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Venca Kučírek, Petr Piechowicz

Po dvou mega bouldrových oblastech, které jsme 
si představili v předešlých číslech, zase na chvíli 
zavítáme do oblasti „trpaslíka“. Oblast se zrodi-
la přibližně v letech 2006-2007, kdy David „Ci-
pís“ Kolouch začíná podle vojenské mapy obrá-
žet neprozkoumané části Hostýnských vrchů po-
blíž Bystřice pod Hostýnem. To, co zde nachází, 
jsou balvany, jež mají zdaleka nejlepší materiál 
v severní části Moravských pískovců – tedy tvr-
dý pískovec poměrně jemné struktury. 

Lezecko -objevné výpravy postupně přibližují 
charakter místního bouldrování, kdy kameny 
sice nejsou nijak hustě koncentrovány, avšak na 
většinu z nich vedou velmi pěkné linie.
Zatím jsou lezecky objeveny čtyři sektory – a to 
nejjižněji položená Trempská osada se soused-
ním Jezevcem, dále osamocená, v lese schova-
ná, ale přesto dominantní Býčí skála a nejsever-
nější sektor Nad vodojemem. V bouldrech za-
čal proces označování nástupů teprve nedáv-
no, tudíž nečekejte les zářivých šipek. Postup-
ně však budou přibývat podle brzo aktualizo-
vaného průvodce.

Lezecky se nejvíce tvořilo v sektoru Nad vodo-
jemem, kde se stále pracuje na nových projek-

tech a zbývajícím potenciálu zdejšího lesa. Prv-
ní byla objevena v roce 2006 Trempská osa-
da, kde bylo vylezeno přibližně 20 linií lehčí až 
střední obtížnosti. Název byl odvozen od neda-
lekého trempského srubu s přilehlým pompéz-

ním tábořištěm. Bloků zde není mnoho, jsou však 
nepřehlédnutelné. Linie vyčnívající nad ostatními 
jsou Advokátův strach (6A SD) – plácání dvou 
vyšších převislých panelákových hran s vrcho-
lovým překulením se na temeno kamene. Dále 
Kyklop (6B) – taktéž plácání, pro změnu po ob-
lých hranách výrazného obelisku v mírně polo-
žené plotýnce s finálním fixem přes „oko“ Ky-
klopa. A v neposlední řadě velmi výrazná lin-
ka Kapustňák (6A+ SD) – nepříjemný technic-
ký průtlak s rajbasovým dolezem. 

Ve stejném období se přelezlo i pár linek v se-
vernější části hřebene nazvaném Jezevec, 
s ohledem na zdejší obří nory. Část sektoru 
tvoří romantický, otevřený, ostrý skalní hřbet 
s vícemetrovými kolmými až položenými stěn-
kami, leč bohužel s horšími dopady. Co se týče 
výraznějších bouldrových problémů v zalesně-
né části sektoru, je to bouldr Druhá míza (6B+ 
SD) – prvopřelezec Pavel „Bidlo“ Zlatník mu-
sel překonat otevřené stisky a oblé díry a sko-
čit do oblé hrany s následným přehoupnutím 
do již položeného výlezu. Na opačném cípu 
v prosluněné části vede bouldr Jarní gril (6A+ 
SD). Bouldr vede po převislé hrance s technic-
kým dolezem po stiscích a lištách. 

Sektor Nad vodojemem, jež je topografické dvoj-
če sektoru „Trempů“ svým hřebenovým charakte-
rem, nabízí kolem padesáti linií, včetně místních 
„klasik“. Nevýhoda sektoru je v malém zastou-
pení bouldrů lehké klasifikace (snadno zarůsta-
jí). Výhoda naopak ve vyšší koncentraci cest. Co 
se týče pěkných směrů, začněme od nejjižněj-
ší části sektoru. Na kameni Věžička vede cesta 
s jedním borhákem, která čeká již třetím rokem 
na bouldrového odvážlivce. Hned vedle je dal-
ší vážný projektový „mazec“ v kolmici, kde na 
prvopřelezce čekají fixy přes dírky, a který vy-
žaduje sílu ramen na přebrání oblinové hrůzy, 
betonové prsty na vrcholové minilišty a psychic-
kou odolnost s ohledem na šestimetrovou výšku. 
Další lahůdkou je vedlejší kámen Mandragora 
se stejnojmenným bouldrem (7A+ SD). Bouldr se 
leze s pomocí bloku dole. Bez něj se pohybuje-
me na horní hranici sedmičkové třídy. Po zafixo-
vání minilišty a udržení odtlakového bočáku je 
třeba se „naštelovat“ do hodně nepříjemné ob-
liny a skočit daleko do již relativně dobrého bo-

Adam Ondra, Sedni si na kost (8B+ SD), Lidomorna
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David “Cipís” Kolouch, Hraniční (5A SD), Pukloň, sektor Nad vodojemem

