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Víťa Fojtík, Lišty jak prase (7A SD), Maják
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Malá, přesto na bouldry pestrá oblast se rozkládá
severně nad Zlínem u obce Lukov v Hostýnských
vrších na kopci Velá. Jedná se o mírně stoupající
skalnatý hřeben podobný jako spousta jiných oblastí v Moravských píscích. Sousedící kopec skýtá
kvalitní sportovní lezení s lanem v oblasti Lukov,
jež je známý ve své době extrémními výstupy zlínského lezce Tomáše Sedláčka. Jako představitele
místních prásků můžeme zmínit Hraběte Aršlocha
za 10- v mírném bříšku s miniaturními „razítky“,
jak se přezdívá zdejším plytkým ostrým dírkám.
Lezecky, respektive bouldrově, objevili Velou Zlíňáci, konkrétně Karel „Black“ Černý s partou.
Mohlo to být v letech 2002-2004. Black zde také
nastínil a přelezl největší prásky. Po čase mu začal
slušně sekundovat hranický Martin Pilař, tou dobou studující ve Zlíně. Před zhruba třemi lety začal Black makat na průvodci ve spolupráci s mlaďochem Lubou Polišenským, jenž dočistil a přelezl další lehčí směry včetně pár slušných linek.
Materiál je zde jemný, mírně solivý pískovec,
příjemný pro bouldristovy prsty. Dopady jsou
též vesměs dobré a lezec se v poetickém bukovém lese s pofukujícím vánkem cítí velmi příjemně. Všudypřítomné jedlé i nejedlé houby rozeseté pod stromy dávají tušit, co bude k večeři.
Začneme od nejníže položeného balvanu Liščí

Venca Kučírek, Veleryba (6C), Gigant-3

doupě. Na rozlezení je zde ideální šestimetrový hajbólek Dvojčata (4) přes fotogenickou linii
děr. Z opačné strany kamene jsou již první serióznější linie jako Kung-fu, Lišák a morfologický
The nose, všechny pohybující se kolem stupně
7A. Je třeba zdůraznit, že většinu těžších boul-

drů oblasti je hlavně třeba vymyslet, zvláště tyto
tři jsou takzvaného fintového charakteru. Ostatní linie na tomto bloku jsou vesměs „choďáky“,
ideální pro začínající lezce.
Půjdeme-li dále po hřebenu, narazíme na bloky Hradby a Špinavý stůl v drtivé většině opět
s liniemi lehčího charakteru do obtížnosti 6B.
Pokud nás nezaujmou tyto bloky, následující
seskupení již určitě ano. Kameny kolem balvanu Gigant disponují rozmanitými problémy
od rajbasů, přes kolmice až po strmé převisy.
Konkrétně na Gigantu musíme zkusit kolmici po
oblých dírách Vesmír (6A+), podobnou Velrybu (6C), avšak s dynamičtějšími kroky, či desetimetrovou traverzovou Velkou čínskou zeď
(6C TR). Sousedící balvánky Zázrak a Čupačák nabízejí sice nízké, zato však jedny z nejtěžších bouldrů oblasti IQ (7B+) a Prd (7B+),
oba z dílny Blacka.
Kousek níže pod Gigantem na druhé straně
hřebene se nachází blok Kosmodisk s pěknou technickou kolmicí po lištách Sarkoidoza
(6C+), s mírně nastřelenou klasifikací. Vedlejší Vlna s oblinovým traverzem Tsunami (7A+)
bude pro změnu sedět vytrvalcům.

Venca Kučírek, IQ (7B+ SD), Zázrak
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Při dalším výšlapu hřebenem mineme kameny
jako Kapka krve, Krychlák, Zrcadlo a Aurora,
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víceméně s lehčími linkami. Další menší kámen
Brutus, jak již název napovídá, nabízí zajímavé silové bouldry Kreatin (6C), Bobule (6A+)
a další těžký a poctivý prásk A-steroid (7B),
jež zatíží kromě bicepsů také vaše mozkové
závity. Opět z dílny Karla „Blacka“ Černého.
Dalších pár kroků do kopce a jsme u Obra.
První, co nás udeří do očí, je převislá lištovatá
linie Odysea (7B+), zřejmě největší perla oblasti. Sousední krutě oblá příkrá hrana Ovečka (7B) bude naopak vyhovovat silákům přes
oblé chyty. Vedle Obra se rozprostírá ideální
prostor pro táboření s nějakým tím špekáčkem,
pivem či zeleným palivem…
Po svačině se vrhneme do toho, co nás při
občerstvování zaujalo – nad námi se pnoucí šikmo ubíhající oblá hrana beze stupů Žlutý rákosník (7B+). Po zdolání budete určitě
cítit ramena i záda. Variantou Žába (7A+)
zajímavě naskočíme do závěrečných pasáží Rákosníka a pokud je i toto příliš, vpravo
si můžeme vychutnávat pěkné pohyby v Pulcovine (6C+). Ostatní bouldry na Žábě jsou
již pětkového charakteru.
Při další chůzi dorazíme téměř na vrchol kopce a také k výrazné věžičce jménem Červený
trpaslík. Ten je charakteristický svou až nepříjemně dírkovatou strukturou. Kromě šestkových cest jsou zde i dvě sedmičkové, a to
Emocuc (7A+) a další „mozkový“ problém
Eso Rimmer (7B) z dílny Luboše Polišenského.
Pokud nemáme prsty ještě zcela prolezené
a vytahané, dorazíme se „průtlakovinami“
na Ropuše nebo pěkným oblinovým traversem Lišty jako prase (7A) na posledním bloku Maják.

Kateřina Planková, Vesmír (6A+), Gigant-1
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Průvodce Velá nikdy nevyšel v tištěné podobě, ale
veškeré nákresy a mapy, které vytvořil Karel „Black“
Černý a Luboš Polišenský, najdete na:
http://www.purebouldering.cz/bouldry/pruvodce/
cesko.html
Přístup
Směrem od Kroměříže nebo Přerova jeďte do Holešova
a dále po silnici č. 490 přes Fryšták do Lukova (silnice
č. 489).
Ubytování
Ubytování v Lukově je možné v cyklokempu
http://www.hostinecuvsetecku.cz/cyklokemp.php
nebo v některém z mnoha okolních penzionů.

Adam Fiala, A-steroid (7B SD), Brutus
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