Kalovy
Úvodem: Převážně bouldrová oblast, která se nachází u Sušice
(okres Klatovy, kraj Plzeňský). Najdete tu 73 bouldrů a 4 cesty.
Z toho 29 bouldrů za 7A více. Leze se tu po svoru – ostré lišty,
nebo velké boule. Užijete si tu stropy, převisy, kolmé i výlezy.
Příjezd, přístup: Po zelené značce ze Sušice, k silnici, kde značka
odbočí doprava do kopce. Kolem chalupy 400m k lesu. Zde je
vhodné nechat auto. Viz horní šipka na mapce. Po zelené do lesa a
asi po 100m se zastavte. Po pravici budete mít CML (2) a po levici
uvidíte 100m od sebe v lese Hlavní skalku (1). Na bouldry v
jihozápadním úbočí se dostanete tak, že od Centrálu se vrátíte
zpět na zelenou. Ta vás sice dovede na vrchol, ale až uvidíte před
sebou vrcholová skaliska, vydáte se doprava po vrstevnici přes
hřeben k Podsvětí (8). Po vrstevnici dále se dostanete k Termitu
(12) a Domácímu kinu (13). Úvozem směrem dolů sejdete k Metru
(11) a Štítku (10). Nad nimi v kopci je Boule (9). Druhým způsobem
H
P
je jet autem ze Sušice po silnici směrem na Rok, asi po 500m jsou v
zatáčkách po levé straně zahrádky. Viz dolní šipka na mapce. Nad
nimi se bouldry nalézají. Můžete zaparkovat pod zahrádkami, nebo až těsně nad nimi. Vede tudy modrá turistická značka.
Ta vás dovede na vrstevnicovou cestu přímo nad chatkami. Po ní doleva a po 30 metrech stanete před Malotraktorem (5).
O 30 metrů dál sedí kousek nad cestou Předseda (6) a Pumlíč (7) je ještě o kousek výš. Téměř pod vrcholem najdete
Podsvětí (8). Slavný lovec Pampalini loví svou kořist asi 300 metrů po vrstevnici dále na východ od Domácího kina.

P

Klima: Nejlepší na lezení je suchý podzim, kdy je okolí bez obtížného hmyzu a bouldry jsou suché. Na jaře je po odtání
sněhu většina kamenů zalita prosakující vodou.
Jídlo, ubytování: Veškeré jídlo se nechá sehnat v Sušici a to i o víkendu, kdy jsou supermarkety otevřené takřka pořád.
Ubytování je také možné v Sušici, je tu dostatek hotelů a kempů.
Situační mapka: Ilustrační rozmístění kamenů. Pro přehlednost zakresleny pouze lesní cesty a hlavní cesty.
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modrá turistická
na Rok

silnice
na Rok

1. Hlavní skalka – pravá část

4)

5)

1) Třešňová

1)

2a) Hopík

3)

6C+

Přes lišty onačené bleděmodrými křížky do velké díry.

2b) Těžká zadek

2)

6)

7+

Ze stoje přes největší chyty na vrchol.

7A+

Značeno modrými tečkami. Ze sedu, levá ruka ve
spoďáku! Konec skokem do velké díry.

3) Kroky Fr. Janečka

7C

Začátek z chytů označených dvěma tečkami. Silové
kroky po malých lištách otečkované červeně. Konec ve
vodorovné poruše. Lehčí 7C.

4) Černé světlo

8+

Ze stoje po lištách do sklopených chytů, pak do svislé
poruchy a přes madla na vrchol.

5) Hrabě X

9+

Ze stoje po škrabkách. Linie mezi Jumpem a Černým
světlem. Lehký výlez za odměnu.

6a) Tango

7A+ tr

Traverz zprava doleva, všechny chyty.

6b) Ropotamo

7A+ tr

Traverz zleva doprava, všechny chyty.

Hlavní skalka – levá část
1) Jump

5)

4)

3)

2)

8-

Z madel u šipky, po dobrých chytech ke cvakání, skok
doprava, ne moc lehký výlez.

1)

2) Cysta

7B

Jumpem do poloviny (zbabělý útěk před skokem), pak
traverz doleva kolem osamělého nýtu a výlez Košilelou.

3) Košilela

7A+

Ze stoje (malé bočáky) skok lehce doprava a přes
dobré chyty na vrchol. Pěkná dynamická věcička.

4a) Lalulá

7A+

Ze stoje – bočáky, skok do sklopeného chytu, vrchol.

4b) Ryba Badys

7B+

Pravou bočák ve výšce hlavy, levou bočák u pasu.
Silově do mělké dírky a dál stejně jako Lalulá.