Venca “PD” Kučírek, Tobogán (7A TR), Tobogán, sektor 
Nad vodojemem
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čáku. Následuje ještě správná orientace v mír-
né změti lišt a nejistý nákul na hranu s koneč-
ným čtyřmetrovým dolezem. Na sousedním ka-
meni Pukloň vedou pěkné středně těžké bouldry 
a jeden skokový projekt. Pro vyzkoušení dalších 
serióznějších věcí se přesuneme do centra sek-
toru asi 100 metrů severně. Zde můžeme okusit 
dírkový skok Le Bidlo (6B+) – řešení této linie je 
snadné – nastoupit přes jednoprstové dírky (zde 
mají výhodu delší lezci) a dlouhým skokem se vy-
dat přímo na špici kamene. SD varianta bude tvr-
dým oříškem i pro zkušené dlouhány.
V centru sektoru se dále nacházejí majestát-
ní bloky Panelák s jedním morfo oblinovým 
projektem Mrtvá budoucnost, dírkový Písko-
mil, do očí bijící Ledovec s pěknou hrankou 
Zrádná lepička (6A+ SD). Nejnovější kame-
ny jsou pak Tobogán a Kaplička, které na-
bízejí pěkné různorodé lezení po oblinách, 
spoďácích a lištách. Pokud jste příznivci tra-
verzů, nechte se zaplavit laktátem v Tobogá-
nu (7B TR). Pokud se pustíme dále podél hře-
benu, narazíme na stříšku ve tvaru A s názvem 
Bořek stavitel. Zde jsou „postaveny“ cesty od 
nejlehčích, např. Anča (4 SD), až po husto-
klády jako Bořek stavitel (7B+ SD) – zatím 
zřejmě nejtěžší bouldr oblasti s fixem v ma-
lém spodáčku s následnými poskoky po ob-
lých dírkách s horšími stupy. Nevyřešený zů-
stává jeden traverzový projekt v obtížnosti ně-

kde mezi sedmým a osmým stupněm. Po dal-
ších 200 metrech chůze stále na sever dora-
zíme na palouček s poetickým seskupením 
balvanů. Dobře si zalezete na převislém Va-
lounu s pěkným stropem Damoklův meč (6B 
SD), holky „zablbnou“ na Stanu a úžasná lin-

ka vede i na vedlejší blok Generační s bould-
rem Starý chuj a mladý cyp (6B+ SD) – stro-
pík ala „Amerika“ střídá vyčerpávající pře-
kul do technické hranky s konečným uvolňu-
jícím čtyřmetrovým choďákem s úžasným vý-
hledem do údolí za zády.

David “Cipís” Kolouch, Krteček (6A SD), Tobogán, sektor Nad vodojemem

David “Cipís” Kolouch, Valoun (5B SD), Palouček, sektor Nad vodojemem
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Zbyl nám pro tuto chvíli poslední sektor Býčí ská-
la, nazývaná také jako Mástr sektor. Masiv dlou-
hý asi 40 metrů s maximální výškou dosahující 
do sedmi metrů obsahuje až na výjimky směry 
od středně těžkých nemalé výšky po těžké a vel-
mi těžké hajbóly. Kromě jedné ošipkované linie, 
jež se zřejmě lezla již dříve s lanem (nebo bez?), 
je s ohledem na nedávný lezecký objev a výš-
ku sektoru jen velmi málo linií přelezených. Sek-
tor odhadem poskytuje cca třicet cest, bohužel 
z velkého procenta ne v tak kvalitním materiálu 
jako sektory předešlé. Z přelezených věcí bych 
zdůraznil vyšší bouldry Rezoluce (6A) a Blacko-
va hrana (6A+) a nižší linky Medvědář (5B SD) 
a sousední strop Gargamel (6A SD). Na závěr 
je třeba zdůraznit zdejší silný potenciál těžkých 
věcí, nicméně taktéž potřebu chytačů s větším 
množstvím bouldermatek.
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Průvodce na bouldering v Rusavě najdete na: 
http://www.purebouldering.cz/bouldry/pruvodce/
cesko.html

Zatím je zpracovaný pouze sektor Nad Vodojemem, 
kde je nejvíce vylezených bouldrů. Průvodce připravil 
Venca „PD“ Kučírek, tak pozor na velmi tvrdou 
klasifikaci.
 
Přístup
Ve směru z Prahy po D1 do Kroměříže a dále přes 
Hulín a Holešov směrem na Bystřici pod Hostýnem. 
V Hlinsku pod Hostýnem odbočte vpravo a jeďte až 
na Rusavu. Ve směru z Ostravy a Olomouce po D1, 
sjeďte na exitu 308 (Hranice) a držte se směrem 
na Bystřici pod Hostýnem. Za Bystřicí ve směru na 
Holešov odbočte vlevo na Brusné a dále pak jeďte 
na Rusavu.

Ubytování
Levné ubytování najdete v kempu přímo v Rusavě, 
který nabízí ubytování ve stanech a karavanech. 
Další info naleznete na www.rusava.infomorava.cz.

Venca “PD” Kučírek, projekt, Věžička, sektor Nad
vodojemem

Venca “PD” Kučírek, Rezoluce (6A), Byčí skála

Tomáš “Kovča” Kovalčik, Hraniční (5A SD), Palouček, sektor Nad vodojemem


