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CESKÉ BOULDRY II.

PETROHRAD
Petr Piechowicz, Venca Kučírek

Oblast, kterou se vám v tomto čísle pokusím před-
stavit, je v porovnání s trpaslíkem Bystřičkou ob-
rem české boulderingové scény. Už samotná 
historie lezení v této oblasti, jež se začala psát 
v osmdesátých letech minulého století, by zabrala 
veškerý prostor, který zde máme určený pro ten-
to seriál. Průkopníky boulderingu v oblasti Jese-
nicka se stala lezecká parta kolem Evžena Béži 
Jedovnického, Davida Steckera, Karla Žáka, Jar-
dy Chalupy, Jirky Lva a Karla Babky, která udě-
lala prvních patnáct bouldrů (původně soutěž-
ních) na balvanech Mlýnského vrchu nad obcí 
Ležky poblíž Lubence. Od roku 1986 se tedy za-
čala psát dlouhá historie jesenického boulderin-
gu. Nejvýraznější lezeckou dvojicí místního ka-
menomilství posledních let se stává Petr Resch a 
Karel Hegr, kteří znovu objevují již zapomenuté 
skalní objekty, oprašují nové a nové kameny pro 
generace lezců, kteří si už bouldering bez nástu-
pu ze sedu, traverzů a relativně pohodlného od-
skakování do bouldermatek nedovedou předsta-
vit. Od roku 2002 pořádá tato nezničitelná dvo-
jice parádní setkání milovníků boulderingu z celé 
Evropy – Petrohradské PADání. 
Více o historii boulderingu na žulových balva-
nech „Petrohradské kotliny“ (v minulosti hojně uží-
vaný pojem Jesenicko) se dozvíte v průvodci Pet-
rohrad, kterou zde krásně zpracoval Mára Beke. 
Jelikož tato oblast v dnešní době disponuje něco 
mezi třemi a čtyřmi tisícovkami bouldrů v jede-

nácti sektorech, není vůbec snadné představit 
vše zajímavé. Obci Petrohrad jsou nejblíže po-
ložené sektory Větrná hůrka, Pod Hradem, Hřbi-
tovní kameny, Josemit, Podzimní věž, Vyhlídková 
skála a Brána. Další oblasti se rozkládají v blíz-
kosti Jesenice, kde se leze na Vlčím kopci, Ko-
sobodech a Bukově. Nad obcí Ležky najdete 

Mlýnský vrch a poslední sektor Žihelsko je ukryt 
v blízkosti Žihle.

Kdybychom se do oblasti vypravili podle číselné-
ho uspořádání v již zmiňovaném průvodci, nul-
tým sektorem je zde Větrná hůrka. Sektor sice 
neoplývá množstvím balvanů, zato zde najdete 
zatím nejtěžší boulder oblasti Barevný svět (8B+ 
SD Fb), jehož skalp si v roce 2006 odnesl Petr 
Resch. Kromě tohoto „prásku“ vedou na balvan 
Mučírna ještě problémy jako No exit (7C SD Fb) 
a No entry (8A SD Fb). Na vedlejším výrazném 
bloku Mordor vylezla další osobnost českého 
boulderingu – Rosťa Štefánek – jednu z prvních 
místních osmiček Na Krev (8A/A+ SD Fb), jenž 
byla časem prodloužena a nazvána Na Krev 
II – Zabili Kennyho (8B SD Fb). Kromě těchto li-
nek vyšší dívčí zde můžete vyzkoušet 40 problé-
mů různé obtížnosti, takže si zaleze opravdu kaž-
dý. Výhoda mini sektoru je, jak již název napo-
vídá, v jeho rychlém vysušení po dešti, vykoupe-
ná však hrubším zrnem žuly.

Z Větrné hůrky se kolem „samoty u lesa“ dosta-
nete do sektorů Vyhlídková skála a Brána, kde 
si nejintenzivněji zalezete mezi největší koncen-
trací „dobrejch kusů“. 
Na Vyhlídkové skále se tyto prásky nacházejí ko-
lem dominantního balvanu Nočník, jako ryzího 
představitele petrohradské charakteristiky leze-
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David Bída Chudoba, Skobová spára (5C Fb), Vyhlídková skála

