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Největší boulderová oblast, jihočeské Lou-
čovice, se nachází ve svahu kopce Luč asi 
2 km od hráze Lipenské přehrady směrem 
k Vyššímu Brodu. Tato oblast patří k takzvaně 
mladším oblastem a první bouldry zde vyčis-
til a vylezl v roce 2003 Míra Kadlec, který je 
autorem většiny logických směrů oblasti. Dal-
ší postava, která se v Loučovicích objevila, 
je záhadný a kontroverzní Martin Čermák, 
který je autorem několika těžkých bouldrů 
jako například Hlavolam 7B. Postupem času 
začínají v Loučovicích působit a čistit vimper-
ští lezci Petr Štěch, Daniel „Dandy“ Hanžl 
a Patrik Fabinger, který také objevuje nové 
lezecké sektory.  Někde kolem roku 2006–
2007 začíná v Loučovicích působit Petr 
Schwarz, který se pouští do mravenčí práce 
a začíná všechny přelezené bouldry ozna-
čovat šipkami.  Jednotlivé linie značí stejně 
jako ve Fontainebleau barevnými šipkami, 
které vyjadřují určitou obtížnost. Kromě toho 
barevně označuje přístupové trasy do jednot-
livých sektorů, kterých je v současné době 
asi čtrnáct.  Aby oblast postupně neupadla 
v zapomnění, uspořádal Míra Kadlec v roce 
2005 setkání bouldristů - Projekt Loučovice, 
který se v následujících letech mění na Film 
Boulder Fest (FBF).  Tato akce do oblasti při-
lákala takové lezce, jako je Petr Resch, Karel 
Hegr nebo Tomáš Pilka. Za novou generaci 
bouldristů do vývoje oblasti nejvíce promlu-
vil Vilda Chejn, který díky studiu v Českých 
Budějovicích začal oblast intenzivně navště-
vovat.  Celý tento vývoj přinesl do oblasti 
necelou tisícovku bouldrů. 
I přesto, že v Loučovicích najdete asi 77 
bouldrů za 7A (A+), 46 bouldrů 7B (B+), 12 
bouldrů 7C (C+) a 4 bouldry za 8A (A+), 
není tato oblast ideální pro sběrače čísel. Jak 
řekl Petr Schwarz, je to oblast, ve které musí-
te lézt srdcem. 
Většina sektorů se nachází na kopci Luč, 
na který se nejlépe vyráží z parkoviště za pa-
neláky, které v Loučovicích nelze přehlédnout. 
Do sektoru se vydáte po žlutě značené cestě 
vedoucí kolem malého sektoru U cesty, kde je 
balvan Tequila se stejnojmenným traversem 
od Rosti Štefánka, který dlouhou dobu patřil 
k nejtěžším bouldrům oblasti s obtížností 8A. 
Postupně stoupající cesta prochází dalším 
sektorem Šaman. Tady už se můžete pustit 
do oblézání balvanů Pinďour nebo Šaman, 

na který vede Malý Šaman (5A) a Šaman 
(7A SD) od Míry Kadlece. Pokud by vám to 
bylo málo, jděte na Rejžák, kde vás prověří 
malé lišty bouldru Porcelán (7C+) od Andre-
je Chrastiny nebo silová záležitost od Petra 
Resche - Srdečné objetí (8A+ SD).                                          
Sektor Akrobat rozhodně stojí za delší za-
stavení, jelikož mnoho bouldrů budete muset 
rozluštit a pochopit. Po rozlezení na bouldru 
Zubejda (5B) na stejnojmenném balvanu do-

poručuji ochutnat typické loučovické ladění 
na bouldru od Tomáše Pilky Kdo si počká, 
ten se dočká (7B). Pokud se vám do tohoto 
technického bouldru podaří nastoupit, určitě 
máte do večera co ladit. Pokud by vás toto 
ladění příliš nebavilo, zajděte si na jedno-
krokový balvan Petrův dům, kde si můžete 
vylézt tři varianty od Petra Resche.  Další silo-
vé morfo po malých lištách najdete na Hlavě 
a to velmi populární bouldr Hlavolam (7B). 

TEXT:  Petr Piechowicz, Venca Kučírek   FOTO: Petr Piechowicz
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Na Hlavu vede také pěkná, jasná věc PIN 
kód (7C+) od Štěpána Stráníka. Pokud si 
chcete od těžkých bouldrů odpočinout, jdě-
te na Hadí hlavu nebo na balvan Lotrando.  
Za vylezení také stojí bouldr od Míry Kadle-
ce Akrobat (6C SD), který dokonale prověří 
ohebnost vašeho těla a kloubů. Asi padesát 
metrů nad sektorem Akrobat najdete sektor 
Akrobat – Dlaňák, který nabízí mnoho čtyřko-
vých, pětkových a šestkových směrů. Pro silné 
lezce je v tomto sektoru několik nevylezených 
projektů nebo bouldry na balvan Klíčník. 

