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Izolovaná stolová hora Ostaš, stojící asi 1,5 km ji-

hozápadně od obce Pěkov, zaznamenala první ho-

rolezce v roce 1939, kdy zde byla vylezena první 

cesta na věž Cikánka. Od té doby byly postupně do-

bývány jednotlivé věže a stěny. V roce 1966 napsal 

Karel Šmíd ve svém „Defilé skalních věží“, že „horo-

lezecké poznání Ostaše je už skončeno. Ostaš ne-

skrývá dalších tajemství, i když několik málo horo-

lezeckých problémů zůstává dosud otevřeno.“ To 

bohužel pan Šmíd nemohl tušit, že generace lezců, 

která přijde na Ostaš o třicet let později, odhalí ta-

jemství přehlížených balvanů. Kdo jako první začal 

na Ostaši dělat bouldry, jsem bohužel nezjistil, ale 

jisté zprávy hovoří o polických lezcích. Honza Šolc 

a Petr Maixner mají na svědomí asi nejvíce bould-

rů v oblasti. Další lezci, kteří zde působili, byli Kuba 

Čermák, Petr Pavlovič, Lukáš Jánský, Roman „Pin-

ďour“ z Náchoda a Tomáš Majer. Za Pražáky tu 

asi nejvíce škodil Andrej Chrastina se svou partou 

z BéBé -sa, jež způsobili revoluci v přelézání těžkých 

projektů. Občas sem zavítali i „hradní páni“ z Pet-

rohradu Petr Resch s Karlem Hegrem, kteří po sobě 

vždy zanechali nějaký ten těžký prásk. Novou ge-

neraci kamenomilců, která na Ostaši začala působit, 

pak zastupují Vilda Chejn s bratry Martinem a Ště-

pánem Stráníkovými.

Pískovec na Ostaši je pevný, hrubozrnné struktury 

a pro bouldering příjemný na omak. Najdete zde 

kolmice po dírkách, lištách a oblinách, ale také pře-

vislé problémy po stiscích, které ověří vaši sílu a vy-

trvalost. V dnešní době se Ostaš dělí na pět sektorů, 

ve kterých můžete řešit kolem 300 bouldrů a projek-

tů. Mladá bouldrová historie oblasti v sobě skrývá 

menší problém a to neucelenost obtížnosti, kdy v jed-

notlivých sektorech působili jiní prvovýstupci s roz-

dílnými pohledy na klasifikaci. Nejstarší sektor Oko-

lo paseky je podle všeobecného mínění také sektor 

nejpoctivější, zvláště pak blok Malý střecháč a jeho 

sedmičkové linie. V podobné obtížnosti pak „staví“ 

své projekty Vilda Chejn, bratři Stráníci a Petr Resch. 

Ostaš jako bouldrová oblast získává stále více na své 

popularitě, tudíž je jen otázkou času, než se klasifika-

ce v jednotlivých sektorech zharmonizuje.

Nejblíže parkovišti je Oblast pod okrajovkami, ke kte-

ré se dostanete po modré značce. První balvan v sek-

toru se jmenuje Jeník a vede na něho třináct převáž-

ně těžkých bouldrů od 6A+ do 7C+. V převislé stěn-

ce určitě stojí za vylezení bouldr Fikmik (7A+) nebo 

nejtěžší morpho bouldr Honza málem králem (7C/

C+). Na rozlezení jsou proto lepší balvany Ementál 

nebo Cukrárna, kde určitě doporučuji bouldr Indiá-

nek (6B), podle Petra Resche (5C). Na opačné straně 

turistického chodníku narazíte na dominantní balvan 

Péťův, který nabízí hodně bouldrů obtížnosti 6C. Kdo 

už je dostatečně rozlezený, může se pustit do Války 

světů (7C/C+) nebo Petrova zdaru (7C+). Hodně 

převislé směry najdete na balvanu Ocún, kde může-

te zabojovat na lajně Šum švistu (7A+) nebo Spider-

man (7B) přičemž klasifikace zde úplně nesedí. Po-
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kud šilháte po něčem těžším, zavrtejte se do stropové-

ho The power of lion (7C) na sousedním kameni z díl-

ny Štěpána Stráníka. Pokud se zde odlepíte ze země, 

máte velkou šanci zvednout ruce na vrcholu. Další krás-

né převislé linie po dírkách najdete na balvanu Kostič-

ka. Balíček karet (6C) je lezitelná linie po výrazné pře-

vislé hraně. Připojíte -li k této hraně těžký nástup z vnitř-

ku jeskyně, kde musíte zvládnout lezení po dvouprsto-

vých dírkách ve stropě, budete mít vylezenou Futur line 

(7B+), jež jako první přelezl v roce 2009 Vilda Chejn.

Oblast okolo paseky budou vyhledávat převážně lez-

ci, kteří hledají těžké bouldry, a to i přesto, že si zde 

zalezou všichni. Tento sektor zpropagovali pražáci 

v čele s Andrejem Chrastinou a Jirousem Přibilem, jež 

zde řádili někdy kolem přelomu tisíciletí. Milníkem těž-

kých cest na Ostaši se stal Malý střecháč, kde byly vy-

lezeny linie Master of rock (7C), Monster of pop (7C+) 

nebo King of jazz (7B+). Další velký posun v těžkých 

cestách nastal po přelezení cesty Troll na Bludný bal-

van (Bludička), který jako první vylezl Andrej Chras-

tina někdy v roce 2001. Andrej bouldr vylezl do vý-

razné police, kde Troll končí. Původně byla navrho-

vána klasifikace 8A, později byla shozena na 7C+ 

a dnes se hovoří dokonce o 7C. Nedávno místní bor-

ci Petr Maixner a Jenda Šolc cestu dočistili až na vr-

chol, čímž vznikla nádherná vzdušná linie Trollička max 

(7C+), kterou jako první přelezl prvně jmenovaný. Li-

nie se leze ze sedu, kde je samozřejmě nejtěžší dosti 

silový převis po slušných, na oblast netradičních, stis-

cích s následujícím krásným technickým dolezem, kte-

rý vyžaduje pevné nervy v šesti vzdušných metrech. 

