Přehled pořádaných akcí v roce 2011
Letos se po delší době dařilo především v horách. V Tatrách jsme se zůčastnili prvního
volného přelezení legendární hákovačky Šavle v severní stěně Kežmarského štítu (pův VIA4, volně M7), zopakovali morálovou Ruskou ruletu (M6) a Polský kút (M4) tamtéž a
přidali volné přelezy klasik jako Pochylého plotny (8) a Červené převisy (7-) na Jastrabce.
Jediný neúspěch byl pokus v Diretissimě Mlynárika (volně 9), kde sme se kvůli pomalému
postupu a nečekaným obtížím (avizováno 8-) se museli vrátit.
Významný byl přelez cesty bři. Schmidtů v severní stěně Matterhornu, který se podařilo
zvládnout za jediný den (podrobnosti viz příloha). V Bad Gasteinu se podařilo přelézt
vyhlášený led Supervisor (WI6) a variantu do ledu Seidelraupe (WI6, M5). V létě pak na
Marmoládě přelézt během dvou dnů Moderní časy (8-) v OS stylu, s bivakem v půlce stěny
(podrobnosti viz příloha). Dále jsme zopakovali několik cest v oblasti Tofany di Rozes.
Mnoho času jsme strávili na písku v Ostrově, Labských i Saských pískovcích, Hrubé skála a
hlavně v Adršpachu a Teplicích. Zopakovali jsme mnoho cest do obtížnosti IXc, jak
sportovního charakteru (Nervotoč IXc, Hrabě Zeppellin VIIIb, Kořist VIIIc, Hašiši Kriste
VIIIa, Apollo IXb, Posvátné libido každodenní IXa, atd…), tak klasických cest (Kouřová
VIIIc, několik Arnoldových cest do IXa v Sasku, Hranu pádů VIIIc, Papouščí spáru VIIIa,
atd..).
Zavítali jsem i na moravský písek – Komínky, Budačina, Lukov, na vápno do Polské jury,
ale také do španělského El Chorra a uskutečnili monoho výstupů do obtížnosti 8+/9-.
V Moravském Krasu se podařilo zopakovat přes 120 výstupů a dosáhnout obtížnosti 10cestami Provokace v Rudici a legendární Hradní spárou na Holštejně, která byla vůbec
první cestou této obtížnosti v Československu. Dále se podařilo přelézt i pár cest na hranici
desátého stupně – Labutí píseň a Tlustí chlapci nelétají… V Macoše se přelezla Mauglího
morálovka Na Smrk, čtvrtstoletí neopkavoná Kolpíkova cesta, nebo novinka, kterou sme
s spolu s Pavlem Weisserem během září udělali - trojdélkové Dobré rady k ničemu. V zimě
se pak Lukášovi Abtovi podařilo během dvou dnů sólo přelézt hákovačku Zimní královstí
(V+A3). Sólopřelezy pak byli také provedeny prvovýstupy Lartpourlartismus (9)
v Jáchymce a Kein Abel (8) na Henryho stěně.
Na místních skálách se pokračovalo v přejišťování – především Řeznické skály a Princovy
skály. Byla také zopakována dosud nejtěžší cesta v okrese - A o tom to je (9) na Čertovych
kamenech.
Z jeskyňářského pohledu jsme se zúčatnili speleologického týdne v Tisovci na Muráňské
planině, kde sme dále pokračovali v objevování jeskyně M-2. Dále proběhlo několik
speleologických akcí v oblasti Mt. Kanin na Slovinsku a také se pokračovalo v pracech
v místní jeskyni Smrčniské propadání. Uskutečněna byla i speleovýstava ke 40. výročí
založení místní skupiny Sever.

