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Petr Piechowicz

Historie boulderingu v Moravském krase se 
začala psát v osmdesátých letech na brněn-
ské Stránské skále. Mladí lezci ovlivnění kni-
hou Master of Rock od Pat Ament se pravidel-
ně scházeli na této malé městské skále, kde 
řešili zapeklité bouldrové problémy. Asi nejvý-
raznější postavou té doby byl Jindra „Čumpe-

lík“ Šustr. Další výrazní lezci, kteří se na Strán-
ské zapsali svými přelezy, byli Šlachta, Šimon 
a osmnáctiletý Pavel Waisser z Karviné, který 
v Brně začínal studovat. Tito lezci však boul-
dering nebrali jako samostatnou disciplínu, ale 
spíše jako trénink na skály a velké stěny. Pro-
to se do Moravského krasu jezdilo lézt hlavně 

s lanem a bouldering byl provozován jen výji-
mečně, například v Loupežnické jeskyni. Až pří-
chod patnáctiletého Tomáše „Sviště“ Pilky mění 
pohled na tento styl lezení. Svišť začíná půso-
bit na Holštejně v sektoru Vaňousovy díry, kde 
přelézá mnoho logických bouldrových směrů. 
Tyto bouldry klasifikuje až od roku 1990, kdy 
poprvé navštívil Fontainebleau. Ve Francii leze 
bohužel v létě, kdy je na bouldering špatné tře-
ní (v té době se o těchto věcech moc nevědě-
lo), což v něm vytváří mylný pohled na obtíž-
nost. Proto ve své domácí oblasti začíná boul-
dry klasifikovat velmi tvrdě.
Ale ani toto Svišťovo významné působení ne-
zařadilo Kras mezi výrazné bouldrové oblasti 
v ČR. Další generace lezců přelézá několik no-
vých bouldrů, ale hlavně se pokouší zopakovat 
již existující staré bouldry. Revoluci do boulde-
ringu v Moravském krase přináší až mladičký 
Adam Ondra, který ve své domácí oblasti vy-
tyčí a přeleze nespočet nových směrů. Adam 
rozšiřuje bouldering do celého Moravského 
krasu a vytváří první nákresy a seznam vyle-
zených bouldrů. Po vzoru Tomáše Pilky Adam 
klasifikuje své bouldry velmi tvrdě a mezi míst-
ními lezci se hovoří až o jednom stupni obtíž-
nosti směrem nahoru. Nejen tvrdá klasifikace, 
ale i na tření chudý vápenec může mnoho lez-
ců po prvním kontaktu odradit, ale kdo odolá, 
určitě si užije zajímavé lezení.

Vaňousovy díry 
Kolmá až převislá, totálně hladká stěna s oblý-
mi lištami a perfektním rovným dopadem, to je 
specifikum Vaňousů – jednoho z prvních sekto-
rů, kde byly vylezeny logické bouldrové linie, 
které končí na výrazné polici. Autorem většiny 
ze zhruba dvaceti bouldrů je Tomáš „Svišť“ Pil-
ka, který na Vaňousových dírách vylezl v roce 
1989 nejtěžší jištěnou cestu té doby Čarodě-
jův učeň (10+).
Nejnáročnější bouldry vylezené na Vaňouso-
vých dírách jsou Vlnová dálka (8A+) od Ada-
ma Ondry, která zatím nemá opakování, White 
(8A+) a Black (8A) od Tomáše Mrázka nebo 
Made in China (8A), opět od Adama s prvním 
opakováním od Tomáše Pilky. Mezi hvězdič-
kové bouldry rozhodně patří Dívčí válka (8A 
SD) ze Svišťovy dílny, jejíž první přelez uděla-
la Věra Kostruhová, která původně navrhova-
la obtížnost 7C+. Boulder vede přes převislé 

Adam Ondra, Sedni si na kost (8B+ SD), Lidomorna
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bříško po oblých lištách a spoďácích, kde jsou 
zvýhodnění delší lezci. Pro ty, kteří měří pod 
175 cm, je tento bouldr stoprocentní „osmáč-
ko“. Mezi další perly sektoru patří Jin (7B+) 
a Jang (7B+), které v roce 1991 vylezl Tomaš 
Pilka ve výrazném převise, zhruba uprostřed 
masivu. Strach a hnus v Las Vegas (7B) z roku 
2005 vede v pravé části Vaňousů v kolmé a to-
tálně hladké stěně. Mezi krásná „sedmáčka“ 
patří boulder Na tu vojnu (7A) z roku 1989 
nebo Gól (7A) vylezený v roce 2006 Věrou 
Kostruhovou a Tomášem Pilkou. 

