktivně vyvíjíme sportovní činnost, které se 

zúčastňují nejen členové našeho sdružení, ale také organizujeme akce pro širokou sportovně 

založenou veřejnost. 

Níže předkládáme seznam akcí i s vyhodnocením: 

 

Vzhledem především ke zraněním a různým lékařským anabazím jsem v horách byly pouze 

párkrát. V Dolomitech sme vylezli monumentální Diretissimu Hasse-Brandler na Cimu 

Grande, Žlutou hranu na Cimu Piccollu a dvě obtížné cesty na Lastori di Formin (do obtíží 

8+/9-). V Tatrách pouze klasika Hokejky na Lomnický štít a pokus o prvovýstup také na 

Lomničák. 

Poměrně dost času jsme strávili na písku v Labských pískovcích a hlavně v Adršpachu a 

Teplicích. Zopakovali jsme mnoho cest do obtížnosti Xa, jak sportovního charakteru (Puta 

mare, Catenacio, Narozeniny, atd…), tak klasických cest (Obrovský komín na Tři obry, 

Nedobytná na Annu van Deak, Stezka pro krávy na Efendi, Pádlovačka na Čhogolisu atd.). 

Zavítali jsem i na moravský písek – Čertovy skály u Lidečka, Budačina, Kozel. Na vápno 

do Harmanca, ale také do několik výstupů v sportovních sektorech v italských Dolomitech. 

V Moravském Krasu se podařilo zopakovat přes 80 výstupů a dosáhnout obtížnosti 9+ 

cestou Chci srát venku ve Sloupu. Podařilo se zopakovat spoustu cest v obtížnosti 9- jako To 

je fofr a Skokan zelený na Holštejně. V Macoše sme rozdělali dvě poměrně dlouhé 

několikadélkové cesty, které budou dokončeny v zimě, či příštím rokem. Během dvou dnů 

jsme zopakovali moderní hákovačku Dlouhá noc. 

Na místních skálách se pokračovalo v přejišťování – především znovu objevený Strmý vrch, 

Tři Kameny, Ostružná a Pasák. Právě na Pasáku se volně podařilo přelézt staré hákovačky 

– Pasácké Idaho, Quo Vadis a Vzpomínku na Jorassess. Mnoho prvovýstupů jsme 

uskutečnili v již zmíněných oblastech. Dále pak v Bělé pod Pradědem, Dračí tlamě u 

Javorníku, na Venušiných miskách, Píšťale a Šafářce. Uskutečnili sme také Bouldrsešnu na 

Žulovém vrchu, které byla podpořena mezinárodní účastí několika Angličanu. 

Z jeskyňářského pohledu jsme se zúčatnili výzkumu v Demänovskej dolině v jaskyně 

Slobody a Štefanovke. Dále pak v Bystrianskej jaskyni. Proběhlo i několik speleologických 

akcí v oblasti Mt. Kanin na Slovinsku a také se pokračovalo v pracech v místní jeskyni 

Smrčniské propadání.  

Příspěvek na rok 2012 ve výši 30 000,- Kč jsme použili především na pořízení horolezeckého 

materiálu a výdaje na sportovní cesty včetně pojištění. Další výdaje spojené s činností 

sdružení si členové hradili z vlastních prostředků. 

 

 

 

 

 

 

V Jeseníku dne 6.11.2012                              za LK Javaanes 

       Lukáš Abt 

 

 