Jitka Mázlová, Diesel (7A+ SD Fb), Benzínka, Vyhlídková 
skála
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ní – relativně dobré chyty s mizernými stupy a ně-
kdy nepřirozeně nízkými starty. Přímo na Noční-
ku jsou těžké směry jako tvrdý spoďákový fix Fro-
do Nakole (8B SD Fb), traverz Nášup (8A+ SD 
Fb) nebo dynamo Flaying boy (7B+ CH Fb). Bal-
van Delfín nabízí úžasné technické bouldry v po-
ložené plotně, například Pinožení (7A Fb), ale 
také převislé směry Kubínek (6B SD Fb), Vrátka 
(7A SD Fb), Žily (7C SD Fb) a Zavři oči brouku 
(8A SD Fb) či dokonce stropový Tanec s trpaslí-
ky (7C SD Fb). Nad „rybím“ blokem se pne vý-
razná linka v podobě převislé spáry s jediným 
SD přelezem v podání Adama Ondry s názvem 
Ufobába (8A+ SD Fb). Slušná koncentrace těž-
kých směrů je na balvanu Průchod, kde momen-
tálně dominuje doposud nepřelezený projekt 
8B/B+ a vylezená linie Perný den (8B SD Fb). 
Vyhlídková skála však není určená jen boulderis-
tům specialistům. Dobře si zde zalezou i sportov-
ní lezci, kteří do tajů boulderingu teprve pronika-
jí, milovníci technického lezení nebo ti, kdo vyhle-
dávají delší linie. Krásné cesty vedou na Emen-
tál oplývající bouldry od 4+ po 8A. Fajnšmekři 
preferující DFS (Deep forest soloing) jistě nevy-
nechají Vyhlídkovou stěnu.

Brána je sektor určený lezcům vyžadujícím inten-
zivní lezení s velkou koncentrací lehkých až střed-
ně těžkých problémů. Na Smetišti a Magickém 
oku najdete mnoho bouldrů od 4 po 6C+ Fb, ale 

pokud vám to nestačí, jistě se dorazíte na sko-
ku Magické oko (7C+ SD Fb). Růžová zahrada 
disponuje přibližně třinácti bouldry s obtížností 
3 až 4+, které potěší každého začínajícího lez-
ce. Vaši vytříbenou techniku si určitě ještě vylep-
šíte na Štěpánově hraně (7A Fb) a Abiturientu 
(7B+ Fb). Kdo si chce otestovat svou rozvážnost, 
morál či dynamické schopnosti, jistě by měl vy-
zkoušet „přeskok“ Na značky! (6A Fb). Pokud 
budete v oblasti hledat nejvýraznější skvost, roz-
hodně byste neměli opomenout Perníkovou věž a 
Kometu, která nabízí stejnojmennou nádhernou 
sedmimetrovou hrano -stěnu za 7C Fb.
Z kopce Brána se určitě vyplatí „zabloudit“ 
do sektoru Josemit, což je místní boulderingo-
vá klasika. Velké skalní útvary rozeseté v bo-
rovicovém lese již v minulosti přilákaly lez-
ce, kteří zde zanechali jištěné cesty přede-
vším ve spárách a koutech. Mnohé z těchto 
linií se dnes lezou volně a bez jištění lanem. 
Proto si zde přijdou na své milovníci highbal-
lů. V Dolním Josemitu si vychutnáte na Věži 
dvanáctimetrovou Ermitáž (7B Fb). U ohniště 
stojí za vylezení Vnitřní svět (6C+ Fb) nebo si 
můžete zabrnkat na nervy v oblé hraně Chle-
ba (7C+ Fb) s malými chyty i stupy, špatným 
výlezem a s ještě horším dopadem. Kdo má 
rád balvany jako takové, určitě by si měl na-
jít čas k návštěvě osamoceného skalního va-
jíčka „Vejce“. 

Kousek od Josemitu se nachází poslední sek-
tor centrálního Petrohradu – Podzimní věž. Ten 
se rozprostírá na loukách a sluníčku, což uvítají 
zejména pohodoví lezci. Na nepříliš velký počet 
balvanů vede pár klasik středních a lehčích obtíž-
ností. Jak sám název napovídá, dominantou sek-
toru jsou dvě skalní věže – Podzimní a Dubová. 
Na obě vedou jak skalní „skobovačky“, tak i pár 
morálovějších linií. Seskupení balvanů Jóžin vévo-

Ondra Beneš, Ufobába (7B+ Fb), Babský kámen, Vyhlíd-
ková skála

 Adam Ondra, Ufobába (8AA+ SD Fb), Babský kámen, Vyhlídková skála
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dí místní ultra klasika Alf (5C SD Fb), její malou 
výšku nahrazuje geniální tvar v podobě komic-
ké Alfí hlavy. Mezi lahůdky těžšího kalibru zde 
patří Blue Session (8A SD Fb). Za vylezení stojí 
také Elektrické kartáče (7B+ SD Fb) od Andreje 
Chrastiny. Dobře si zalezete také v Ráji, kde fi-
gurují převážně středně těžké bouldry.

