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Ludvíkov

České bouldery XI.

Kuba Sikora, Don Libanon (6B), Zadar, sektor U potoka

V posledním díle naší série se vám pokusíme
představit čerstvou bouldrovou oblast v pohoří Jeseníků v blízkosti nejvyšší hory Praděd.
Skály pro sportovní lezení ve svahu nad hřbitovem v obci Ludvíkov jsou známy lezecké
veřejnosti již několik desítek let, ale bouldristi
se na lokalitu zaměřili až v posledních letech.
V první vlně boulderingu byly na kamenech
vyvřelinového charakteru rozesetých po kopci v okolí skal vytýčeny a zelenými písmeny
označeny linie zejména lehčí obtížnosti. Jejich autoři nám zůstali neznámí. Ve vlně druhé
(v roce 2008) zde místní lezci mladé generace Jara Bil, Jara Sijka, Tom Minarčík a Pavel
Vodička začali čistit a přelézat i serióznější
obtížnosti v kompaktnějších masívcích. Ve výrazných převisech a stropech odhalili linky
silového charakteru zejména po větších či
menších pozitivních chytech s množstvím relativně dobrých stupů. V současnosti disponuje
oblast cca 150 liniemi na 75 kamenech se
slušnými dopady, přičemž využijete jednu
až dvě bouldermatky, občas i pohotového
chytače. Počet nepřelezených boulderů čekaBOULDERING

jících na svého „vyvoleného“, tedy projektů,
utěšeně narůstá, načež počet sektorů se ustálil
na čísle 6: U potoka, Hřbitov, Ohniště, Green, Nové dimenze a Vosí hnízdo.

Sektor U potoka v podobě úzkého údolíčka
posazeného kousek nad ludvíkovskými chalupami nabízí atraktivní moderní lezení na kompaktních blocích větší či menší převislosti.

Kuba Sikora, Skalpel (projekt 7A+), Kempus, sektor U potoka
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Venca Kučírek, Gól (6B+), Branka, sektor Nové dimenze

Očištěných balvanů je zde zatím jen několik,
avšak lezecké pohyby na nich stojí rozhodně
za to. Blok Zadara nabízí několik převislých
linek s dobrými chyty, ale nepříjemnými,
na oblast nezvyklými, průtlakovými výlezy
šestkových obtížností. Konkrétně v bouldru
Don Libanon (6B) jste schopni úvodní převislou část přelézt na pokaždé, avšak z horní
pasáže pak můžete padat donekonečna.
Zatím nepojmenovaný boulderproblém s klasifikací 6C+ na sousedním kameni zaujme
svou čtyřmetrovou 45-stupňovou střechou především vytrvalostní siláky, preferující dlouhé
kroky po pozitivních chytech. Podlouhlý mírně
převislý blok Kempus vás zaujme logičností
svých linií a rozmanitostí obtížností. Ratolesti si zalezou v osmimetrovém Zapomenutém
traverzu (6A+) po horní hraně kamene, manželky v převislém kýlu Motivátor (6C) a otcové ve skokovém Trpaslíkovi (projekt cca 7A)
či lištové parádě Skalpel (projekt cca 7A+).
Nejvážnějším projektem sektoru i celé oblasti
s pracovním názvem Havana Club je traverz
středem kamene po lištách daleko od sebe,
obtížnostně kolem stupně 7C+. Prvopřelezce
má od autora cesty slíben kubánský rum…

stropu na délku je víceméně utopie. Nemůže-

me nezmínit hvězdičkovou linii Pistolník v levé
části stropu, čerstvě překonanou ostravským
Adamem Fialou, který ji po přelezu ohodnotil stupněm 7B+ a pasoval ji tak na nejtěžší
boulder oblasti. Jedná se o technické špičkování spáry se současným poskakováním
pozitivních lišt až do místa, kde musíte nohy
vypustit do prostoru a… Fintové dosažení horní hrany a následný průtlak jsou již třešničkou
na dortu za předešlým náročným výkonem.
Z bouldrů opačného charakteru, tedy hodně
kroků po oblých chytech, stojí za vyzkoušení traverz Orbiter po výrazné fotogenické
hraně s klasifikací 6B+. Z projektů se rýsuje
směr uprostřed stropu po jemných spoďácích
a sklopených lištách. Avšak obtížnost je zde
spíše z kosmických sfér.

