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ŠKROVÁD
České bouldry VIII.

Venca Kučírek, Knedlajs (7B+), Sarajevo, Škrovád
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Bývalý pískovcový lom při Slatiňanech byl ob-
jeven horolezci z HO Škrovád již v roce 1960 
a dlouhá léta sloužil jako velmi populární tré-
ninková oblast východočeským horolezcům. 
Na skalních masívech rozmístěných na obou 
březích Chrudimky vzniklo mnoho cest, které 
byly vylezeny podle pravidel pískovcového 
lezení a byly zajištěny kruhy. Před příchodem 
mladé generace zde působil asi nejvíce 
Petr Mocek, který má na svědomí hodně 
prvovýstupů, včetně vynikajícího sólového 
výkonu Samurajův Meč IXc, odhadem 7A+ 
boulder, jde o 5 metrovou ostrou hranu s vel-
mi nebezpečným dopadem. Později se na 
Škrovádu objevují první sportovní cesty jako 
například Moucha na zdi 9+, kterou vylezl 
v roce 1989 Marcel Toman. Velmi populární 
je na Škrovádu také bouldrování, proto zde 
vznikají první bouldrerové cesty jako Vůbec 
nic a Zhola nic, které vylezl Jaroslav Stráník. 
Na tyto směry pak navázal Marcel Toman 
výstupy Vysoké napětí nebo Na medvěda. 
Přibližně v roce 2008 začínají na Škrovádu 
působit synové Jaroslava Stráníka. Martin 
a Štěpán přelézají mnoho nových směrů. 
Hodně cest je boulderového charakteru 
a v dnešní době jsou považovány spíše za 
bouldery, proto je snaha sjednotit klasifi -
kaci těchto krátkých cest/bouldrů, která je 
poměrně chaotická.

Ke skalám se dostanete, když ve Škrovádu 
zaparkujete u hospody, odkud se vydáte po 
levé straně řeky Chrudimky. Po několika met-
rech chůze narazíte na první sektor Kazatel-
ny. Nádherná stěna nabízí převážně kolmé 
směry, ale dominantní je centrální převis, kde 

vznikly bouldry jako Moucha na zdi (7A), 
nebo Moucha Tse – Tse (7A+), které vylezl 
Marcel Toman nejprve jako jištěnou cestu. 
Na tyto linie navázal v roce 2008 Martin 
Stráník cestou Mouchy 2 v 1 (7A+) a Muchol-
apka (8A+) s klíčovým udržením chytu po 
předešlém skoku z obliny a lišty. Za vylezení 
také stojí převislá linka Na medvěda (7A), 
kterou musíte zvládnout hlavně po psychické 
stránce. V kolmých stěnách nelze opomenout 
směry Vlásečnice (7A+) od mistra technického 
lezení Marcela Tomana. Z novějších směrů 
stojí za vylezení například Nanič (7B+), 
nebo Číňanek (6C) s variantou za sedu Pas-
tor (7B+/C), který dokáže řádně potrápit 
i milovníky kolmého lezení. Malé a oblé lišty, 
spoďáky a bočáky, to je škrovádské lezení. 
Pro skokany vytýčil Martin Stráník dynamo 
Piko (7B), shozené z původních 7C, které 
spočívá v dlouhém skoku ze dvou jednopr-
stových dírek na okraj kazatelny.

U Cik Caku je typická škrovádská stěna, nabíze-
jící převážně kolmé lezení po lištách a dírkách. 
První cesty/bouldry tu vylezl v roce 1962 
F. Řezníček, který vytýčil cestu Cik cak (3) a So-
kolík (3). Kromě těchto pohodových směrů stěnu 
protínají nejrůznější bouldry s vévodící linkou 
Kunhutina motlitba (7C/C+) přes malé prstové 
dírky v převislém bříšku. Poslední linkou, která 
podtrhla všechny výstupy, je travers Tajpan (7B) 
od Tomáše Moravce. Vpravo od Cik Caku nelze 
přehlédnout převislou stěnku Římsy, na které 
vedou jen tři směry. Za vylezení určitě stojí Mar-
celovina (7A), od koho jiného než od Marcela 
„Kubrta“ Tomana. Tato linka po malých lištách dá 
určitě každému řádně zabrat.