Mimo centrální dění petrohradských balvanů 
se nachází sektor Pod Hradem, který s ohledem 
na jeho rozsáhlost nemůžeme pominout. Dal by 
se rozdělit na několik pater, z nichž v každém je 
pár „pěkných lajn“. Ve spodní části bych vyzdvi-
hl kámen Puberťák s boulderem Big uns (7B SD 
Fb) a seskupení kolem bloku Trio. Ve vyšších pa-

trech pak udeří do očí osamělý kámen Diamant 
se stejnojmennou dvoukrokovkou za 7B SD Fb. 
Těsně pod rozhlednou na vrcholu kopce se ocit-
nete na náměstíčku vytvořeném bloky Elektrár-
na, Plynárna a Vodárna s jasnými vysokými vý-
zvami. Za pokusy stojí rozhodně Vysoké přepě-
tí (7A+ Fb) a Karma (7C SD Fb). Nejkrásnější li-
nie je však dole, a to Vašek (7C+ Fb) na Prezi-
denta, kterou vylezl Jirous Přibil.

Pokud se z Petrohradu vydáme do Jesenice, 
zbudou Vám k dispozici tři sektory. Cestou 
do Jesenice se můžete zastavit v oblasti Bukov, 
což je nevelký sektor s převážně lehkými smě-
ry. Dva kilometry od Jesenice se nalézá další 

pohodový sektor Kosobody s lezením v plot-
nách a těžkými výlezy za krystaly. Poslední ob-
lástkou budiž Vlčí kopec, jež je lezecky nejza-
jímavější. Hospoda Na Mýtince je velmi oblí-
bený balvan s bouldry od jedničky po 7B Fb. 
Dominantou sektoru je megablok Pevnost, kte-
rou protínají lezecké lahůdky z dílny těch nej-
lepších bouldristů. V roce 2006 tu vylezl Petr 
Resch bouldry Bulgakov (8A+ Fb) a Klukov-
ský sen (8A+ Fb). V roce 2007 přidává Ros-
ťa Štefánek Hvězdný prach (8B Fb) a v roce 
2009 prodloužením tohoto směru vzniká boul-
der „Děti z Vlčí hory“ za 8B+ Fb. V roce 2008 
přelézá Andrej Chrastina boulder Stepní vlk 
(8A/A+ Fb) a Adam Ondra pak Křik a pláč 
(8A+/8B CH Fb). 

U obce Žihle narazíte na systém kamenů pod 
názvem Žihelsko, který přiláká krásou příro-
dy hlavně lezce romantiky. Zajímavé viklany 
a největší bludný balvan v Čechách nabízejí 
převážně pohodové bouldry, ale také něko-
lik těžkých směrů a projektů na balvanu Dě-
dek a Bába.

Poslední oblast, kterou bychom chtěli předsta-
vit, je Mlýňák neboli Mlýnský vrch. Tento roz-
sáhlý sektor je kapitola sama pro sebe, jeli-
kož se zde snoubí klasika prvních „bezlano-
vých“ směrů v Petrohradu až po současný vr-
chol extrémního boulderingu. Mlýňák si vy-
bral Petr Resch pro letošní ročník Petrohrad-
ského PADání, který se uskuteční 24. až 25. 
dubna. Když jsem od Petra zjišťoval podrob-
nosti k tomuto sektoru, napsal mi toto: 

„Oblast má jak přírodně ojedinělou část ka-
menů na rovince – pohoda, rodinka, tak ob-
rovské šutráky v lese s ještě většími převisy. 
To PADání tam bude prostě NEJ NEJ NEJ.“ 

INFORMACE lidé&HORY

Průvodce na Petrohrad vydal v tištěné podobě Petr Resch 
a Jirka Sika na jaře 2009. Zjednodušené informace 
a nákresy bouldrů se dají stáhnout také na 
http://www.lezec.cz/pruvodce.php.

Příjezd
Z Prahy směrem na Karlovy Vary po silnici E48, v obci 
Černčice odbočte vlevo a dojedete do Petrohradu. 
Z Petrohradu se lehce dostanete přes Chotěšov na sil-
nici č. 27 a odtud vpravo do Jesenice. Do Jesenice 
se dá rovněž odbočit přímo ze silnice E48.

Ubytování
Autocamping Jesenice (00420 313 599 418), 
který 
je otevřený od 1. 5. do 31. 10.

Chatičky v autocampingu Jesenice nebo penziony 
a priváty v Jesenici.
Hotel Jesenice: www.hotel -jesenice.cz

 Adam Ondra, Noodledream (8AA+ SD Fb), Branka, Vyhlídková skála


