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Kalovy 
 
Úvodem: Bouldrová oblast, která se nachází u Sušice (okres 
Klatovy, kraj Plzeňský). Najdeš tu 116 bouldrů a 7 velmi dobře 
odjištěných cest. Z toho 34 bouldrů za 7A více. Leze se tu po 
svoru – lišty, nebo velké boule. Užiješ si tu stropy, převisy, 
kolmé i výlezy. 
 
Klima: Nejlepší na lezení je suchý podzim či mírná zima, kdy 
je okolí bez akčních mravenců a bouldry jsou suché. Na jaře je 
po odtání sněhu většina kamenů zalita prosakující vodou. 
V létě je na lezení nejvhodnější severní část Kalov (Hlavní 
skalka, Dlaňák, Houbař…), není tu příliš mravenců. 
 
Příjezd, přístup: Po zelené značce ze Sušice směrem na 
Chmelnou. Cesta je vymletá, proto je dobré nechat auto pod 
kopcem u silnice (GPS: 49°14'5.14"N; 13°31'55.88"E). Po 
štěrkové cestě kolem bílé chalupy, 600m k lesu. Stále po 
zelené do lesa a asi po 80m se zastav. Po pravici budeš mít 
CML a po levici uvidíš 100m od sebe v lese zády otočenou 
Hlavní skalku. Druhým způsobem je jet autem ze Sušice po 
silnici směrem na Rok, asi po 500m jsou v zatáčkách po levé 
straně zahrádky. Nad nimi se bouldry nalézají. Můžeš 
zaparkovat pod zahrádkami (na poli), nebo jeď po štěrkové 
cestě a zaparkuješ těsně u nich (GPS: 49°13'42.31"N; 
13°32'38.18"E), pak tě dovede modrá turistická značka na 
vrstevnicovou cestu přímo nad chatkami. 60 metrů od tebe 

nalevo je Malotraktor. Podrobné rozmístění všech kamenů 
znázorňuje situační mapka dole i s drobnou legendou. 
 
Novinky oproti původní verzi: přidáno 50 nových bouldrů, a 
8 nových kamenů, odstraněny nelogické směry a kombinace, 
kompletně přešipkováno, přidány GPS souřadnice a autoři 
bouldrů, přehodnocena a přitvrzena klasifikace zvláště u 
lehčích bouldrů (teď už to snad sedí), hvězdičkou označeny 
legendární a pěkné bouldry, lehce upravená grafika průvodce. 
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Hlavní skalka - pravá část 
GPS: 49°14'0.49"N; 13°32'34.69"E 

 

1) Třešňová 7+ 
ze stoje po největších chytech na vrchol Síga 

2a) Hopík 6C 
skoky po červených křížkách, do díry M.K. 

2b) Těžká zadek 6C+ 
po červených mínusech, těžký zdvih, do díry Síga 

3) Nostalgické Kroky Fr. Janečka * 7B+ 
po červených tečkách, konec ve spáře M.K. 

4) Černé světlo 8+ 
ze stoje, pěkná linie po pozitivních chytech Síga 

5) Buldok 7B 
ze sedu, bez díry vlevo, konec ve spáře S&H 

6) Hrabě X * 9+ 
brutální lištovačka, přímá linie, na vrchol Síga 

7a) Tango 7A 
traverz od stromu k Jumpu Síga 

7b) Ropotamo 7A 
traverz od Jumpu ke stromu Síga 

8) Lehátko 7B 
od stromu výraznou spárou, výlez Jumpem S&H 
 

 

Hlavní skalka - levá část 
GPS: 49°14'0.49"N; 13°32'34.69"E 

 

1) Jump 8- 
po velkých chytech, skok doprava, na vrchol Síga 

2) Cysta 7A+ 
Jumpem do poloviny, traverz doleva, na vrchol S&H 

3) Bílá tma * 7C 
ze stoje, okolo osamělého nýtu, na vrchol Andrey 
4) Bílá tma SD * 7C+ 
ze sedu z výrazné poličky do Bílé tmy S&H 

5) Košilela 7A 
ze stoje dynamo do vyklopených chytů, výlez Síga 

6a) Lalulá 6C+ 
ze stoje dynamicky přímo vzhůru, na vrchol Síga 

6b) Ryba Badys 7B 
z chytů označ. červenými tečkami, jako Lalulá S&H 

7) Veliké Lalulá * 8A 
ze dvou bočáků, skokem do dalšího bočáku S&H 
8) Jasná páka 7A 
ze stoje z chytů pod šipkou, výlez po boulích ??? 

