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BOULDERING

V  předešlých číslech časopisu lidé&HORY 
jsme si představili zapomenuté skalní oblasti 
severní Moravy a  malebné skály Slovenska. 
V  následujících šesti číslech bych vám 
rád představil lezeckou disciplínu, kterou 
v  padesátých letech proslavil americký profe-
sor matematiky John Gill. Jde o  odnož klas-
ického sportovního lezení, kde lezec místo 
zdolávání vysokých stěn přišněrován na  lano 
luští průstupový rébus několikametrového bal-
vanu (boulderu). Jistící lano a  spolulezce zde 
nahrazuje speciální matrace (bouldermatka) 
a  chytač (spotter), není to však podmínkou. 
Od anglického slova „boulder“ (balvan) tedy 
vznikl bouldering, českého názvu nemaje. V  
počátcích se  lezci této disciplíně vysmívali 
a  brali ji jako „sport pro zbabělce“. Až čas 
ukázal, jakou celosvětovou popularitu si „sá-
paní po  balvanech“ získalo. Bouldering není 
jen extrémní výkon na  krátkém úseku skály, ale 
dá se  také provozovat jako skvělá relaxace 
v  přírodě, ke  které vám stačí pár lezeček a  
magnézium.

První oblast, kterou vám představím, není svým 
rozsahem a  počtem bouldrů nijak velká, ale 
je součástí velké skupiny Moravských pískov-
cových skal. Skály v  okolí přehrady Bystřička 
byly lezci objeveny už v  roce 1961, kdy byly 
zlezeny skalní stěny Havránka a  Štípa. Další 

příliv lezecké činnosti zde byl zaznamenán v  
osmdesátých letech, kdy vznikaly první bould-
ry. Zlezeny byly převážně logické směry ze  
stoje, které jsou do  dnešní doby označeny 
černou šipkou. 
Mechem zarůstající oblast znovu objevili 
kolem let 2002 a  2003 Venca „PD“ Kučírek 

a  David „Cipís“ Kolouch. Vyčistili nové balvany 
a  směry, některé staré bouldry přelézají 
s  takzvaným SD – startem ze  sedu. Všechny 
bouldry a  projekty jsou označené oranžovou 
šipkou a  doposud bylo vytyčeno přibližně 
250 směrů a  projektů. Celkový potenciál 
kopce se  však pohybuje někde kolem 350 linií.
Oblast je rozdělena na  pět sektorů, které se  
rozkládají na  zalesněném hřbetu Klenov a  
v  okolí vrcholu Zámčisko (678 m). 

Sektor Havránka
Pedofil je první balvan sektoru Havránka, 
který navštívíte, pokud se  do  oblasti vydáte 
z  parkoviště za  hotelem Klenov ostře vlevo 
mezi chatkami. Tento krásný balvan pros-
toupený jen několika směry se  může pochlubit 
doposud nejtěžším bouldrem oblasti „Otevřená 
náruč“ (7C+ Fb), který v  roce 2009 přelezl 
Martin Stráník na  akci Bystřička session 09. Na 
stejném setkání byl na  Pedofilovi vyřešen ještě 
jeden projekt, a  to Pracovní četa (7B Fb), kterou 
vylezl jako první silák z  Prahy Vilém Chejn. 
K  další, už poněkud větší, koncentraci balvanů 
a  bouldrů se  dostanete, když vystoupáte 
od  parkoviště do  svahu po  modré značce. 
Poznávacím znamením, že  jste dorazili na  
správné místo, je skalní stěna Havránka 
a  pořádně propocené triko. Mým oblíbeným 
balvanem na  rozlezení je náhorní strana 

Petr Kalman, Medium soft (7b), Ohniště, sektor Komín
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Venca “PD” Kučírek, Hon za krystaly (6b+), Kicbíl, sektor Havránka Saša Gengová, Ojebávač (6b+ tr), Velká huba, sektor Havránka

Bigvólu, kde je několik lehčích technických 
bouldrů. Dolní, ale zato vyšší část Bigvólu pro-
tíná několik procházkových linií v  levé části a  
pár hvězdičkových projektů se  zatím jediným 
přelezeným šestimetrovým problémem Bigvól 
v  části pravé. Ten jako první přelezl ze  stoje 
ostravský Libor Zajíc, kdy deseticentimetrovou 
bouldermatku nahradil pětkrát tenčí matrací na  
spaní a  vrchní část linie zbavoval mechu „za  
chodu“. Na akci Bystřička session si Martin 
Stráník pod nástup sedl, tím přidal boulderu 
obtížnostně nejtěžší pasáž a  zvedl klasifi-
kaci na  7B+ Fb. Balvan Jeskyňka má krásné 
směry po  lištách a  dírkách, jako například 
– Trojzubec, Koule v  průvanu nebo 100+1. 
Klenbou balvanu pak vedou problémy Jeskyňka 
a  Měkota (7A+ SD Fb). Nad Jeskyňkou je 
další nádherný balvan či spíše stěnka Velká 
huba. Tuto stěnku protíná několik krásných 
směrů, traverz Ojebávač (6B+ tr) nebo dopo-
sud nepřelezený projekt Velká huba s  odha-
dovanou obtížností 8A Fb. Když překonáme 
tuto stěnku, dostaneme se  na  hřeben, jenž 
vede k  vrcholu Zámčisko. Cestou do  sektoru 
Podzámčí můžete navštívit další krásné bal-
vany Solnička, Močál či Parapet. Za návštěvu 
určitě stojí nedávno očištěné highbally Kicbíl s  
bouldrem Hon za  krystaly (6B+ Fb) a  vedlejší 
megablok Chemička se  skokovým morálovým 
projektem Chemická válka. Kicbíl, jak sám 

název napovídá, servíruje problémy a  projekty 
převážně těm, kdo milují pohyby „po  ničem“. 