4c) projekt

6)

??

Ze sedu, start ze dvou bočáků. Směrem vzhůru, jako
Ryba Badys.

5) Jasná páka

7A

Ze stoje úplně vlevo, výlez. Žádná nádhera…

6) Medvídek Pú

7B+ tr

Traverz zleva doprava onačený modrými křížky.
Pokračuje až do pravé části ke stromu.

Skalka vedle

5)

1) Paranoia

4)
1)

7A

Nástup ze sedu pod převískem, dále na hranu a
technický výlez. (zakázaná pata na polici)

2) Kryštůfek Robin

7B tr

Traverz po lištách, značeno modrými tečkami. Pěkný
traverzík s dobrými stupy. Konec v madle

3)

3) Rozcvička

5C

Přes největší chyty traverz zprava doleva. Tam a
zpátky – to už máme za 6B.

2)

4) Denied

6C

Z police, přímo po hraně, výlez na levé straně hrany po
madlech

5) projekt

??

Nástup ze sedu pod převískem, na bouli a výlez po
madlech (zakázaná pravá hrana) Asi 7B
Pár lehčích věcí na rozhýbání zkřehlého těla, jeden
těžší traverzík a projekt, který už dlouho odolává.
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2. CML – centrální mozek lidstva
1) Wishmaster

2)

3)

7A

Traverzem odlez doleva, výlez po boulích (zakázaná
levá hrana).

2) Kinslayer

1)

6B

Nástup z lišt a výlez přímo nahoru.

3) Sacrament

6B+

Ze sedu, nástup z boulí, výlez (opět zakázaná levá
hrana). Krásný technický boulder alá Bleau
Myslíte si, že centrální mozek lidstva se nachází
v Pentagonu, nebo kdekoliv jinde? Ne, tak tomu není,
máme ho přímo tady, na Kalovech! Je kousek od cesty
a jsou zde přímo technické věcičky.

3. Dlaňák
1) Dlaňák

1)

2)

4)

7A+

Nástup na boulích, přímo vzhůru bez pomoci pravé a
levé hrany. Jeden z nejhezčích technických boulderů.

2) Hrankou

6A

Nástup jako Dlaňák, jen výlez po pravé hraně.

3)

3) Stěnkou

5B

Nástup ze sedu ve spáře pod stropíkem. Tou traverz
doprava a lehký výlez kolmou stěnkou.
4) projekt
??
Ze sedu v levé části Dlaňáku na vrchol bez levé hrany.
Původně všechno vedlo ze spárky pod převisem, ale na
obtížnosti to nepřidalo, a na kráse také ne. Možná by
se tu dal udělat ještě jeden boulder v levé části
Dlaňáku, možná čeká právě na Vás…

4. Houbař
1) Klobouček

1)
2)
4)

7)

6)

5B

Traverz úplně zprava po hraně kamene, konec na polici

2) Procesor

7B tr

Z lišt u stromu traverz po lištách, velké madlo
uprostřed, zatnout 2 lišty a výlez na levé hraně.

5)

3) Náhoda?

3)
8)

7B

Z většího chytu do mikrolišt pod balkónkem, pak přes
velké lišty lehce vlevo a na vrchol. Silovina v kolmém.

4) Syndrom

7C

Z většího chytu rovnou doleva přes ostrý bočák, a
dolézt stejně jako Procesor.

5) Pentium

6C+

Nástup pod převisem a po velkých lištách lehce
doprava a na vrchol. Moc pěkný kroky!

6) Podhoubí

6B

Nástup jako Pentium, ale na hranu, kde jsou obrovské
chyty. Výlez na polici. V polovině bouldru no-hand ☺

7) AMD

6C

Ze sedu, přes 2 lišty, technický výlez (bez levé hrany
a kamenu pod balvanem).

Tento kámen byl vyčištěn ve vrcholící houbařské sezóně roku 2005, odtud se
8) Za stromem
7A
honosí svým názvem. Některé názvy sice souvisí s houbařením (Klobouček,
Z ostré lišty rovnou doprava, do dobrých chytů a těmi
Podhoubí), zato některé další (AMD, Pentium...) jsou záhadně pojmenovány po
na vrchol. Pozor na sedřená záda…
něčem, co má s houbami společného asi jako bouldermatka s lanem.
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5. Malotraktor
1) Kabrioletem

6A

Výlez z vyklopených chytů. Pěkný bouldr na rozlezení

2) Cestou necestou

3)

2)

4)

6C tr

Nástup jako Kabrioletem, traverz bez velké spáry (to
znamená ani nohy). Výlez Lesem nelesem.