Další krásný sektor vedle Akrobata je sektor 
Zub, kterému dominuje jak jinak než Zub. 
Na tento žraločí špičák vedou dvě krásné 
a dlouhé hrany, ale také lištové prásky Py-
thagoras (7A) od Karla Hegra nebo krutý tah 
Aristoteles (7B) od Tomáše Hoše.  Kdo má rád 
oblé hrany, tomu doporučuji šutr Myš, na kte-
rém se hlavně vyřádil Tomáš Pilka. Za doporu-
čení stojí traverz Záhadné zmizení (7A+  SD) 
s krutým závěrečným mantlem.  Na balvan 
Bob vede krásný bouldr Heavens door (7B 
SD) od Vildy Chejna. 
Vydáte-li se od "žraločího chrupu" po kame-
nech s modrými pruhy, po pravé ruce spatříte 
linie menšího sektoru Střecháč. Nejvýznam-
něji se tyčí stejnojmenný balvan Střecháč se 
dvěma pěknými kolmými směry od Andreje 
Chrastiny a Vildy Chejna v šestkové třídě. 

Drtivá většina ostatních bloků nabízí lezení 
spíše položeného charakteru pro milovníky 
technického baletění bez chytů.
Při další chůzi po modré značce Vás udeří 
do očí pro změnu po levé ruce obrovský 
blok siluety mořského savce, odtud taky ná-
zev sektoru Lachtan. Vysoký směr Východní 
hrana (5A) s nástupem u pravé přední nohy 
a výlezem na čumáku otevřel Andrej Chras-
tina a jeho komentář "je to taková klasika, 
klasifikace nerozhoduje, prostě srdcová zále-
žitost", snad hovoří za vše. Z těžších linek mů-
žeme zmínit převislé Krmení za 7C+ od stej-
ného autora na opačném konci kamene. Pár 
sousedních bloků sektoru disponuje převážně 
bouldery šestkové třídy různého charakteru.
Vrátíte-li se na modrou stezku a budete po-
kračovat dále, dorazíte do sektoru Sendvič, 
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Petr Schwarz, Díkůvzdání (7A+), sektor Nový svět III

Adam Fiala, Nejhorší obavy (6B), Zub, sektor Zub

Venca Kučírek, ? (7A), Díkůvzdání, sektor Nový svět III
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INFORMACE lidé&HORY:

Kompletního průvodce, který nikdy nevyšel v tištěné verzi, najdete na: http://www.purebouldering.cz/page-guide.php?id_g=4

V Loučovicích jsou bouldry označeny barevnou šipkou, která vyjadřuje přibližnou obtížnost v rozsahu: žlutá - 3, oranžová – 4A – 4C, 
modrá – 5A – 5C, červená 6A – 6C, černá – 7A – 7C, bílá – 8A – 8C.

Přístup
Pokud pojedete z Moravy po dálnici D1, je nejlepší sjet na exitu č. 90 směr Humpolec. Dále se vydáte po silnici E 551 směr Pelhřimov, 
Jindřichův Hradec, Třeboň, kde se napojíte na E 49, která vás zavede do Českých Budějovic. Odtud pojedete po silnici E 55 přes Kaplici 
až do Dolního Dvořiště, kde odbočíte na Vyšší Brod. Dále se vydáte směrem k Lipnu a hned první vesnice jsou Loučovice. Pokud jedete 
z Prahy, sjeďte na exitu č. 21 směr Benešov a jeďte po silnici E 55 až do Dolního Dvořiště, kde odbočíte na Vyšší Brod.

Ubytování
Kolem vodní nádrže Lipno je hodně kempů, apartmánu a hotelů, ale lezci je už tradičně v rámci FBF užíván kemp Modřín, kde jsou 
na lezeckou chásku tak trochu zvyklí. 