Další velká výzva na Bludičce byl projekt od Petra Re-

sche z roku 2006. Výrazný had v převislé stěnce ne-

nechával nikoho klidným. O přelezení této silové zá-

ležitosti se postaral až Martin Stráník, jež cestu nazval 

Kobra královská (8A+).

Kromě těchto těžkých cest si ale v sektoru docela 

dobře zalezete, třeba na balvanech Bazén a Hnoj-

ník, kde si ovšem musíte v šestkových problémech 

zvyknout na poctivou klasifikaci.

Oblasti pod meteorologickou dominuje balvan Velký 

střecháč, kde vede doposud nejtěžší bouldr oblasti OM 

(8B), který vylezl Petr Pavlovič. O první opakování to-

hoto specifického jednokrokového problému se po-

starali Martin Stráník a Petr Resch, jež navrhli snížení 

Kuba Sikora, Oblá hrana (6B), Low stone, Oblast pod meteorologickou

Kateřina Záhorová, Simargl (7A), Verdoňák, Oblast  pod meteorologickou 
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obtížnosti na 8A+. Na Střecháči najdete také dlouhý 

převislý traverz, klasifikovaný stupněm 6C+/7A. Po-

hybově vděčný je také nižší vypečený bouldr po obli-

nách Andrejův (6C+), jež má jako jeden z mála v tom-

to sektoru poznámku „poctivý“. Sousedící blok Oušla-

pek se pyšní dvěmi výraznými staršími liniemi Nádhera 

rovnováhy (6B+) a rajbasová záležitost Co teď? (6C). 

Kromě výše zmiňovaného převislého obra sektor na-

bízí dalších dvacet čtyři balvanů, na které vedou pře-

vážně lehčí směry. Z těžších bouldrů můžeme vypích-

nout například oblinový traverz Rajec (7B+), kdy pro 

úspěšný přelez potřebujete mimo vytrvalosti i podmín-

ky jako chlad a sucho. Za vylezení rozhodně stojí boul-

dry na balvan Verdoňák. Cesta Spára nespára (7A) 

je příjemná vyšší kolmice s prověřením vašeho morálu. 

Naopak krásu vyvažování na dírkovém Simarglu (7A) 

ocení pro změnu techničtí lezci. Čtyři relativně nové 

bouldry z dílny Vildy Chejna najdete na balvanu Ra-

diátor, který se nachází asi 150 metrů vlevo od Vel-

kého střecháče. Na tomto balvanu, tvořeném hrubo-

zrnným pískovcem, zaujme především převislá hrana 

Mistr kříže (7B+). Kromě Vildy na balvanu škodil také 

Petr Resch, jež „vytvořil“ stropík Don Corleone (7C) 

v pravé části kamene. 

Ke konci sektoru objevíte v zalesněné části ještě ně-

kolik zajímavých kamenů. Balvan Poetická a Jeremy 

nabízejí hned několik zajímavých směrů se spoustou 

projektů. Na blok Jeremy stojí určitě za vylezení hvěz-

dičková linie Hodina tance (7A/A+).

Poslední dva zatím bezejmenné sektor D a E nabí-

zejí kolem dvaceti balvanů a možnosti k dalšímu 

objevování. Linie, které zde byly vylezené, dosahu-

jí převážně obtížnosti 6A až 7A, přičemž se nabízí 

i několik těžších sedmiček. Nové balvany a bouldry 

v těchto končinách vyčistili také Petr Resch a Karel 

Hegr působící zde v roce 2009. Na čtyřech balva-

nech vylezli pěkné směry jako Aviváž (6C+), Vizír 

(7A), Kaká (6C) nebo Já nic, já muzikant (6A), kte-

rý se dá nastoupit také ze sedu s obtížností 6B. Při-

pravili také několik projektů kolem stupně 7B a výše. 

K další změti kamenů nacházející se pod okrajovka-

mi v okolí Jirkových věží najdete přístup v lanovém 

průvodci Ostaše, s tím, že sektor disponuje slušným 

potenciálem pro nové bouldrové linie. 

Milan “Kamzík” Benian, Pravej (7A), Bazén, Oblast   
okolo paseky

Martina Hájková, Balíček karet (6C), Kostička, Oblast 
pod okrajovkami 

INFORMACE lidé&HORY

Průvodce Ostaše na bouldering nikdy nevyšel 
v tištěné podobě, ale veškeré nákresy a mapy, které 
vytvořil Honza Šolc, najdete na: 
http://www.purebouldering.cz/bouldry/pruvodce/
cesko.html

Přístup
Ve směru od Hradce Králové po silnici E67, 
za Náchodem odbočte vlevo na Hronov a Polici nad 
Metují na silnici č. 303. V obci Pěkov odbočte vlevo 
do chatové osady Ostaš.

Ubytování
V chatové osadě Ostaš najdete rovněž ubytování, 
jsou zde jak chatky, tak kemp. Další info naleznete 
na http://www.ostas.adrspach.cz/index.php. 


