Přehled pořádaných akcí v roce 2010
V okolí Branné sme uskutečnili řadu zimních výstupů a přidali i dva těžší výstupy –
Převisem pivních vlků (M5) a volný přelez Chvály gravitace (M6). Oběmi cestami sme
postupně zvýšili své lezecké maximum v oblasti drytoolingu.
Zúčastnili sme se mezinárodní expedice na Mt. Kanin ve Slovinsku, kde sme pomáhali při
objevování v jeskyni - propasti Skalarevo berezno.
Proběhl zájezd do italské Sperlongy v rámci volného lezení. Podařilo se vylézt pár 7b a
několik 7a na OS.
Expedice do jeskyní v okolí Krakovej hole v Demenovskej dolině. Především pomoc při
měřeních a prolongaci.
Za jarním pískem sme si odskočili do Tisé, ale poznávali sme i okolní oblasti Ostrov a
Rájec.
Na Sochorské skále u Říkonína se nám podařil náročný prvovýstup Mokrý sen (9 UIAA),
který se stal nejtěžší cestou oblasti.
Na Stránské skále se podařilo zopakovat náročný Hudyho bouldr (7A+fb) a na solo-flash
vylézt cestu Zkus se životu dál smát. V obou případech se jedná o málo opakované problémy.
Podařilo se dopřejišťovat Princovy skály, kde sme udělali několik prvovýstupů. Nejtěžší
cestou se stal Ovidius (8-), což patří k tomu nejtěžšímu co sme na žule vůbec vylezli.
V přejišťování sme pokračovali i na Bleskovci, kde sme také dodělali pár zajímavých cest.
Částečně se podařilo přejistit i Řeznické skály.
Několikrát sme zavítali na Labské pískovce, kde sme vylezli asi 20 cest do obtížnosti IXb.
Podařilo se i zopakovat vyhlášenou morálovku Big Wall (VIIIc) na Prezidenta.
Na Vysočině se podařilo udělat první volný přelez morálové cesty Pasecké mrouskání na
Paseckké skále a zopakovat nejtěžší cestu Drátniku – Kamaráda (8) a bouldrový traverz pod
Kamarádem (7A).
V Norsku se nám i přes nepříznivé počasí podařil první český výstup cestou Live is alive na
Eidetin, který sme během dvou dnů dokončili i přes nepříjemný déšť ve stěně. Na Lofotech
sme pak zopakovali několik kratších horských a klasických cest. Nedaloko Trondheimu se
pak v oblasti Hell podařilo vylézt několik 7a na OS.
Ve Val di Mellu sme vylezli zatím svou nejtěžší cestu ve stěně Qualida Escuda za 7a AF.
Pokračování do Chamonix, kde sme prostoupili 4 cesty v obtížnosti do 6b+.
Na Šafářově skále se nám podařilo dokončit starší projekty a nastínit morálový problém
Očistec, který snad příští rok přelezem.
Zavítali sme i několikrát do Ádru, kde se přelezlo několik významných klasik, ale i
sportovnějších cest. Totéž platí i pro návštěvu Teplic a Prachova.
Na Moravských píscích sme navštívili Barborku, Medůvku, Kozla, Lidečko, kde se
podařilo zopakovat většinu těžkých výstupů, včetně náročné a specifické cesty – Manínská (9
UIAA).
Opět sme uspořádali i bouldr session na Žulovém vrchu a Větrné hůrce, které se zúčastnilo
asi 15 lezců, včetně legendy českého lezení Tomáše Pilky.
V zahraničí se podařilo ještě navštívit oblast Osp ve Slovinsku, kde sme zvýšili OS hranici až
na 7a+.
Celý rok sme pak průběžně lezli především v Moravském krase, kde sme uskutečnili více
jak 150 výstupů do obtížnosti 9UIAA (Extáze na Lidomorně). Navíc se nám podařilo
zopakovat pár morálových cest, které mnohdy i čtvrtstoletí neměly opakování (především
v Macoše a na Rorejsech). Uskutečnili sme i několik prvovýstupů, jako Mroží faleš (8) na
Býčí roh, či Den sedmý, osmá noc (9-) ve Sloupu, ale i naznačili další směr při pokusu o
překonání nebezpečné (a dosud nevbylezené) cesty Haleluja! Bůh ťa miluje!, která
představuje největší morálovou výzvu na Moravě.

Na příští rok předpokládáme pokračovat v nastaveném tempu, včetně výběru oblasti.
V oblasti hor necháváme vše na podminkách pro lezení. Letos sme například asi 4x chtěli
vyjet na plánovaný výstup severní stěnou Matterhornu, ale právě počasí vždy vše zhatilo.
Proto bychom tentokrát nepřipojovali plánované akce, které se právě podmínkám musí
flexibilně přizpůsobovat.