3) Polem nepolem

6B

Pohodový výlez bez velké spáry.

1)

4) Lesem nelesem

6B

Pohodový výlez opět bez velké spáry.
Znáte tu vlezlou písničku od MIG21?

6. Předseda
1) Traverz Předsedy

2)

3)

5B tr

Začátek ve velkém chytu vlevo a traverz po největších
chytech doprava.

4)

2) Předseda 2

1)

6C

Začátek na kameni ze sedu, výlez mírně vlevo přes
spoďák a 2 lišty. Značeno červenými křížky

3) Prstojed

6C+

Ze sedu lehce vpravo přes ostrou lištu, pak větší lišta
a skok na vrchol. Značeno červenými tečkami.

4) Předseda 4

5C

Nástup z velkých lišt, výlez po madlech.
Předseda sedí cca 20 metrů ve stráni nad cestou, ze
které je i vidět. Protože je Přeseda velmi členitý, jsou
zde chyty doslova povinné.

7. Pumlíč
1) Pumlíč - traverz

3)

1) 4)

6B+ tr

Nástup vlevo, traverz po sklopených lištách na hraně
převisu, výlez. Pěkný boulder na rozhýbání

2) Pumlíč - levý

6B

Technické překulení přes hranu. Nástup levou na
oblině a pravou v bočáku.

2)

3) Kutululů

6B+

Ze stropové spáry dlouhý nášah mírně vlevo do lišty,
pěkný technický výlez.

4) Pumlíč - pravý

6A

Ze stropové spáry, výlez po obrovských madlech mírně
vpravo.
Kámen stojící kousek nad Předsedou má ve své
převislé části nádhernou spárku. Byla by škoda ji
nevyužít. Najdeš tu pěkné technické věci na rozlezení,
obzvláště boulder Kutululů stojí opravdu zato.
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8. Podsvětí
1) Rumový koktejl

6)
1) 2) 3)

4)

2) Klepeta

6A

Prostřední boulder, technické překulení přes hranu.

7)

5)

6A+

Levý boulder, stačí se naskládat do nástupu.

3) Letní pohodička

5C

Pravý boulder, obdobně jako předchozí.

4) Insomnia

8)

7B

Nástup v madle, krásná linie po sklopených lištách a
poměrně zajímavý výlez.

5) HupCuk

7A

Přes největší chyty na vrchol. Silové, pěkné kroky…

9)

6) Dr. Hannibal

7B

Ve směru modré šipky přes lišty, pak malý únik do
madel Hupcuku (modrá šipka upřesňuje směr), výlez.

7) Líné odpoledne

7B

Přímá varianta Dr. Hannibala, nejde se do madel vlevo,
ale pokračuje po lištách. Červená šipka upřesňuje směr

8) Cháron
Nejlepší bouldry, pořádný prásky a suprový strop – to je Podsvětí. Tento kámen byl
doslova zasypán množstvím bloků, ale díky snaze sušických lezců se z toho stala
perla Kalov. Během náročného odpoledne, kdy praskala i ocelová lana, byla většina
bloků vytahána na sluneční světlo. Dnes tu vedou ty nejlepší cesty v okolí.

7B+ tr

Nástup z lišt v levé části stropu, traverzem přes
mikrolišty doprava do oblanu. Zelené šipky.

9) Pivní tour

6B

Traverz stropovou spárkou doprava, konec v madle.

9. Boule
1) Boule

1)
3)

6C+

Nástup ze stoje bez použití spodního kamene přes
velkou bouli mírně vpravo na vrchol. Vynikající
technický boulder.

2)

2) Boule var.

7A+

Nástup z chytů pod šipkou, výlez jako Boule. Silovější
nástup, opět je zakázaný spodní kamen. Pozor, špatný
odskok!

3) projekt

??

Z boulí na levé straně, přímo nahoru. Varianta na Bouli,
která vznikla z dlouhé chvíle, ale ještě není přelezena.
Bouldry, které nahánějí strach a musíš si být opravdu
jistý svojí technikou. Další z řady bouldrů, který musí
každý návštěvník Kalov vyzkoušet a lézt.

10. Štítek

GPS: 49°46'0.58"N 13°18'28.16"E
1) Krystal

1)

6B

Z krystalu na oblou lištu, ostrá lišta na převísku, dva
chyty na vrchol. Název kvůli startovnímu chytu.

2)

2) Krystal var.

