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HUMPOLEC –PANSKÝ LES
České bouldry IX.

Kuba Štambachr, Díra (7B SD), Díra

Malou oblast v Panském lese ukrytou mezi 
Humpolcem a Havlíčkovým Brodem objevil 
před zhruba patnácti lety dnes již legendární 
sportovní lezec, průkopník boulderingu v Čes-
ké republice a reprezentant Tonda Páleníček. 
Balvany sloužily dlouhá léta především pro 
potěšení a trénink místním lezcům. Tato sku-
tečnost se bohužel podepsala na částečném 
„doktorování“ některých chytů a směrů. Dok-
toring znamená úprava, zpevnění či modela-
ce již stávajících chytů. Příliš malé se zvětšují 
přisekáváním, nepevné a drolící se chyty se 
zpevňují různými stavebními materiály a na-
konec pro lezení tvarově nevhodné chyty se 
více či méně modelují do příjemnější podo-
by. V Panském lese se upravovaly zejména ty 

největší převisy s absencí větších chytů hlav-
ně v sektorech Peklo a Díra. Kultovní bouldry 
„Díra“ (7B) a „Díra direct“ (7C) jsou toho se 
svými zcela nově vytvořenými anatomickými 
„madly“ jasným důkazem. Nový pohled na 
oblast přináší až mladá generace bouldristů, 
v jejichž čele stojí a leze Pepa Šlapák, který 
se spolu s přáteli snaží oblast přiblížit lezcům 
prostřednictvím bouldrového klání HOJ. Dva-
cet tři balvanů z hrubozrnné žuly, tak typické 
pro Vysočinu, lezcům nabízí zhruba šedesát 
čtyři problémů a mnoho variant a projektů.

První sektor, který je ideálním výchozím bo-
dem, je balvan Cukrárna, kde se perfektně 
rozlezete na bouldrech obtížnosti 5B až 6B. 

Mírně převislá až kolmá stěnka také nabízí 
spousty nových variant a traverzů, jež zatím 
v průvodci nejsou zaneseny. Od tohoto bal-
vanu musíte vyrazit po spleti lesních cest do 
„spodního“ sektoru, kde jsou seskupeny té-
měř všechny zbývající kameny. První balvan, 
na který jistě narazíte, bude Peklo. Ve spod-
ní části silně převislý megablok nabízí po-
hybově velmi krásné bouldry obtížnosti 6C, 
7A, 7A+ a 7B. Dynamickou sekvencí něko-
lika kroků disponuje Krucikříž (7A SD), těž-
kým fixem sousední Luciferus fuckus (7A+ 
SD) a lištovou parádou pak Jak pravil Za-
rathustra (7B SD), jež všechny patří do sku-
piny „doktorovaných“, přesto však pohybo-
vě vděčných bouldrů. Lahůdkou na balva-
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Kateřina Planková, Krucikříž (7A SD), Peklo

Kuba Štambachr, Pupendo (6B+), Varhany

Kateřina Planková, Vejce nebo slepice (7A+ SD), Vejce

nu je osmimetrový technicko -silový traverz 
Peklo (7B+ TR) protínající většinu linií na 
kameni. Vlevo od Pekla nelze minout krás-
ný převislý kámen s bouldrem Čert na koze 
jel (6B). Další zajímavý kámen je zaklíněn 
V Jeskyni, jež disponuje vzdušnou linií, svým 
charakterem připomínající švýcarské světové 
oblasti – Ožral jsem se u Tomáše (7A). Pro 
změnu vedlejší nízký jednokrokový problém 

Venku (7A+) připomíná tuzemskou oblast Pet-
rohrad. Hned naproti této převislé lahůdce ve-
dou legendární bouldry na balvan Legenda. 
Klíč v traverzu Přepište dějiny (7C TR) je nároč-
ná rozpažka do odtlaku a následná brzda do 
ramene. Legendy v Českých zemích (7A+) a 
Los kolenos (7A) jsou již silově skousnutelnější. 

Blok High ball je naopak od předešlých ka-
menů jeskynního charakteru příjemně expono-
vaný. Vede na něj stejnojmenná linie za 6C+, 
kde si s přibývající výškou a chytačovým po-
vzbuzováním pod zadkem uvědomíte význam 
pravého kamarádství a sápete se na vrchol. 
Po případném pádu se můžete ocitnout o pa-
tro níž a poděkovat pak bdělému chytači sto-
jícímu na terase nad vámi. Zpět pod nástup 
High ballu (6C+) se můžete vydat okolo nebo 
také jiným bouldrem za 6C+. Pokud pád vy-
dýcháte a máte chuť na další lezení, vydejte 
se z kopce dolů, kde nemůžete minout něko-
lik balvanů, na které vedou pohodové směry 
ve stupni 5A až 6A. Za zastavení určitě stojí 
balvan Vejce, který může působit trochu za-
rostle, ale směry na něj vedoucí stojí za vyle-
zení. Linie Vejce nebo slepice (7A+ SD) potě-
ší milovníky technického lezení po malých chy-
tech, ten, kdo však disponuje ukrutnou sílou, 
určitě vyzkouší nízký traverz Beránek (7B). 
Nejtěžší linkou na kameni je pak hranová zá-
ležitost Velikonoční vajíčko (7C).

Při sestoupení o další patro a zavrtání se do 
výrazné jeskyně objevíte v pološeru anato-
mické chyty stropového problému Díra (7B 
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Průvodce Humpolec – Panský les nikdy nevyšel v tištěné podobě, ale veškeré nákresy 
a mapy, které byly vytvořeny k příležitosti HOJ boulder cup Pepou Šlapákem, najdete na: 
http://www.purebouldering.cz/data/fi les/97humpolec---pansky-les.pdf

Přístup
Pokud pojedete z jakéhokoli směru po dálnici D1, je nejlepší sjet na exitu č. 90 směr 
Humpolec. Dále se vydáte po silnici č. 34 směrem na Havlíčkův Brod. Projedete Rozkoš 
a pojedete až do vesnice Skála, kde na jejím začátku odbočíte na vesničku Leština. Za 
Leštinou se dostanete do lesa, kde musíte hledat modrou turistickou značku. Když kolem ní 
projedete, odbočíte doleva na lesní cestu, která vás dovede až k balvanu Cukrárna.

Ubytování
Velmi levné ubytování najdete  v autokempu Kachlička. 
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SD) a její výlezové varianty Díra direct (7C 
SD). Pro zdolání cca šestimetrového „obra“ 
potřebujete silovou vytrvalost a svalovou vý-
bušnost. Obě linie jsou přes svůj umělý cha-
rakter velmi vděčné svým atletickým charak-
terem lezení a na žulu nezvykle příjemnými 
chyty. S pomalým smrákáním se cestou zpět 
k autu u Cukrárny můžete zastavit na palouč-
ku v sektoru Varhany. Poetické prostředí ve 
Vás vybudí poslední zbytky sil, kdy se jistě s 
řevem lva pustíte do Varhaníkova panenství 
(7B SD). Pro úspěšný přelez musíte na mírně 
převislé hraně promasírovat několik lišt a stis-
ků. Pěkné fotogenické linky jsou pak Pupendo 
(6B+), sousední bezejmenné 6C SD s klíčem 
v nástupovém technickém průtlaku a další vy-
soké šestky. Ostatní balvany v sektoru a ty po-
slední v oblasti oplývají pohodovými 3-6 kro-
kovými technickými „vylomeninami“ a příjem-
nými dopady v podobě hebké trávy s opodál 
odpočívající (nejlépe cizí!) partnerkou…   

Venca Kučírek, Luciferus fuckus (7A+ SD), Peklo