Lidomorna
Potenciál tohoto sektoru byl dlouho přehlížen 
hned z několika důvodů. Tím nejpodstatnějším 
jsou špatné klimatické podmínky a velká vlh-
kost, která je způsobená jeskyní Lidomorna. 
Nejlepším obdobím na bouldrování je zima, 
ale hodně směrů se dá lézt na jaře nebo na 
podzim. Druhý důvod, proč byla většina boul-
drů vylezená v době nedávné, je náročnost 
jednotlivých směrů. 
Levá část „A“ nabízí jedenáct bouldrů od 6B 
do 7C+ v převážně kolmé stěně. Velmi netra-
diční kousek je Hroší kůže (7C), původně 7B+, 
který vylezl v roce 2007 Adam Ondra a kte-
rý zatím jako jediný zopakoval Martin Stráník. 
Poměrně vysoký bouldr protíná kolmou stěnu 
po malých ostrých kyzech, které vyžadují silné 
prsty. Travers – Ukaž, jak ti to stojí! (7A+ CH) 
z dílny Ruda „Tufiho“ Tefelnera zase prověří 
vaši techniku nohou a kvalitu používané lepičky. 
Levá část „B“, která průběžně navazuje na 
áčko, je velmi převislá a na vylezené směry po-
měrně skromná. Důvod je jednoduchý. V této 
části Lidomorny najdete nejtěžší bouldr v Mo-
ravském krase, který vylez v roce 2009 Adam 
Ondra. Sedni si na kost (8B+ SD) Adam zkou-
šel dva roky. Celý problém spočívá v malých 

Tomaš Pilka, Travers (7A CH),Vaňousovy díry Králik, Sněžné jaro (7B CH), Lidomorna

Věra Kostruhová, Dívčí válka (8A SD), Vaňousovy díry
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chytech a stupech, které jsou všechny špatně 
natočené. Šrámem na kráse tohoto bouldru je 
skutečnost, že není plně přírodní, protože se 
dolézá nástupem částečně umělé cesty Kostěj 
Nesmrtelný, u jehož druhého nýtu bouldr kon-
čí v jasné velké liště. Hned vpravo od tohoto 
bouldru má Adam rozlezený projekt, který by 
mohl překonat obtížnost Sedni si na kost. Těž-
ké kroky po špatných chytech a ještě horších 
nohách, náročný přesah z oblého spoďáku do 
malé lišty ve velkém převise, to je ukázka dneš-
ního špičkového boulderingu. Ze stejného star-
tu jako „projekt“ začíná bouldr Špička ledov-
ce (8B SD), který je od stejného autora. Cestu 
Adam vylezl v roce 2007 a klasifikoval ji stup-
něm 8A+/8B. Poté, co se ulomil „hezký stisk“, 
který nahradila „divnolišta“, byla cesta opět 
přelezena v roce 2008 a obtížnost se zvýšila 
na poctivé 8B. Dalšími už o něco snazšími kous-
ky v této části stěny jsou Indirectly Direct (7B+ 
CH), Blackův (7B+ CH) a Sněžné jaro (7B CH), 
které Adam vylezl v první jarní den roku 2007, 
kdy pod stěnu nasněžilo 15 centimetrů sněhu.

Levou část „C“ tvoří obrovský vchod do jesky-
ně Lidomorna, který je protkán asi jedenácti 
směry a traversy od 7B po 8A+. Kdo má rád 
náročné lezení ve stropě, určitě by měl vyzkou-
šet Starý bouldr (7B CH), Humidita (7C+/8A 
SD) nebo prodloužení Humidita Extension 
(8A/A+ SD). Na prověření vytrvalosti bych 
doporučil dlouhý vzdušný travers Francouz-
ká spojka (7C+/8A SD), který se svou dél-
kou a počtem kroků může rovnat jištěné ces-
tě. Krátké, tvrdé bouldry najdete v levé čás-
ti jeskyně, které zde vylezl Tomáš Mrázek. 
Nevýhodou tohoto sektoru jsou často zatek-
lé chyty a velká vlhkost, kterou produkuje jes-
kyně Lidomorna. 
V pravé části stěny je poslední sektor, kde za-
tím najdete jen dva bouldry. Prvotní jednodu-

chost (7A) a Druhotná zrada (7C SD) jsou 
bouldry technického charakteru a určitě sto-
jí za vylezení. 

