
Prague Color Climbing Festival 2020 

 

V pátek 26.6. se v pražském Lezeckém Centru SmíchOFF uskutečnil OPEN závod dětí v kombinaci 

boulderingu a lezení na obtížnost pro děti do 14 let. 

 

Závod pořádal a organizoval spolek HO SmíchOFF spolu s ČHS a Magistrátem hl.m. Prahy. 

 

Dopolední část programu byla věnována boulderu. Stavěči Honza Zbranek, Viktor Pařízek a Danny 

Holas postavili pro každou kategorii 4 bouldery. Jednalo se převážně o koordinační a rovnovážné 

bouldery po strukturách a velkých chytech. S vědomím účasti české lezecké špičky a mezinárodní 

účasti nebyly boulder problémy z nejlehčích. U většiny boulderů se dali TOPy spočítat na prstech 

jedné ruky, výjimečně i jedním prstem 😊 

 

Po obědové pauze, a vytrávení dárků od sponzorů Algida, Chimpanzee, EMCO a Kofola se závodníci 

vrhli na odpolední část věnovanou lezení na obtížnost. 

 

Zde na každého závodníka čekaly tři cesty. Organizátoři si dovolili připravit malou „zlomyslnost“ pro 

kategorii U12, čímž byla spára. 

Po počátečních rozpacích před začátkem lezení se ukázalo, že to zas tak špatný nápad nebyl. I ve 

spáře se velká část dětí hýbala naprosto skvěle. A i tato specifická cesta byla nejednou TOPovaná. 

 

V dívčí kategorii U12 se nám potkaly 2 holky na shodném druhém a třetím místě a tak je čekalo 

superfinále. Superfinále se za ohromné podpory diváků odehrálo na TR cestě za cca 9- UIAA, na které 

obě dívky předvedli parádní výkon. 

 

Stejně tak se superfinále dočkala i kategorie dívek U14. Zde byl souboj ještě zajímavější a o vítězce 

rozhodl TOP cesty za 9+/10- UIAA. 

 

Více fotek najdete na FB lezeckého centra SmíchOFF. 

 

Děkujeme partnerům: CT climbing technology, Austri Alpin, Rafiki, Modrá pyramida, EMCO, 

Staropramen, Kofola, Algida, Chimpanzee 

Děkujeme stavěčům za perfektně odvedenou práci. 

Děkujeme speakrovi Jirkovi Janotovi, fotografům a celému týmu LC SmíchOFF a HO SmíchOFF 

Děkujeme Českému horolezeckému svazu a Magistrátu hl.m. Prahy za podporu. 

 

Těšíme se na PCCF2021 opět za rok v červnu. 