Cestou do dalších sektorů projdete kolem 
výrazné stěny U Zuzany, na kterou vede 
několik jištěných výstupů a Kubrtovo Vysoké 
napětí (6B+) v podobě klasické pískovcové 
hrany s klasifi kací VIIIc ve starém průvodci.

Kolmý sektor U Božího traverzu prověří sílu 
vašich prstů a vytříbenou techniku. Směry, 
které v osmdesátých letech vytýčil Jarda 
Stráník, vedou nekompromisně přes jedno-
prstové dírky, které ničím neošidíte. Proto 
pokud chcete zvládnout bouldry jako Vůbec 
nic (7A) nebo Zhola nic (6C+), musíte na sto 
procent věřit síle vašich šlach. Před pokusy 
na těchto linkách bych určitě doporučil 
bouldr Nic (6A), který vás dobře rozehřeje. 
Pohybově velmi vděčný problém pak najdete 
v nenápadné levé části stěny pod visačkou 
Zničeho nic (6C+ SD), kde vám správná 
sekvence kroků řádně zamotá hlavu. Po 
vyřešení těchto problémů můžete vše pod-
trhnout Dr. Fu – Manchu (7A+) traversem, 
který prochází přes všechny jednoprstové 
dírky, které v této stěně jsou. 

Posledním sektorem na levé straně Chru-
dimky je balvan U jezírka, který nabízí dva 
bouldry v převislé stěnce. První linku Ruda 
z Ostravy (7A+ SD) vylezl Štěpán a druhou 
Hepy kurde (6B SD) Martin Stráníkovi. 
Pokud u jezírka, kdysi zřejmě sloužícího 
jako rezervoár pro náhon zdejšího mlýna, 
nejste stále dostatečně zničeni, obraťte se 
čelem vzad a v centrálním sektoru odbočte 
u informační cedule vlevo. Po překonání 
úzké ocelové lávky – menší záludnosti pro 
vaše čtyřnohé mazlíčky vlivem řídkého síta 
podlahového roštu – se ocitnete na druhém 
břehu a můžete směle vykročit do největšího 

Míša Němcová, Hrana (IV), Kazatelna, Škrovád

Venca Kučírek, Piko (7B), Kazatelna, Škrovád
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sektoru oblasti Sarajevo. Prostředí se jako 
přepnutím televizního kanálu změní z pohád-
kového na měsíční, avšak po chvíli chůze se 
před vámi otevře až osm metrů vysoký skalní 
pás dekorovaný nehomogenní sítí magne-
ziových fl eků. Toť předzvěst nedávné boul-
deristické činnosti. Celý sektor je kolmého až 
mírně převislého charakteru s převažujícím 
výskytem lišt různé velikosti. Kromě boul-
drových linií zde narazíte i na několik směrů 
s kruhy přísně technického charakteru pro 
zbloudilce s lanem a úvazkem v batohu. 
Levá část sektoru disponuje čistě technickými 
lahůdkami v kolmém až mírně položeném 
profi lu s lištami a bočáky, kde všechny linie 
obtížnosti 6C -7B+ končí ve výrazné polici 
4-5m nad zemí. Mezi šestkové linie patří 
Usama Bin Ládin či Atentát (obě 6C SD), 
z těžších pak zmiňme Obránce rudé ruky 
(7B+) a Teroristický útok (7B). Část pravá, 
rozsáhlejší, je pak různorodější. Technickou 
krasavici zde představuje bouldr Knedlajs 
(7B+), kde je klíč v nasoukání se na úzkou 
polici v mírném převisu a následný skok přes 
mikrodírky do další římsy. Ze silovějších pak 
nemůžeme pominout bouldry Mr. Silák (7C+ 
SD) či Mrazák (7C) nebo „mléčné“ traverzy 
plné protipohybů Detonace (8A) a Hurá na 
vánoce (7C+/8A). Pokud máte zálusk na 
nějaký ten projekt, okoštujte mikrolišty ve 
vedlejším traverzu, odhadovaném na 8B. Pro 
skokany je zde připravena dvojice problémů 
Hale -blb (7B+/C) a Černá díra (7C+). Další 
dva sektory na této straně potoka jsou již 
výrazně lokálnějšího charakteru. Sektor 
Zbytečných lan disponuje zatím jen jednou 
linií za 7A a Mučírna pak směry třemi, respe-
ktive jedním 7B+ a dvěma projekty v kolmici 
po“ nechytech“ v osmičkové třídě.   