3)

6A

Z krystalu rovnou na lištu na převísku, a pomocí pravé
hrany na vrchol.

3) Traverz štítkem

6B+ tr

Stejně jako Krystal, ale pokračuje se traverzováním
až na levou hranu.
V těsném sousedství Metra. Všechny bouldry začínají
z velkého křemenného krystalu, odtud mají boulder
problémy svůj název. Nejtěžší u všech bouldrů je
začátek, pak už máte vyhráno. ☺
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11. Metro

GPS: 49°46'0.58"N 13°18'28.16"E
1) Bába v metru

6B tr

Traverz zleva doprava po sklopených lištách

2) Hajzdědek

6B+

Překulení a výlez. Docela vypečené, ale krásné

3) Hajzlbába

1) 3)
2)

6B

Nástup jako hajzldědek, ale traverz doleva. Výlez po
madlech.
Připomíná vám snad tento balvan metro? Mě tedy ne.
Prý je z dílny Patrika Fabingera.

12. Termit
1) Termit

2)

7A

Ze sedu pod černou šipkou zdvih do bočospoďáku na
levačku a výlez při hraně.

1)

2) Termitiště

5A

Ze stoje, výlez. Pro slabší povahy, které nemají sílu
zkoušet ten zdvih z Termita
Termit se nalézá kousek pod Domácím kinem. Název
získal kvůli všudypřítomným mravencům s agresivními
sklony – termiti. Takže lezení je zde nejlepší v zimě,
kdy „termiti“ jsou zalezlí a nadávají, že venku je
počasí pod psa. Termit a Domácí kino jsou na severní
straně, proto je velice často ovlhlý a drží se zde
dlouho sníh.

13. Domácí kino
1) Dolby Digital

1)

2) 3)

4)

5)

6B+

Ze spoďáku ve stropě, přes lištu ve stropě a výlez po
boulích. Pozor na špatný odskok!! Technická věcička.

2) DTS

7A

Start ze spoďáků ve stropě, lehce vpravo do lišty a
výlez Prologicem.

3) Prologic

5C

Traverzíkem po sklopené římse a výlez po madlech.

4) Surround Off

6A

Nástup z hrany převisu a výlez při hraně.

5) Jamo

6B

Nástup z lišty pod šipkou oběma, trochu vlevo a výlez
po madlech.
Další kamen z řady stropovitých. Opět nám dalo velkou
námahu pěkně vyčistit tento sektůrek, ale praskot
ocelových lan zde nebylo slyšet. Také jeden nemocný
strom vzal za své. Balvany pod stropem jsou povoleny –
zásadně řeší celý problém. V budoucnu chceme přelézt
traverz yleva doprava bez použití balvanů pod
stropem.
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14. Pampalini
1) Knírek

4) 3)

7A

Z vyklopeného chytu doprava na hranu a tou výlez

2)

2) projekt

1) 5)

??

Z vyklopeného chytu na lištu vlevo, boule a výlez.

3) Lovec

6C+

Ze dvou malých lišt rovnou do poruchy a výlez.

4) Razors

7C

Traverz z madla vpravo přes vyklopený chyt a výlez
Lovcem. Silovina po lištách s minimem stupů.

5) Pistole

5A

Z madla rovnou vzhůru po největších chytech.
Pěkný slunečný kámen, i když je trochu stranou od
ostatních. Opět jsme zde zapracovali s HupCukem. Pár
menších balvanů vyhřezlo na světlo, ale stupy jsme zde
jaksi nenašli. Proto zde vede pár cest, zato velice
výživných. Lehké bouldry by se daly lézt na skalisku,
které je od Pampaliniho nalevo. Název kamenu pochází
z říkanky: „Slavný lovec Pampalini, ten si denně holí
kníry. A když si je oholí, tak si hraje s pistolí.“ Dál to
bohužel neznáme… ☺

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.

P

P

1) Effa

7+

Kolmou stěnkou vpravo přes 4 nýty.

2) Orion

8-

Příjezd, přístup: Ze Sušice směrem na Kašperské hory, po šesti
kilometrech projedete Dlouhou Vsí a za ní je po pravé straně most.
Zde můžete zaparkovat na autobusové zastávce (horní šipka) a
pokračovat pěšky lesem mírně do kopce, podél silnice ke skalám.
Nebo jet autem dále a 200 metrů za ostrou zatáčkou na
odpočívadle (dolní šipka) zaparkovat. Pěšky pokračujete zpátky po
silnici až ke vjezdu do tábořiště, skály se nacházejí 30 metrů nad
silnicí v prudkém svahu. Parkovat na vjezdu do tábořiště není dobrý
nápad (obzvláště v létě), protože můžete být atakováni agresivním
správcem. Skály jsou v prudkém svahu, takže přístup je
krkolomnější. Proto návštěva s malými dětmi není dobrý nápad. Popis
cest je zprava doleva.

