
CHřiBy
České  bouldry X.

TEXT A FOTO:  Petr Piechowicz

Chřiby jsou rozlohou sice nevelké, ale pře-
sto neméně zajímavé, přitažlivé a někdy 
i záhadné až mystické pohoří, opředené 
bohatou historií se spoustou turistických za-
jímavostí. Dá se tu výborně zalézt s lanem 
i bez něj. Zhruba čtyřicet balvanů a skal-
ních útvarů je ukryto v lesích od Koryčan až 
po Kudlovickou dolinu. Celkem je jich snad 
tři sta, ale buď je špatná kvalita pískovce, 
dopad, nebo sklon. Největší počet balvanů 
je na Koryčansku, dále pak pod Barborkou, 
v okolí Bunče a Kudlovické doliny. Nejlepší 
podmínky pro lezení jsou na jaře a na pod-
zim při teplotách okolo 10 °C, kdy má písek 
ideální tření. Mezi bouldrové průkopníky této 
oblasti patří bezesporu Tomáš „Svišť“ Pilka 
a Michal Rožek. 

Co dělá tuto oblast záhadnou, je malé množ-
ství informací, které se dostalo mezi lezeckou 
veřejnost. Existují dvě skupiny lezců, které 
Chřiby stejně milují, jen se rozcházejí v názo-
ru na propagování této oblasti. Jedním z dů-
vodů je neopakovatelná pohoda a klid, která 
v oblasti panuje, ten druhý je velmi choulosti-
vá kvalita pískovce, který by se příliš častým 
lezením brzy olezl (což se bohužel děje už 
dnes). Právě proto tuto oblast nepředstavím 
úplně podrobně a některé sektory zmíním 
jen okrajově. První sektor, na který narazíte, 
když pojedete z vesnice Koryčany, je Kory-

čanský hřeben, kde najdete osm balvanů ve-
doucích za sebou na výrazném hřebeni nad 
cestou. Před první serpentinou je nevýraz-
né místo na parkování, odtud pod balvany 

dorazíte asi za patnáct minut svižné chůze 
směrem na západ. Kvalita písku je dobrá, 
bouldry jsou převážně kolmé po oblinách, 
lištách a dírkách. Nejtěžší kousek sektoru na-
jdete na balvanu Mufin. Je to Traverz zprava 
doleva (7C) z dílny Tomáše Pilky, který ho 
vylezl v roce 1992. Časem se tento traverz 
dočkal prodloužení za 8A.
Velmi krásná, ale místními nejvíce tajená ob-
last je Pečínkova skála. Jelikož chci respek-
tovat toto rozhodnutí, k sektoru neuvádím 
další podrobnosti. Nejznámější bouldrové 
skály v Chřibech jsou Kozel, Hradby a Kula. 
Všechny tři sektory jsou v jakémsi trojúhelníku 
kousek od sebe. Z parkoviště „U Křížku“ se 
k nim dostanete pohodlnou cestou za deset 
až patnáct minut. Nejznámější z této trojice 
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je Kozel, kde se leze i s lanem. Všechny vý-
znamné bouldry jsou na stěnce z nápisem 
Kozel, ale několik problémů najdete také 
na druhé straně skalní věže. Všechny směry 

se lezou do výrazného chytu nebo bezpeč-
né výšky. Mezi lehčí a často lezené bouldry 
patří Spoďákovník (7A), který má také SD 
start za 7B, nebo Kouřová (7A). Mezi sta-
ré klasiky patří bouldr Fialka (7C SD), který 
se také leze ze stoje lehčím způsobem. Ze 
zapeklité  obliny na nástupu začíná další 
prásk Mulholland Drive (7C+/8A), ke které-
mu v roce 2008 přidal Tomáš Pilka SD start, 
čímž na Kozlovi vznikla nejtěžší cesta za 8A. 
Stejný nástup jako předchozí bouldr má další 
prásk Pýcha předchází Pád (7C/7C+), který 
traverzuje pod cestou Zlínská (kde se nebe-
rou výrazná madla) a končí v madle cesty 
Spoďákovník.
Další sektor, kam se jezdí hlavně za lezením 
s lanem, jsou Osvětimanské skály, kde se dá 
i výborně zabouldrovat. Leze se na třech bal-
vanech s poměrně kvalitním pískovcem a pro-
blémy v kolmé až mírně převislé skále. Na-
jdete tady pohodové bouldry Po dírkách (5B), 
Tam a zpět (5C) nebo Skok do špice (6A). 
Asi jeden a půl kilometru východně od Osvěti-
manské skály jsou další balvany v sektoru Ma-

kovica, kde si můžete vylézt krásný technický 
prásk Čajový boulder (7A). Skála Zbojník 
také nabízí lezení s lanem a technický boulde-
ring v dolní části stěny, kde se vyřádí milovníci 
malých bočáků a lišt. V okolí je ještě několik 
balvanů, které určitě ocení milovníci krásné 
přírody a svobodného pohybu.

Na Skály pod Barborkou můžete vyrazit 
na tři balvany, které se nacházejí pod kaplí 
sv. Barbory na východním úbočí. Pískovec je 
zde kvalitní, leze se po lištách a oblinách. 
Za vylezení stojí linie Zpěvák (6B) od M. 
Zpěváka a na Dvojitou věž si určitě dejte 
Velký traverz (6C), který v roce 2002 udělal 
Michal Rožek.
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Když se přesunete k vesnici Kostelany, 
můžete navštívit další skalní útvary. U osa-
dy Bunč najdete rozhozené čtyři balvany 
s lezením po lištách a oblinách v kolmé 
a převislé skále. Asi jeden kilometr východ-
ně od osady Bunč se nachází sektor Ko-

mínky, který v roce 1998 objevil a přejistil 
Tomáš Žert. V oblasti je asi patnáct jiště-
ných cest a několik bouldrů na „horních“ 
balvanech, které neoplývají příliš kvalitní 

skálou. Na Horních skalách je také ne-
chvalně známý Mischellin traverz (8A+ TR), 
který na podzim roku 2009 vylezl Tomáš 
Mrázek. Vadou na kráse tohoto převislého 
traverzu je jeho umělý charakter. Pokud by 
vás tento druh lezení neoslovil, určitě se 
přesuňte na Dolní skály, kde najdete skvost 
lanového boulderingu Zlom vaz (8+). 
Asi posledním sektorem, o kterém bych se 
rád zmínil, je Budačina, kde najdete asi 

sedm balvanů. Balvany jsou poházené 
dál od sebe a nacházejí se v Kudlovické 
dolině. Bouldry jsou v kvalitním pískovci 
a nejčastěji se leze po dírkách a oblinách 
v kolmé a převislé skále.
Stále panenské oblasti s potenciálem pro 
bouldering můžete objevit na Moštěnic-
kých kamenech, v Trpasličím městě, na Stu-
dené skále nebo na skalách ve Smutném 
žlebu. ●
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INFORMACE lidé&HORY:

Průvodce o boulderingu  v Chřibech doposud nebyl oficiálně nikde publikován, kromě 
sektoru Kozel. Při hledání informací mi hodně pomohl http://casnacaj.blogspot.com 
od Honzy „Čaje“ Šálka.

Přístup
Ve směru z Prahy po dálnici D1, exit 210 směr Uherské Hradiště. Pojedete přes Slavkov 
u Brna, Bučovice a v obci Nesovice odbočíte doprava na Koryčany.

Ubytování
Autokempy na Chřibech jsou například Smraďavka v Buchlovicích nebo Velehrad 
ve Velehradě. Přímo na Koryčansku se můžete ubytovat například v chatkách na rybníku 
Prokop.
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