Lezecký kroužek
JAVAANES

Příloha k vyúčtování dotace za rok 2009 - Přehled akcí
1. Tatry – Bielovodská dolina
V zimních horských podmínkách se nám podařilo vylézt Český led, Kaskády a Oči plné ledu.
Obtíže II/4-5.
2. Prachovské skály
V téměř kompletní sestavě se vylezlo asi 30 cest tradičního charakteru do obtížnosti VIIIc.
3. Adršpašské skály
V průběhu roku byly podniknuty 4 akce do tohoto skalního města. Zaměření na zlepšení
techniky ve spárách a širočinách, celkem vylezeno asi 40 cest do obtížnosti IXa.
4. Speleofórum
Prezentace výsledků výzkumu a bádání v oblasti Na Pomezí v Jesenickém krasu. Nové objevy
byly oceněny jako druhé nejdůležitější v České republice.
5. Štatl cap Blansko
Boulder session v Blansku, kde jsme obsadili 7. a 8. místo v poměrně náročné brněnské
konkurenci. Asi 20 vylezených bouldrů do obtížnosti 6C
6. Moravský kras – Rorejsy
Téměř horské lezení v náročné a dlouhé stěně Rorejsů, 5 cest do obtížnosti 8+.
7. Sportovní lezení – Slovensko
První zastávka ještě na české straně na Čertových skalách u Lidečka. Několik cest do
obtížnosti 8-. Na Slovensku navštíveny oblasti Prečín a Priedhorie. Především zaměřeno na
OS sportovních cest. Asi 30 cest do obtížnosti 8.
8. Dolomity
Nejdřív zastávka v Rakousku ve sportovní oblasti Bruck a pokus v cestě Ende nie(dosažena
23. délka). V dolomitech lezení v oblasti Tre Cime – Casinova cesta na C. Piccollissimu a C.
Ovest, Comiciho cesta na C. Grande a Demuthova hrana na C. Ovest. Přesun do oblasti
Cinque torri – horská cesta Finlandia, sportovní cesty do obtíží 8+ (8 OS).
9. 50. Jaskyniarsky týždeň
Pomoc při průzkumu nových prostor jeskyní v Demanovskej dolině.
10. Slovinsko
Speleoalpinistický výjezd do jeskyní propasťovitého charakteru, využití techniky SRT. Její
praktická aplikace na delších úsecích.
11. Domácí oblasti, další oblasti na Moravě a v Čechách
Dále se pokračovalo v přejišťování místních oblastí a tvorba nových cest (asi 40 prvovýstupů
do obtížnosti 8+, včetně volných přelezů bývalých hákovaček). V oblasti Moravského krasu
vylezeno přes 130 cest (do obtížnosti 9-), včetně přelezu morálovky Kocovina (2. přelez za
více než 30let) a 2. volného přelezu nejtěžší cesty v Macoše – Pozdního sběru. Také jsme
navštívili bouldrovou oblast Bor, kde se nám podařilo přelézt asi 20 bouldrů do obtížnosti
6C+.
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Většina akcí byla dokumentovaná fotografiemi (viz galerie na www.lk-javaanes.ic.cz) a
natáčena na video (film vznikne na konci roku).
Vzhledem k tomu, že jsme plánovali akce na celý rok, proběhne do konce roku ještě několik
dalších (již na vlastní náklady), včetně pořádání Bouldr Session na místních bouldrech.
Některé plánované akce, především v horách, se neuskutečnily především z důvodu špatného
počasí, případně ze zdravotních důvodů (zlomenina). Také byl letos kladen větší důraz na
zlepšování techniky lezení a proto zvýšena návštěva písků.
Při vyúčtování cestovních výdajů jsme se řídili vnitřní směrnicí ČHS č.1/2007 o poskytování
cestovních náhrad na akcích Českého horolezeckého svazu.

V Jeseníku dne 29.9.2009
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