Druhou oblastí, která je navštěvována hlavně 
kvůli skalnímu lezení, je Sloup. Asi dvacet boul-
drů bylo vylezeno ve Starých skalách, které 
tvoří převislá skalní podkova, vytvořená pono-
rem Sloupského potoka. Neustálá činnost po-
toka stále mění výšku zeminy, takže se některé 
bouldry, zejména traverzy v pravé části, neda-
jí lézt bez předchozí kopáčské práce. Pokud 
je v potoce hodně vody, hlavně na jaře, pak 
se v sektoru nedá lézt vůbec.
Mezi krásné bouldry Starých skal patří Prasečí 
mor (7A CH) od Tondy Páleníčka, který se star-
tuje ze dvou bočáků. Vpravo od tohoto boul-
dru jsou další dva krásné směry, a to Švédský 
závodník Hotofson (7C CH), který se startuje 
levou rukou z bočáku a pravou rukou z dvou-
prstové dírky. Boulder Hotofson končí na stej-
ném chytu jako cesta Prasečí mor. Ve stejných 

chytech také začíná Chameleon (7A+ CH), kte-
rý se však leze mírně doprava a končí ve vlast-
ním topu. Doporučit také mohu boulder H5N1 
(8A SD), který v roce 2007 vylez Adam Ond-
ra. Kdo by chtěl tento problém zopakovat, musí 
zvládnout těžké lezení po spoďácích a oblých 
lištách. Většina bouldrů ve Starých skalách kon-
čí ve výrazných chytech.

Pokud vyrazíte za boulderingem do Rudic, kde 
se také leze s lanem, musíte se vydat k Rudické-
mu propadání, kde najdete tři sektory. Asi nej-
zajímavější je Masív s devíti bouldry. Rozlézt 
se můžete na pohodovém bouldru Miss (5C) 
nebo Zlaté střední cestě (6B+). Už těžší leze-
ní nabízí Půdotok (7B) nebo Mys (7A). Nejtěž-
ším kouskem na Masívu je Pudem Půdotokem 
(8A/A+ SD), kde si pohrajete na lištách a bo-
čácích. Všechny bouldry jsou z Adamovy dílny.

L&H   03/2010   MORAVSKÝ KRAS WWW.LIDEAHORY.CZ

BOULDERING

INFORMACE lidé&HORY

Průvodce boulderingu v Moravském krase nikdy 
nevyšel v tištěné podobě, ale veškeré nákresy 
a mapy, které vytvořil Adam Ondra, najdete na: 
www.purebouldering.cz/bouldry/pruvodce/cesko.html

Příjezd a přístup
Ve směru z Prahy po D1 sjeďte na exitu 201 (Brno-
-Slatina) a pokračujte směrem na Líšeň a dále po sil-
nici č. 373 přes Ochoz u Brna, Jedovnici a Ostrov 
u Macochy až na Holštejn. Ve směru z Ostravy 
a Olomouce po D1 a R46 sjeďte na exitu 25 
(Prostějov -centrum) a držte se směrem na Boskovice. 
Na konci Prostějova odbočte na Plumlov a po silni-
ci č. 377 přes Drahany a dále vlevo po silnici č. 378 
přes Rozstání se dostanete až do Lipovce, odkud se 
vpravo jede na Holštejn. Z Holštejna pak můžete 
podle podrobné mapky v průvodci cestovat po jed-
notlivých oblastech.

Ubytování
Levné ubytování najdete v kempu Relaxa ve Sloupu, 
který nabízí ubytování ve stanech a karavanech. 
Další info naleznete na www.camprelaxa.cz. Jelikož 
se veškeré bouldrové oblasti nacházejí na území 
CHKO Moravský kras, je nutné respektovat nařízení 
omezující horolezeckou činnost v CHKO.

Adam Ondra, Špička ledovce (8B SD), Lidomorna

Kristina Ondrová, Ukaž, jak ti to stojí! (7A+ CH), Lidomorna