9) Jasná páka SD 7C 
nástup z velké lišty, bez vodorovné spáry vlevo S&H 

10) Sekáček 8A 
z Košilely traverz doleva a výlez Jasnou pákou  S&H 
11) >> projekt << - 
pracovní název Sekáč, cca 8B - 

 

Skalka vedle 
GPS: 49°14'0.82"N; 13°32'34.15"E 

 

1) Denied 6B 
z poličky, přímo po hraně do madel, lehký výlez S&H 
2) Kryštůfek Robin 7A+ 

traverz po chytech, značené červenými křížky Síga 

3) Rozcvička 5B 

traverz zprava doleva po největších chytech Síga 

4) Paranoia * 6C 
z lišt přes hranu do stěnky, bez poličky vpravo Síga 
5) Životní forma * 7A+ 
z lišt na bouli, bez pravé hrany, výlez Andrey 
6) Nářez 1 5A 

výlez po madlech Síga 

7) Nářez 2 5A 

výlez po madlech Síga 
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CML 
GPS: 49°14'1.14"N; 13°32'29.58"E 

 

1) Kinslayer 5A 
lehký výlez po madlech S&H 
2) Sacrament 5C 
nástup z boulí, výlez bez levé hrany S&H 
3) Wishmaster * 6A 
traverz do Sacrament a tím výlez S&H 

 

 

Rakousko 
GPS: 49°13'58.04"N; 13°32'39.95"E 

 

1) Tančící nůž 3 
z madla po ostrých chytech přímo na vrchol Sonja 
2) Easybegginers 3 
z madla doleva do díry, při hraně na vrchol Lydia 
3) Na česko-rakouské přátelství 4 
z lišty, při hraně nahoru, bez velké díry na hraně Peter 
4) Letscho without … a ciggarette 5C 
traverz do Tanč. nože bez velké díry na hraně Elch 

Celý název 4. bouldru: Letscho without eggs and salami, 
and a cold gambrinus and after words a cigarette. 

 

Dlaňák 
GPS: 49°13'58.15"N; 13°32'39.73"E 

 

1) Proč nehladit ježka 3 
ze stoje, přes výrazný chyt uprostřed S&H 
2) Stěnkou 5B 
ze spáry ve stropě, stěnkou bez madla vpravo  S&H 

3) Hrankou 5B 
nástup z boule, pak na hranu a tou nahoru S&H 
4) Dlaňák * 7A 
z boule lehce vlevo a výlez, technické S&H 
5) Dlaňák var. 7A+ 
ze spáry ve stropě do Dlaňáku, po jednom kam. Síga 

 

 

Apatyka 

GPS: 49°13'57.54"N; 13°32'40.96"E 

 

1) Pouze na předpis 5C 
z hrany, lehce vpravo přes ostrou lištu. S&H 
2) Mechanická ruka * 6C 
nástup na hraně, výlez bez lišty vpravo! S&H 
3) Růstový hormon 7A 
z madla pod hranou, do Mechanické ruky S&H 
4) Veselé oči Alžběty Bathoryové 7A 
z madla pod hranou, do boulí na hraně, výlez S&H 

5) Medikamen(t) 7A+ 
traverzík po hraně, výlez Mechanickou rukou S&H 

Tento kámen objevil a vyčistil Karel Hegr. Je přímo na 
vrcholu Lékárny. Bouldry po boulích a dva pro trpaslíky. 
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Lékárna 
GPS: 49°13'56.86"N; 13°32'40.45"E 

 

1) Paralen 5A 
ze sedu z výrazné spáry, lehce vpravo Síga 

2) Údolní 4 
ze sedu z vodorovné spáry, na vrchol Síga 

3) Rybí tuk 5B 
ze stoje, přímo na vrchol, horší odskok Síga 

4) Sestupovka 3 
výrazným koutkem na vrchol, často mokré Síga 

5) >> projekt << - 
ze stoje přímo přes výrazný hladký blok, výlez - 

6) Ibalgin 6A 
traverz po největších chytech, výlez Paralenem Síga 

7) Koňská mast 3 
ze stoje, výlez přes ostrou hranu S&H 

8) Francouz 4 
traverz po hraně kamene doprava, výlez Koďa 

9) Šotek 4 
z madla, výlez přímo nahoru Koďa 

Na boulrování trochu vyšší stěnka, ale nic těžkého tu není. 