Sektor Hřbitov skýtá kameny sice menších
velikostí, zato s velkou koncentrací těžkých
projektů. Převisy, v častých případech stropy, čekají se svými ostrými, ale příjemnými
žiletkami na silné prsty a paže bouldristovy.
Za všechny zmiňme kámen Boty s projektem
Střední bota (projekt cca 7A+), kdy naskakujete z pozitivní police s dobře založenou
patou do nepříjemně šikmé lišty, zpevníte se
v těle a skáčete do ostré hrany. Klíčem je při
skoku udržet tělo co nejvíce pod převisem
a v průběhu následného velkého kyvadla
do údolí přidat na hranu i druhou ruku.
Centrální sektor Ohniště vás již jistě nepřekvapí svým obrovským stropem, který je však pro
svou chudou sbírku chytů lezitelný jen v několika místech, přičemž kompletní přelezení
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Adam Fiala, Pistolník (7B+), Ohniště, sektor Ohniště
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Pavel Vodička, Top numero uno (6B), Sezona, sektor Green

Kaskádový sektor Green potěší svým potenciálem jak jinak než siláky, ale pro změnu má
v repertoáru i několik plotýnek pro technické
lezce. Najdete zde první očištěný kámen
mladou generací Konec sezóny. Po přelezení linky Top numero uno (6B) kluky motivoval
do dalšího objevování bouldrových možností
v místních skalách. Na kameni Oltaro pak
stojí za zmínku technická kolmice Sonic (6B)
nebo sousední nízký stropík s projektem ko-

Jara Bil, Kaz (5B), Zub. sektor Green

lem stupně 7C v podobě dobrých spoďáků,
mizerných stupů a překulení do kolmice
po nepříjemně ukloněných policích. Z technických lehčích směrů vás jistě zaujme
do země zaražený plochý kámen připomínající hřbitovní pomník Zub s cestou Kaz (5B).
Sektor Nové dimenze se rozprostírá okolo
skály s navrtanou nejtěžší sportovní cestou
Ludvíkova obtížnosti 9+. Podle cesty autora
Milana „Kamzíka“ Beniana z Hlučína je sektor také pojmenován. Dalším důkazem působení tehdejší české špičky spolu s bouldrovým
bohumínským scoutem Radimem Kelnerem je
mírně převislá kompaktní pětimetrová stěnka
v bezprostřední blízkosti skály. Již tehdy tam
borci vytýčili několik nelehkých směrů a kvůli
absenci bouldrové klasifikace je ohodnotili
stupni z horolezecké škály UIAA. Z čerstvých přírůstků se zaměřme na silně převislý balvan Branka, umístěný kousek pod již

zmiňovanou skálou. Linky střední obtížnosti
jako Gól (6B+) nebo Pelé (6B) dají zabrat
i silákům, notně udýchaným z výstupu do strmého kopce. Ti s lepším fyzickým fondem
pak mohou začít lámat své kosti v projektové variantě Gólu (cca 7A) v podobě nižšího
nástupu nebo spojení této varianty doprava
do problému Pelé s pracovním názvem Offside (cca 7B+).
Poslední sektor Vosí hnízdo je nad mořem
položen nejvýše s taktéž nejvyšší koncentrací vosích žihadel v letních měsících. Kameny
jsou zde menšího vzrůstu, kde víceméně většina bloků je v současnosti panenských, tedy
rukou bouldristy nedotčených. Potenciálu pro
možné cesty různých lezeckých stylů je nemálo. Vám tedy nic nebrání vzít pár svých
bouldristických švestek v podobě kartáčů
a metel a vyrazit si najít ten svůj vysněný
směr! ●

INFORMACE lidé&HORY:
Jelikož se jedná o relativně novou oblast, zatím žádný průvodce na místní bouldry nevyšel. Průvodce je ve fázi přípravy, v brzké době
se objeví na serveru www.purebouldering.cz.
Přístup
Od Olomouce se vydejte směrem na Bruntál. Z Bruntálu pokračujte po silnici č. 450 do Karlovy Studánky a odtud vpravo na Vrbno pod
Pradědem (silnice č. 445). První obec za Karlovou Studánkou je Ludvíkov. V Ludvíkově vyhledejte kostel se hřbitovem (kde je možné
zaparkovat), za kterým se nacházejí skály.
Ubytování
V Ludvíkově není žádný kemp, avšak obec disponuje velkým množstvím penzionů a chalup nabízejících ubytování.
BOULDERING
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