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Summary 
The thesis deals with the atractivity of the Moravian-Silesian part of Beskydy Mountains in 

case of rock climbing. The purpose of the thesis is to define convenient rock climbing 

locations in the Moravian-Silesian part of Beskydy Mountains in aspect of geological 

characteristics and climbing convenience. The thesis is oriented to these chosen locations – 

Štramberk, Godula, Mazák, Medvědí skála, Gírová, Sůlov, Příslop. Severka, Javořinka, 

rocks under the Muřínkův vrch and the Velký Polom. Most of the climbing locations were 

formed in the Cretaceous Period (turon and senon) during the Silesian Godula evolution. 

Flysh character is typical for all the locations except the locations Mazák and Medvědí 

Skála, which consist of Ostravice sandstone. The Štramberk location was formed in 

Jurassic Period (tithon) during the Silesian Baška evolution. Štramberk consists 

of Štramberk limestone. The Gírová location was formed in Paleocene Period during the 

Magura evolution. Gírová consists of flysh. 

The most convenient locations are Štramberk, Godula, and Horní and Dolní Mazák 

because of their amount of the climbing routes and easy access. The rest of the locations 

are visited only rarely. The reason is a long access to the rocks, unsatisfying climbing 

resort size, and lack of climbing routes which are not difficult enough and are often not 

even marked. 

Keywords:Moravskoslezské Beskydy, geology, flysh, climbing 

Anotace 
Bakalářská práce se zabývá atraktivitou Moravskoslezských Beskyd ve vztahu ke skalnímu 

lezení. Cílem bakalářské práce je vymezení vhodné lokality pro skalní lezení 

v Moravskoslezských Beskydech z hlediska geologické charakteristiky a vhodnosti. 

Bakalářská práce se orientuje na tyto vybrané lokality - Štramberk, Godula, Mazák, 

Medvědí skála, Gírová, Sůlov, Příslop, Severka, Javořinka, skály pod Muřinkovým vrchem 

a Velkým polomem. Většina lezeckých lokalit se nachází ve slezské jednotce godulského 

vývoje, a to hlavně v křídě (turon a senon). Všechny lokality jsou flyšového charakteru 

kromě lokality Mazák a lokality Medvědí skála, ty jsou tvořeny ostravickým pískovcem. 

Lokalita Štramberk se nachází také ve slezské jednotce ale bašského vývoje a to v juře 

(tithón). Štramberk je tvořen štramberským vápencem. Lokalita Gírová se nachází 

v magurské jednotce a v paleogénu (paleocén) a je flyšového charakteru. 



 
 

Nejvhodnějšími lezeckými lokalitami jsou Štramberk, Godula a Horní a Dolní Mazák, a to 

z důvodů počtu lezeckých cest a snadného přístupu v terénu. Zbývající lokality jsou 

navštěvovány jen sporadicky. Důvodem jsou dlouhé nástupy ke skalám, nedostatečná 

velikost lezecké oblasti, nízký počet a nenáročnost lezeckých cest, které zpravidla ani 

nejsou označeny. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
AF   Alles Frei 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

OS   On sight 

PP   Pinkpoint 

RP   Rotpunkt 

TR   Top rope 

UIAA    Union Internationale des Associations d'Alpinisme 



Vladimír Vrabko: Atraktivita Moravskoslezských Beskyd ve vztahu ke skalnímu lezení 

10 
2014 

1 ÚVOD 

Skalní lezení je sportovní disciplína, která vyžaduje specifické přírodní podmínky, 

jež spočívají především ve vhodných skalních útvarech. Skalní lezení se stalo součástí 

moderní turistiky, a tudíž se mu věnuje stále více lidí. U skalních útvarů se pak očekává, 

že budou řádně označeny a zpřístupněny. Moravskoslezské Beskydy skýtají pro skalní 

lezení mnohé příležitosti. Skalní útvary mají své geologické charakteristiky a lezecká 

a technická omezení. 

Cílem bakalářské práce je vymezit vhodné lokality pro skalní lezení v Moravskoslezských 

Beskydech z hlediska geologické charakteristiky a vhodnosti.  

Pro dosažení stanoveného cíle bakalářské práce byla nejprve využita metoda deskripce 

vycházející z rešerše odborné literatury, a to jak v druhé kapitole bakalářské práce, která 

se zabývá geologickými a geomorfologickými poměry zájmového území, tak třetí kapitole, 

která řeší problematiku skalního lezení a jeho stručné historie. Ve čtvrté kapitole 

bakalářské práce byla uplatněna metoda komparativní analýzy, na jejíchž výsledcích staví 

hodnocení vhodných lokalit v Moravskoslezských Beskydech – Štramberk, Godula, 

Mazák, Medvědí skála, Gírová, Sůlov, Příslop, Severka, Javořinka, skály pod Muřinkovým 

vrchem a Velkým polomem. Podkladem pro komparativní analýzu byly rovněž výsledky 

získané z primárního terénní šetření, jehož cílem bylo charakterizovat reálny stav 

vybraných lokalit.  