INFORMACE

Po příjezdu do Škrovádu nechte auto na parkovišti před hospodou, dál vás to stejně nepustí, 
protože je zde zákaz vjezdu. Velkým pomocníkem při hledání bouldrů vám bude lezecký 
průvodce, který lze koupit v hospodě U Půhoných na návsi Škrovádu. Aktuální průvodce 
boulderingem najdete na http://www.purebouldering.cz/page -guide.php? id_g=21, 
z dílny bratrů Štěpána a Martina Stráníků. 
Bouldery končí ve výrazných chytech, policích, dírách a madlech. Klasifi kace bude 
u některých cest/boulderů udávána ve francouzské stupnici (Fb), která se dříve 
nepoužívala, někde jen v saské stupnici, někde budou uvedeny obě, např.: Pochod 
Římanů (IXc) a boulder (7A). Klasifi kaci, především tu starou saskou, berte s rezervou. 
Materiál je zde někde hodně zvláštní, někde je pěkně tvrdý pískovec, jinde dost měkký, 
v některých případech se chyty solí a tak se občas stane, že něco ušlápnete nebo 
ulomíte. Nejlepší období pro lezení je podzim, zima a jaro.

1) Veškeré skály na Škrovádě se nachází na SOUKROMÝCH POZEMCÍCH. Lezce pro-
to žádáme, aby se chovali ohleduplně a tak předešli případným problémům s majiteli 
pozemků. Platí to např. o parkování v zákazu, porušení zákazu vjezdu pod skály.

2) Správcem oblasti je HO Škrovád (www.skrovad.cz), který se stará o to, aby lezení 
bylo bez problémů. To znamená například, že díky němu jsou skály a jejich okolí v ta-
kovém pořádku, v jakém je znáte osobně. Udržujte prosím okolí skal v čistotě a veškeré 
odpadky si odnášejte pryč.

3) Pravidla lezení na Škrovádě jsou napsána v námi vydaném průvodci, můžete si je 
přečíst i na informační tabuli v Centrálu. Především ve vztahu k boulderingu bychom rádi 
zdůraznili magnézium. Na Škrovádě je použití magnézia tolerováno a to především 
v těžkých cestách, mezi které zcela jistě patří bouldery. V poslední době začíná být na 
skalách bílo více, než kdy předtím, a to i v lehkých místech. Nepřehánějte to a mágujte 
s citem a s ohledem k těm, co polezou po Vás.

Přístup
Z Prahy směrem na Hradec Králové po D11, v Sedlicích (exit 84) po R35 do Opatovic 
nad Labem. Dále po silnici č. 37 přes Pardubice, Chrudim do Slatiňan a zde už odbočíte 
vpravo na Škrovád. Ve směru od Brna po D1, ve Velké Bíteši (exit 162) po R35 směrem na 
Hradec Králové přes Žďár nad Sázavou až do Slatiňan, zde odbočíte vlevo na Škrovád.

Ubytování
Ubytování rozličného druhu je v celém okolí Chrudimi
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Kuba Sikora, Lujs Choceň (7B tr), Sarajevo, Škrovad Míša Němcová, Hepy Kurde (6B SD), U jezírka, Škrovád