Sektor Podzámčí
Sektor Podzámčí nemá tolik balvanů jako 
Havránka, přesto rozhodně stojí za  návštěvu. 
Balvan Bugs Bunny se  stejnojmenným boul-
drem (7A+ SD Fb) je opravdovou lahůdkou 

oblasti. Další směry na  tomto zajímavém 
balvanu vás zaujmou krásou pohybu a  za-
peklitostí výlezů. Cesta Cikcik autora Petra 
„Pena“ Šindela (6A Fb) je určitě dobrý tip 
na  váš postřeh coby lezce a  následně dobrý 
postřeh chytačů. Od Bugs Bunnyho se  k  další 
stěnce dostanete tak, že  vystoupáte zpět na  
hřeben a  přejdete na  jeho jižní svah. Stěnce 
Bratři v  triku opět dominuje stejnojmenný pro-
blém s  velmi tvrdými dynamickými kroky. Kdo 
však zvládne Bratry v  triku (6C Fb), může se  
pustit do  sousedních Tří sester (7A Fb)… přeji 
mnoho štěstí. A  pokud by ani to nestačilo, je 
zde k  dispozici projekt po  malých chytech 
daleko od  sebe.
Pokud už máte dost těžkého lezení, ale máte 
ještě chuť na  nějaký ten balvan, sejděte dolů 
ze  svahu. Určitě se  dobře protáhnete na  
Příprdku a  Hřibu, ale rozhodně bych doporučil 
Cestáře. 
Kdybychom se  vrátili zpátky na  hřeben, 
dojdeme do  sektoru Zámčisko, který tvoří 
vrchol tohoto kopce a  kdysi zde stávalo 
hradisko místního významu. Prosluněné 
stěnky s  ne vždy kvalitní skálou nabízejí starší 
bouldry místního lezce, které jsou označeny 
černou šipkou. 
Pokud zůstaneme u  Cestáře a  vydáme se  
po  stezce mírně do  kopce směrem od  stěn, 
dojdeme do  prudké levotočivé zatáčky. 

Dan Pisár, Lipovina (6c SD), Bugs Bunny, sektor Podzámčí
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Tady je potřeba opustit stezku a  vydat se  
po  výrazném hřebínku z  kopce dolů. Sektor 
Komín se  Cipísovi podařilo nalézt ve  ch-
víli, kdy hledal nejvhodnější místo pro svou 
potřebu. Proto bych při hledání doporučil za-
pojit jistou intuici.

Sektor Komín
Komín je relativně panenský sektor s  velkým po-
tenciálem nových směrů, kde dříve působil ze-
jména místní neznámý bouldrista. Při nedávné 
renesanci lezci nejvíce škodili na  horních bal-
vanech Ohniště, Kulhavá ruka, Vlna, Jazyk 
a  Rtěnka, které jsou relativně blízko u  sebe. 
Za zmínku rozhodně stojí průtlaková Kulhavá 
ruka od  Pena Šindela (6C+ Fb), Medium soft 
(7B Fb) od  Dana „Tlusťocha“ Pisára, 
Krátký silák (6B+ Fb) a  natahovací (morfo) 
Permanentní rtěnka (7A Fb) od  Vency „PD“ 
Kučírka. Další skupinu tvoří balvany Mrtvý bod, 
kde je stejnojmenný bouldr od  Pena, krásný 
Obelisk, Velryba a  menší Pučmeloud. 
Kdybyste pokračovali dále směrem dolů po  
jižním hřebeni, narazíte na  další vesměs panen-
ské balvany a  směry s  několika černými šipkami.

Pokud se  budeme na  parkoviště vracet zpát-
ky po  modré značce, nesmí nám uniknout 
po  pravé ruce pod stezkou umístěný bal-
van Odpadlík, jež je úplně jiný, než všechny 
předchozí kameny. Původ specificky „zapar-
kovaného“ bloku spočívá v  jeho odtržení od  
skal na  vrcholu Zámčisko a  skutálení se  na  
louku pod kopcem. Důkazem tehdejší skalní 
aktivity je vytvořená slušná přírodní dálnice 
z  vrcholu až  na  již zmiňovanou louku. Balvan 
trojúhelníkového tvaru z  velmi kompaktního 
materiálu nemá mnoho cest, zato ty, jež kámen 
nabízí, stojí za  vylezení. Pro ty, co disponují 
ukrutnou silou, je na  balvanu tříkroková smrt, 
projekt „Odpadlík“, který by se  mohl pohybo-
vat někde kolem stupně 8A Fb a  výš. 

Milan Genda, Cesta z města (6a+ SD), Cestář, sektor Podzámčí

INFORMACE lidé&HORY

Průvodce na  tuto oblast připravuje Venca „PD“ Kučírek 
a  bude dostupný nejspíše na  http://purebouldering.cz

Přístup:
Z  Valašského Meziříčí směr Vsetín (popř. opačně) po  silnici 
č. 57, odbočka Bystřička, za  vesnicí pokračujeme dále 
až  k  hrázi přehrady Bystřička.
 
Ubytování :
Chatová osada Pod hrází www.bystricka.cz/pod_hrazi
Autocamp ATC Bystřička (dříve www.sweb.cz/atc-
-bystricka) v  současné době změnil majitele, proto je třeba 
se  poptat na  místě. Ubytování bývalo v  chatě, chatkách, 
možnost parkování karavanů a  místo pro stanování.
Možnost stanování je i  přímo u  vodní nádrže, 
a  to v  Moto baru Royal Star www.motobar -royalstar.cz, 
dále jsou zde chatky a  penzion.

Saša Gendová, Bratři v triku (6c SD), sektor Podzámčí