 

Houbař 
GPS: 49°13'55.78"N; 13°32'41.53"E 

 

1) Klobouček 5B 
traverz zprava doleva po hraně kamene Síga 
2) Za stromem 6B 

ze sedu do madel u stromu, výlez Síga 

3) Náhoda? * 7A+ 
ze sedu přes dvě mikrolišty, přímo nahoru S&H 
4) Syndrom * 7B 

ze sedu rovnou doleva, pak jako Procesor S&H 

5) Madam Rezignace 7B 

ze spoďáku ve stropě, po jednom kameni S&H 

6) Pentium * 6C 

nástup pod převisem, lehce doprava přes lišty Síga 

7) Podhoubí 5C 
nástup pod převisem, do madla a na balkónek Síga 

8) AMD 6B 
ze sedu přes 2 lišty, technický výlez Síga 

9) Procesor 7A 

traverz z lišt u stromu až na konec kamene S&H 

Tento kámen byl vyčištěn ve vrcholící houbařské sezóně 
roku 2005, odtud má svůj název.  

 

Veterinář 
GPS: 49°13'59.66"N; 13°32'44.05"E 

 

1) Nunva 6 
nejhnusnější cesta v okolí, neodjištěno! Síga 

2) Kapoun * 8 
nejhezčí cesta na Veterináři, až na vrcholek Síga 
3) Double-Rabbit 8+ 
po pravé hraně bříška, dále Pacientem S&H 
4) Pacient * 9- 
přes bříško a pak lehce doprava na vrcholek S&H 
5) Asistentka 6A 
ze sedu do spoďáků a jimi traverz až do madel S&H 

Tak právě tady je jedna z nejhezčích a nejdelších cest na 
Kalovech. Na začátku Kapouna jsou velké spoďáky 
(dlouhé silové kroky) a ke konci najdeš vyklopené lišty. 
Naproti tomu Pacient je spíš bouldrová cesta s lehkým 
dolezem. Nakonec je tu stejně hnusná cesta jako její název 
– Nunva. 
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Nudle 
GPS: 49°13'57.61"N; 13°32'42.00"E 

 

1) Návrat 4 
ze sedu, překulení přes oblou hranu S&H 
2) Cizinec 4 
překulení přes tupou hranu S&H 

3) Mantel 3 
překulení přes ostrou hranu S&H 

4) Traverz nudlí 6A 
traverz od Mantlu a výlez úplně vpravo S&H 

Balvan Nudle má příhodný název pro svůj tvar. Je tu jen 
pár lehkých věcí. Nudli najdeš ve svahu, asi 20 metrů nad 
Dlaňákem. 

 

Dítě 
GPS: 49°13'58.30"N; 13°32'42.79"E 

 

1) Prcek 5A 
ze sedu přímo na oblý vrchol, výlez Síga 

2) Malý muž 3 
traverz zleva doprava puklinou, výlez Koďa 

3) Malá žena 4 
traverz po hraně kamene, výlez S&H 

4) Skřet 4 
překulení se přes hranu Síga 

Tenhle kámen je určen pro 100%-ní začátečníky, samé 
lehké bouldry. 

 

Pupek 
GPS: 49°13'58.84"N; 13°32'43.26"E 

 

1) Bachor 5B 
z chytů na hraně, lehčí výlez Síga 
2) Cemr 5C 
z visu, překulení přes hranu, bez stupů vlevo. S&H 
3) Rabachor 6A 
traverz zprava doleva, výlez Cemrem S&H 

 

 

Pampalini 
GPS: 49°13'47.35"N; 13°32'50.42"E 

 

1) Pistole 4 

z madla přímo vzhůru, výlez S&H 

2) Knírek * 6C 
z vyklopeného chytu, vpravo na hranku, výlez S&H 
3) Morfin 7B 
z vyklopeného chytu, vlevo přes bouli, výlez S&H 
4) Lovec 6B 
z malých lišt do poruchy, výlez S&H 
5) Razors * 7C 

z madla traverz doleva, výlez Lovcem S&H 
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Termit 
GPS: 49°13'50.12"N; 13°32'42.86"E 

 

1) Termitiště 4 
přes velké lišty na vrchol Síga 

2) Kousavá mrcha 3 
ze sedu na hrůtek, výlez Síga 

3) Monkey on the back 6A 
výrazným koutkem na vrchol S&H 

4) Termit * 7A 
ze sedu přes ostré lišty, výlez při hraně Síga 

 