který se rozkládá na rozsáhlém hřebenu. 
Již po prvních krocích v sektoru narazíte 
na mírně položenou linku s kousavými lištami 
a zjevně fintovým charakterem připomínající 
slavnou světovou oblast Fontainebleau a její 
perly kousek pod Paříží. Autorem je neméně 
světový lezec Tomáš Pilka. Po dalších několi-
ka metrech se ocitnete v centru sektoru u jeho 
představitele v podobě dvou toustů a náplně, 
tedy kamene Sendvič. Ten oplývá rozmanitým 
lezením i obtížnostmi. V levé části se protáh-
nete ve dvou stropových silovinách s ná-
zvy Názvoshon a Beznázvo, obě za 7A+. 
Ve střední části oddáchnete v šestkových 
traverzech a na závěr pak v pravé části na-
jdete tu pravou sílu a odhodlání k vyzkoušení 
dvou ultratěžkých prstovek v převislé desce. 
Dva bouldroví mágové Rosťa Štefánek a Ra-
dovan Souček se zde realizovali v bouldrech 
Nobody´s home (8A+) a Díra po suku (8A). 
Při zjištění nereálnosti zvednutí zadnice ze 
země se Vám může zalíbit sousední seskupení 

balvanů Trio s netradičním bouldrem Vaginál-
ní mykóza (6C) a jeho oslizlým povrchem... 
Pokud již máte dost oblých chytů a mikro stu-
pů, vydejte se na nejspodnější cíp hřebenu 
v sektoru. Perníková chaloupka na Vás čeká 
s vyhřátými madly v Krupicové kaši (4), pří-
jemnými výlezy ve Dveřma tam a oknem ven 
(6A+) i nástupovými mikrolištami ve Spiklenci 
slasti (7A+). Z projektů v sektoru nemůžeme 
pominout nádhernou záležitost Pravá peruť 
na blok Tučňák. Nejblíže přelezu této ne-
skutečně oblé a dlouhé hrany byl opět guru 
Tomáš Pilka, který se "vysypal" někde ve vý-
lezu. Jak to tehdy po pádu komentoval svou 
jadrnou jihomoravštinou bylo asi velmi zají-
mavé...  
Po strávení svého sendviče se vydejte po hře-
beni do horních partií kopce do sektoru Mega-

blok. Zde na stejnojmenný kámen vede další 
klasika oblasti Dřevorubec za 7C od Andreje 
Chrastiny. Linka je charakteristická svou roz-
manitostí pohybů, spoďák, lišta, hrana, lišta 
a výlez. Jinak řečeno, pokud má boulder více 
chytů než dva, je to v oblasti zázrak a časem 
se takový směr stane slavným a zkoušeným, 
tedy i klasikou. Na ostaních kamenech jako 
Kota 718, Silák, Squamish a další se vyřádili 
i ostatní jako Chejn, Schwarz nebo Pilka.
Pokud před sektorem Akrobat ze žluté odbo-
číte na červenou nebo na oranžovou značku, 
tak zhruba po třech až čtyřech stech metrech 
dorazíte do sektoru Nový svět.  Tento sektor, 
který je v průvodci rozdělený na čtyři pod-
sektory, nabízí lezení po krásných balvanech 
s potenciálem na nové směry. Mezi dominant-
ní balvany sektoru patří Odštipnutej, na který 
Vilda Chejn udělal Bočák a něco na druhou 
ruku (6C), Návraty (7B+ SD), nebo Mrňky (7C 
SD). Nádherné linie najdete na balvanech Dí-
kůvzdání, kde Petr Schwarz vylezl Díkůvzdání 
(7A+ SD) nebo Lukáš Hammerschmied udělal 
linii 11.9. (7B SD).  Další bombový bouldr 
najdete na balvanu Resch, Refresh (7C SD), 
který vylezl Vilda Chejn.  Na převislém bal-

vanu Projekt snů najdete problém Skluzavka 
(6B) nebo Doubletrick (7A+), který nabízí 
projekt sit start za 8B – 8C. Kromě těchto těž-
kých linií najdete i v tomto sektoru, pohodové 
bouldry různého charakteru a výšky. 
Lezení trochu mimo hlavní dění kopce Luč 
probíhá v sektorech Nad přehradou A, B, C 
a D. Jedná se o skalní masívky a okolní roz-
házené balvany na hřebenu nad hrází pře-
hrady Lipno. Specifikum sektorů je jemnější 
žulový materiál a relativně slušný počet chytů 
v jednotlivých boulderových liniích. Z vý-
razných směrů zmiňme hned první kámen 
u silnice s highballem Psycho (6C+), dále vy-
sokou hranu Klenot (6C) od Patrika Fabinge-
ra, dalšího z místních boulderových scoutů, 
a převislá hrana s tupými poličkami Poskok 
(6B+) jako vytvořená v ostrém italském údolí 
Val di Mello. Na siláky pak čeká fotogenický 
oblý morpho pilíř na kameni Bacil Magion. 
Potenciál hřebene však ještě zdaleka není 
vyčerpán...  ●

Pavel Siklenka, Kdo si počká, ten se dočká (7B),  

Zubejda, sektor Akrobat

Tomáš Pilka, projekt, Klenot, sektor Pod přehradou