Traverz po velkých chytech na hraně převisu, lehký výlez

3) Pain

7A Fb

Nástup od Orionu, značeno modrýmy křížky. Boulder!!

4) Slayer

9/9+

Nástup pod převisem a přes dírku ve stropě do Divného
Patrika. Jediný přelez v Sígovo podání.

5) Slayer - varianta

9

Nástup jako Killer, ale pak do Slayera.

6) Divnej Patrik

7

Podél hrany převisu, výlez kolmou stěnkou.

7) Killer

9-

Nástup označen, přes lišty v mírně převislé stěně, dolez
mírně vlevo přes nýty na vrchol. Nejhezčí cesta v okolí.

3+7) Painkiller

9

Vytrvalostní nářez po lištách. Začnete bouldrem Pain a
dolez Killerem. Zatím jediný přelez od Sígy

Klima: Po dešti chyty velice rychle vysychají a dá se lézt skoro za
každých podmínek. Jen dírka ve Slayerovi je dost často vlhká.
Slunce svítí odpoledne do Divného Patrika a večer do Killera. Takže
ideální lezení je zde dopoledne a po chutném obědě se můžete
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.
GPS: 49°11'0.26"N 13°29'43.7"E
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Radešov
Úvodem: Další menší oblastí je Radešov. Pěkné technické lezení po
kolmé 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
nepotřebujete. Beztak linii určují blyštivé borháky.

P
Příjezd, přístup: Ze Sušice směrem na Kašperské hory, ale na
křižovatce u Radešova odbočíte doprava. Projedete okolo kempu
přes dva mosty a u prvních baráčků je odbočka doleva, do prudkého
stoupání. Úzkou asfaltovou silnicí se dostanete přímo pod skály.
Asfaltka je průjezdná až do Rejštejna. Parkuje se na krajnici
v blízkosti skal. Pod skálou je krásný trávníček, který úplně vybízí
k lebedění. Popis cest je zprava doleva.

Eso - Peso

7-

Silový bouldřík na začátku a dolez po madlech okolo
balkónku, konec na výrazném bloku nahoře.

Pětka

5+

Nástup z předskalíčka, pak koutem a hurá na balkónek.
Lehce doleva a jsme ve finále.

Albatros

7

Výraznou spárkou na předskalíčku, k prvnímu nýtu.
Následuje nepříjemný bouldřík a dolez po madlech.

Liga vyjímečných

9

Cesta úplně vlevo. Po malých lištách v mírně převislé
desce. Další krásná cesta v okolí.

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. V době
odpočinku mezi lezením je lákavá řeka Otava, proto přibalte i
plavky. 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.
GPS: 49°8'52.91"N 13°30'36.56"E

Pár slov závěrem:

Síga – místní matador

Všechny bouldry začínají ze sedu pod šipkou. Pokud je nástup
ze stoje, nebo z nadefinovaných chytů, je to uvedeno
v popisu bouldru. Některé bouldry jsou vytečkovány
(označené chyty značkami) kvůli členitosti kamene. To, co je
zakresleno na obrázcích kamenů 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.
Klasifikace bouldrů je ve stupnici Fb. Na Hlavní skalce jsou
borháky, takže lano sebou! Klasifikace cest je ve stupnici
UIAA. Pro jistotu jsem do mapky přidal i umístění sušické
nemocnice, avšak doufám, že její služby nebudete muset
využít… Všechny boulder problémy jsou přelezeny minimálně
jedním místním práskačem. Ten vlevo je místní matador Síga.
Všechno tady zařídil a udělal nejvíce práce. Skoro všechny
bouldery pochází od něho. Ten mladík vpravo je Standa &
Honza. Jen tak tak přelézá zdejší kopry a nestačí se divit.
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 směřujte na svika@centrum.cz Další verze průvodce
bude na konci léta 2007. Přeji hodně úspěchů v lezení!

Jan Švíka - Standa & Honza

Závěrem musím vyjádřit poděkování firmě HIGH POINT, která financovala kompletní
odjištění v těchto oblastech. Taktéž pořídila veškeré nástroje na vyčištění všech
kamenů a podpořila vydání tohoto průvodce. A tak má největší zásluhu na rozvoji lezení
na Kalovech a okolí.
Standa & Honza – zima 2007
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