 

Barbucha 
GPS: 49°13'50.12"N; 13°32'42.86"E 

 

1) Gerontofilia 6B 
ze sedu, doprava a stěnou vzhůru na polici S&H 

2) Šukafon * 7B 

ze sedu, přímo nahoru bez levé stěnky, na polici S&H 

3) Kubula 5B 
levou stěnkou na polici, po jednom kameni S&H 
4) Kubikula 6A 
při hraně vzlínat vzhůru až na polici S&H 

 

 

Boule 
GPS: 49°13'47.1"N; 13°32'38.51"E 

 

1) Latentní posedlost 7B+ 

z výrazné lišty, pouze po jednom kameni S&H 

2) Boule * 6C 
ze stoje, bez kamene dole, neojebávat zprava Síga 
3) Boule SD 7B 
ze sedu do Boule, bez kamenů dole S&H 
4) Odlepit se… 6A 
ze stoje po mrdkách, opět bez kamene dole S&H 

 

 

Štítek 
GPS: 49°13'46.45"N; 13°32'38.65"E 

 

1) Krystal 5C 
ze sedu, s pomocí pravé hrany na špic M.K. 

2) Krystal Var. 6B 
ze sedu z krystalu, bez pravé hrany na špic M.K. 
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Metro 
GPS: 49°13'46.45"N; 13°32'38.65"E 

 

1) Hajzldědek 6A 
technické překulení přes hranu Patrik 

2) Hajzlbába 5C 
ze sedu, doleva po hraně k madlům a výlez Patrik 

3) Bába v metru 6A 
traverz zleva doprava, výlez po madlech Patrik 

4) Metrosexuál 5B 
z madla, překulení přes hranu S&H 

 

 

Malotraktor 
GPS: 49°13'44.33"N; 13°32'38.04"E 

 

1) Polem nepolem 5B 
pohodový výlez, bez velké spáry Síga 

2) Lesem nelesem 5A 
ze sedu, výlez opět bez velké spáry Síga 

3) Kabrioletem 5B 
výlez z vyklopených chytů Síga 

4a) Cestou necestou 6B 
traverz zleva doprava, bez spáry, výlez Polem n. Síga 

4b) Výmolem 5C 
traverz, tentokrát včetně velké spáry S&H 

 

 

Předseda 
GPS: 49°13'45.7"N; 13°32'35.27"E 

 

1) Předseda 3 3 
úplně vpravo, po madlech na vrchol S&H 

2) Předseda 4 4 
nástup z velkých lišt, výlez po madlech Síga 

3) Prstojed 6C 
ze sedu, značeno červenými tečkami, výlez Síga 

4) Předseda 1 5A 
ze sedu, všechny chyty, výlez S&H 

5) Předseda 2 6A 
ze sedu mírně vlevo značeno červenými křížky Síga 

6) Traverz Předsedy 5B 

začátek úplně vlevo, traverz do madel, výlez Síga 

Předseda tu sedí cca 20 metrů ve stráni nad cestou, ze 
které je i vidět. Vhodné pro začátečníky. 

 

Pumlíč 
GPS: 49°13'47.17"N; 13°32'35.12"E 

 

1) Pumlíč – pravý 5A 
stropovou spárou do madel na hraně Síga 

2) Kutululů 6A 
ze stropové spáry lehce vlevo, přes hranu Síga 

3) Pumlíč – traverz 5B 

nástup vlevo, traverz po hraně do madel Síga 

Kámen stojící kousek nad Předsedou má ve své převislé 
části spárku. 
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Podsvětí 
GPS: 49°13'51.02"N; 13°32'35.12"E 

 

1) Adidos 6C 
ze spáry a po hraně převisu doleva Bída 

2) Pivní tour 6A 

z madla stropovou spárkou, konec v madle M.K. 

3) Líné odpoledne 7B 

z nástupního madla přímo doprava Síga 

4) HupCuk * 6C 
po největších chytech na vrchol, moc pěkné Síga 
5) Cháron 7B 
nástup v levé části stropu, traverz doprava Síga 
6) Insomnia * 7A+ 

krásná linie po sklopených lištách, super bouldr Síga 

7) Letní Pohodička 5C 

pravý bouldřík, přes hranu M.K. 

8) Rumový koktejl 6A 

levý bouldr, pro malé M.K. 

