


PETICE za SKÁLY ŠKROVÁD



PODEPSALO  248 LIDÍ!!!



LEZECKÝ PRŮVODCE 
ŠKROVÁD

Lezení i bouldering
v jednom.
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Harrachov



Harrachov











Pod vrcholem 
Patrie - dál už se 

muselo pěšky



Vrcholovka
na Solisku



Novoroční 
skialpování ve 

Spithal am Pyrhn, 
výšlap na Rotewand

a Warscheneck
(manželský trip)



Novoroční 
skialpování ve 

Spithal am Pyrhn, 
výšlap na Rotewand

a Warscheneck
(manželský trip)



Březnové 
freeride v 

Montafonu
(Noví, Kožiši)





















Marcel - Siruana



Mara - Siruana



Výlet - Siruana - moře



Joga - Siruana



SIURANA
Cesta z roku 1987
Boys don't cry - 7C







Španělsko 
- Jaen -
únor -
Koňo -
vytříbený 
technik -
kození



Španělsko - Jaen -
únor - Koňo -
vytříbený technik -
patování



Španělsko 
- Jaen -
únor - celá 
partička -
poznej 
hlavní 
rozdíl mezi 
fotkami



Španělsko 
- Jaen -
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rozdíl mezi 
fotkami



YOSEMITY
lezeni Nutcracker 6a na Ranger-rock



Yosemity
Tioga
pass
na kole



3denni vyprava na 
Matterhorn v 
Kalifornii, 3785m, 
obtiznost 6a





Bouldering - Central Park - New 
York - kousek programu v týdnu 
neprogramu - březen



7 - Francie - Gorges du Tarn -
Pyromania - 7c  - 50m mega routa -
květen



Kolektivní podpora -
Komíňákovi





Tarn - dinosaur



Tarn –
oslava 
narozeniny



Neřesti v Tarnu





TARN
Arachnide –
nadherná technická 
kolmárna



TARN –
Anetka v klíčku



TARN
Koňo s nejlepším 
kamarádem.



Otvíráni skal Škrovád













Fotka z 

Hruboskalskeho

pulmaratonu, ktery

jsme bezeli s 
Radonem



Durnstein





Durnstein - nepříjemé cvakání  
řetězu v ceste Speedy







Cinqe Torri - Anet a Ira - Holky jdou na to



Falzarego Pass -
vyběr cesty



Hrana delago a 
1km díra -
strašně fouká a je 
zima



Kdesi ve stěně



a vrchol



tradicni
mezinarodni sraz 
horolezkyn RHM 
v Lake District



Super POVL lezeni, kde ti nepomuze
zadnej borhak pri hledani zda jsi spravne
v ceste a za mlhy se tam bez mapy a 
kompasu radsi ani do kopcu nevydavej. 
No a proto jsou zde horolezkyne velmi 
silne zeny, zde mala ukazka minimalni
vyzbroje.



Kavkaz do Gruzie Kazbek (5047m) 
vypadal 
nasledovne: 
jeden den vystup 
1500m na 
meteostanici, par 
hodin odpocinek, 
druhej den 
dalsich 1500 m na 
vrchol a cely to 
sestoupit.  
Nehtiky na 
palcich u nohou 
uz nemam. Priste
jedine naboso 
jako ten psik, 
kterej na vrsek
dosel stejne jako 
my a bez macek.











jogový týden na 
Řeckém ostrově 
Thassos a jeden 
den jsme 
vyměnily jogové
pozice za výstup 
na nejvyšší horu 
ostrova IPSARIO
1204 m. Výstup 
byl nenáročný, ve 
střední části 
výstupu to 
vypadalo jako 
když šlapeme 
skalkou plnou 
květin.
Kdo nepřibalil na 
výstup mikču či 
větrovku, byl 
překvapen. Jojo 
hory se nesmí 
nikdy podcenit.

Řecký ostrov Thassos
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Kdo nepřibalil na 
výstup mikču či 
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nikdy podcenit.







6 - Žanďa v VIIb -
velikonoční Sasko -
Affenstain - duben



Ztracený sen Xc - listopad 2019



Hodně zajímavý odvážnější VIIIc na Bachyni v Teplicích –
všimni si pozorného jističe - léto 2019



Hodně zajímavý odvážnější VIIIc na Bachyni v Teplicích –
všimni si pozorného jističe - léto 2019



Bachyně - zajímavá fotka s 
paprsky slunce



Stará cesta 
na Skalní 
Korunu VIIc -
Teplice



Sasko – Blosstock Westwand
VIIb (VIIc) – krásný vzdušný 
traverz  20 m





Kóřa se 

letos celkem 

posnažil v 

Labáku,



já pak 

musela 

taky:-)



















V podzimních 
tatrách bylo 
krásně, počasí 
nám přálo



parádně jsme 
zalezli -
příprava na 
hřeben 
Východné
Vysoké



Anet kdesi ve stěně



Den druhý -jdem na to - Javorový Štít



lehce bloudíme



ale vrchol jsme našli



poslední 
ráno na 
Terynce



A taky jsme 
se s Anetkou 
vzali



a spousta z Vás u toho byl s námi - Děkujeme :-)



a spousta z Vás u toho byl s námi - Děkujeme :-)







A lahudka nakonec -
otresna miniserie ze dreva
na Stezerech. Tak takto se 
nestydi vyuzivat HO 
Skrovad namezdni detskou
praci!!!





Kalymnos - 7c v sektoru 
Grande Grota - září



Kalymnos -
září - Lenka



Lezení Jura -
Dan



Korzika - Zuzka

Letní Korsika, 14ti denní cestování po ostrově, lezení v 
oblastech St.Florent, Restonika, Col de Bavella (suita 
okolo Nových)



Lezení Jura -
Dan



Lezení Jura -
Dan



Sjetí Ohře 
a lezení 
na 
Perštejně



Delfa - kontrola mlýna



foto z návštěvy pivovaru, který se nám připletl do cesty 
naprosto zcela náhodou - červenec



Jordánsko Wadi Rum 
VLK s Verčou







Matterhorn: Další pokus o severní stěnu. Opět nebyly 
podmínky, tak jsme to vyběhli s Ørjanem normálkou.



Cyklista: Vzhledem ke zranění z Ádru jsem letos nemohl 

pokračovat v lezení, což jsem zjistil hned po první délce 

severky Petit Dru. Padly tím i plány na Piz Badile, 

Matterhorn a pár projektů v Chamonix. Aspoň jsem měl 

víc času na kolo.



Příští rok se chystám na World by Bike Challenge - závod kolem světa na kole.

Čtyři světadíly, 28 tisíc kilometrů a zhruba 120 dní v sedle 
jízdního kola.



V poradi jiz seste boulder zavody v Chrudimi probehly tyden po 
lonskem Poslednim slaneni

nejuspesnejsi divky



Nejúspěšnější ženy aneb 

Výkvět Škrovádu :) (toto 

oznaceni samozrejme

neplati pro reditele zavodu
Máru vpravo na snimku)





DĚKUJI ZA POZORNOST.
HORÁM ZDAR!!