2+6) Turitas americanas 7B 
spojení Pivní tour a Insomnie, 7m stropem S&H 

2+4) RupCuk 7A 
spojení Pivní tour a HupCuku, vytrvalostní Bída 

9) Insomnia Extended 7B 
Začátek jako Insomnia, z velkého vyklopeného 
chytu skok doleva, výlez až Rumovým koktejlem 

S&H 

 
Dlouhá ves 

 
Úvodem: A konečně pro milovníky skalního lezení máme na 
Šumavě také několik oblastí. První z nich je Dlouhá ves. 
Materiál je tu stejný jako na Kalovech, tedy svor. Podobný 
charakter lezení lze nalézt také na nedalekém Kaitersbergu 
(německá strana Šumavy). Buď pozitivní lišty, nebo příjemná 
madla. Všechno je tu nadmíru dobře odjištěno kvalitními 
borháky. Linie jasné a přehledné, proto ani neuvádím nákres 
skály. Všechny cesty mají na nástupu napsán název a 
klasifikaci. 
 

 
 
Příjezd, přístup: Ze Sušice směrem na Kašperské hory, po 
šesti kilometrech projedeš Dlouhou vsí a za ní je po pravé 
straně most. Zde můžeš zaparkovat na autobusové zastávce a 
pokračovat pěšky lesem mírně do kopce, podél silnice ke 
skalám. Nebo jet autem dále a 200 metrů za dlouhou 
levotočivou zatáčkou na odpočívadle zaparkovat. Pěšky 
pokračuješ zpátky po silnici až ke vjezdu do tábořiště, skály se 
nacházejí 30 metrů nad silnicí v prudkém svahu (GPS: 
49°11'0.26"N 13°29'43.7"E). Parkovat na vjezdu do tábořiště 
není dobrý nápad (obzvláště v létě), protože můžeš být 

atakován agresivním správcem. Skály jsou v prudkém svahu, 
takže přístup je krkolomnější. Popis cest je zprava doleva. 
 
Klima: Po dešti chyty velice rychle vysychají a dá se lézt skoro 
za každých podmínek. Jen dírka ve Slayerovi je dosti často 
vlhká. Slunce svítí odpoledne do Divného Patrika a večer do 
Killera. Takže ideální lezení je zde dopoledne a po chutném 
obědě se můžeš přesunout do Radešova. Z vrcholového 
skaliska je pěkný výhled na Hartmanické údolí. 
 
Jídlo, ubytování: Sehnat něco o víkendu v Dlouhé vsi je 
problém, takže zásoby s sebou! Obdobně je to i s vodou. 
Ubytování je tu nejlepší ve vodáckém kempu v Aníně – asi 
kilometr proti proudu řeky od skal. Nebo v Radešově, ale o tom 
až dále. 
 

Dlouhá ves 
GPS: 49°11'0.26"N 13°29'43.7"E 

Effa 7+ 
kolmou stěnkou úplně vpravo přes 4 nýty, krátké a bouldrové Síga 

Orion * 8- 
traverz po velkých chytech po hraně převisu, lehký dolez Síga 

Pain 6C 
nástup od Orionu, doleva, značeno modrýmy křížky, jde o boulder Síga 

Slayer 9/9+ 
nástup pod převisem a přes dírku ve stropě do Divného Patrika Síga 

Slayer – varianta 9 
nástup jako Killer, ale pak do Slayera Síga 

Divnej Patrik * 7 
podél hrany převisu, výlez kolmou stěnkou. Síga 

Killer * 9- 
přes lišty v mírně převislé stěně, dolez mírně vlevo na vrchol Síga 

Painkiller 9/9+ 
vytrvalostní nářez, začneš bouldrem Pain a dolez Killerem Síga 

Časovka 4 
cesta na samostatné skalce úplně vlevo cca 10m od Killera, start 
vpravo na madlech, šikmo vzhůru na vrchol, pozor není odjištěno 

 

  

1) 2) 

3) 
4) 

5) 

6) 7) 
8) 

9) 
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Radešov 
 
Úvodem: Další menší oblastí je Radešov. Pěkné technické 
lezení po lehce převislé desce. Zde jsou buď ostré lišty, nebo 
velké boule. Samozřejmě kompletně vynýtováno. Obdobně 
jako v Dlouhé vsi jsou cesty přehledně popsány na skále, takže 
průvodce s sebou ani nepotřebuješ. Linii určují blyštivé 
borháky. Pozor, tento druh kamene se rád láme. 
 

 
 
Příjezd, přístup: Ze Sušice směrem na Kašperské hory, ale na 
křižovatce u Radešova odbočíš doprava. Projedeš okolo 
kempu přes dva mosty a u prvních baráčků je odbočka doleva, 
do prudkého stoupání. Úzkou asfaltovou silnicí se dostaneš 
přímo pod skály. Asfaltka je průjezdná až do Rejštejna. 
Zaparkovat můžeš na krajnici v blízkosti skal (GPS: 
49°8'52.91"N 13°30'36.56"E). Pod skálou je krásný trávníček, 
který úplně vybízí k lebedění. Popis cest je zprava doleva. 
 
Klima: Celé dopoledne praží na skálu sluníčko, což je v létě 
značně nepříjemné. Od jedné hodiny odpolední se skála 

schová do stínu a až chyty vychladnou, je zde velice příjemné 
polezeníčko. Na jaře okolní stromy produkují značné množství 
pylu, který se ukládá na chyty a znemožňuje jakoukoliv snahu 
o lezení. 
 
Jídlo, ubytování: Ty základní věci se dají sehnat v Rejštejně 
na návsi, nebo v kempu v Radešově. Zde se také nechá 
načepovat pitná voda. Pozor, kemp je otevřen jen v létě! 
Ubytování také v kempech, o kterých jsem psal výše. Dalším 
lákadlem může být projížďka kánoí po Otavě. Stačí si půjčit 
loďku a vyrazit z nedalekého Rejštejna. 
 

Radešov 
GPS: 49°8'52.91"N 13°30'36.56"E 

Žolík 8 
malou stěnkou úplně vpravo, přes dva nýty, bez levé hrany S&H 
Dlouhá ruka 6+ 
lehké lezení po větších chytech  

Eso – Peso * 7- 
bouldr na začátku, pak po madlech okolo balkónku vzhůru Síga 

Šafi * 5+ 
nástup z předskalíčka, koutem na balkónek, z něj lehce doleva Síga 

Tleskač 6 
koutkem k prvnímu nýtu, přímo nahoru ke slaňáku ze Šafiho Síga 

Albatros 7 
výraznou spárkou na předskalíčku, k prvnímu nýtu, nepříjemný 
bouldřík, dolez po madlech 

Síga 

Liga vyjímečných * 9- 
u prvního nýtu lehce doleva, nad třetím a čtvrtým lze lézt zleva Síga 

Liga vyjímečných var.  
u prvního nýtu doprava, pak se vrátit do Ligy a přímo ke slaňáku  

Gravidita 7 
kombinace: Esem – Pesem ke druhému nýtu, od něj doleva přes 
Šafiho a Tleskače, Albatrosem na vrchol 

S&H 

>> projekt <<  

úplně vlevo na samostatné skalce, často zelené  

 

Pár slov závěrem: 
 

 
Síga – místní matador 

Všechny bouldry začínají ze sedu pod šipkou. Pokud je nástup 
z nadefinovaných chytů, je to uvedeno v popisu bouldru. V létě 2009 
byly Kalovy z 97% přešipkovány, pokud někde narazíš na starou šipku, 
tak si jí prosím nevšímej. Některé bouldry jsou vytečkovány (označené 
chyty značkami) kvůli členitosti kamene. To, co je zakresleno na 
obrázcích kamenů v průvodci, je směr daného bouldru. Pokud je čára 
zakončena šipkou, leze se až na vrchol. Pokud je na konci čáry 
velká tečka, končí se v definovaném chytu. Pokud je u názvu 
bouldru hvězdička, jde o pěkný boulder. Na Hlavní skalce a Veterináři 
jsou borháky, takže lano sebou! Klasifikace cest je ve stupnici UIAA. 
Všechny boulder problémy jsou přelezeny minimálně jedním místním 
lezcem. Ten vlevo je místní matador Síga. Všechno tady zařídil a udělal 
nejvíce práce. Skoro všechny bouldery pochází od něho. Ten mladík 
vpravo je Standa, který tvoří novější věci. Nemůžeme ani zapomenout 
na legendárního Míru Kadlece. Pomáhá nám s dotvářením klasifikace 
a něco nového tady taky udělal. Jakékoliv nové přelezy, nejasnosti, 
chyby, či otázky směřuj na email svika@centrum.cz. Přeju ti hodně 
úspěchů v lezení! 

 
Jan Švíka - Standa & Honza 

 
Standa & Honza – léto 2021 