Obsah bakalářské práce doplňuje funkční příloha, a to geologická mapa oblasti.  
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2 GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY 
MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD 

Moravskoslezské Beskydy jsou členité pohoří o celkové rozloze 623 km2 a o průměrné 

nadmořské výšce 703,3 m n. m. Oblast Moravskoslezských Beskyd měří na délku kolem 

55 km a její šířka je asi 20 km. Rozkládá se na území okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín 

a Valašské Meziříčí obr. 2.1. Území Moravskoslezských Beskyd spadá do povodí řeky 

Odry. Nejvýznamnější řeky jsou Horní a Dolní Bečva, Ostravice a Morávka. V zájmovém 

území se nacházejí také dvě přehradní nádrže, a to Šance a Morávka. (Barták, 2003) 

Moravskoslezské Beskydy se na severu zvedají do největších výšek Beskyd s nejvyšší 

horou Lysá hora 1323 m n. m. a na jihu z vrcholů klesají na území Slovenska do údolí 

Kysuce, která je odděluje od Javorníků. Na východu jsou ukončeny prudkým svahem 

do Jablunkovské brázdy, která je odděluje od Slezských Beskyd, a na jihozápadě klesají 

do Rožnovské brázdy. Na severovýchodě je lemuje Třinecká brázda a severozápadně 

Frenštátská brázda. Moravskoslezské Beskydy se nachází v západní části geomorfologické 

oblasti Západní Beskydy. (Barták, 2003) 

Obr. 2.1: Výřez z mapy, Moravskoslezské Beskydy. Zdroj: [1] 

 

S 
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2.1 Geologie Moravskoslezských Beskyd 

Moravskoslezské Beskydy jsou součástí vnější části Západních Karpat. Karpatská soustava 

je mnohem mladším celkem než Český masiv. Byla zformována teprve procesy alpínského 

vrásnění, hlavně v intervalu posledního sta milionů let od svrchní křídy do terciéru. 

Také zde byly určujícím faktorem pohyby litosférických desek. Hlavní roli zde sehrála 

kolize jižnější africké desky s varisky konsolidovanou severnější deskou Evropy. Průběh 

alpínský zvrásněných horstev, která již nebyla postižena dalšími horotvornými procesy, 

a která se lépe zachovala než mnohem starší horstva variská, pak je možné sledovat 

od Pyrenejí přes Alpy a Karpaty dále k východu až do Himalají. (Chlupáč, 2011) 

 

Obr. 2.2: Výřez ze schematické geologické mapy s vyznačenými lezeckými terény. Zdroj: (Menčík, 
Tyráček, 1985). Úprava autor. Podrobná geologická mapa v příloze č. 1. včetně legendy. 
Zjednodušená legenda: 

 Štramberský vápenec,  Godulské vrstvy,  Ostravický pískovec,  

 Istebňanské souvrství,  Solaňské souvrství  
(1) Štramberk – štramberský vápenec, (2) Godula – godulské vrstvy, (3a) Dolní Mazácké skály - 
ostravický pískovec, (3b) Horní Mazácké skály - ostravický pískovec, (4) Medvědí skála - 
ostravický pískovec, (5) Sůlov - istebňanské souvrství, (6) Severka - istebňanské souvrství, (7a) 
skály pod Muřinkovým vrchem - istebňanské souvrství, (7b) skály pod Velkým Polomem - 
istebňanské souvrství, (8) Gírová - solaňské souvrství, (9) Javořinka - istebňanské souvrství, (10) 
Příslop - istebňanské souvrství. 

S 
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2.1.1 Geologický vývoj oblasti 

Geologický vývoj Moravskoslezských Beskyd je zachycen v mapě, která je součástí 

přílohy č. 1. Naproti tomu na obr. 2.2 je zachycen výřez ze schematické geologické mapy 

s vyznačenými lezeckými terény. Charakteristika geologického vývoje oblasti je vedena 

se zaměřením na alpínské strukturní patro, především na flyšové pásmo a také na bradla. 

Na geologické stavbě území se podílejí tři strukturní patra (skupiny geologických jednotek 

různého stáří), která se zčásti navzájem překrývají – kadomské (období před prvohorami), 

variské (prvohorní) a alpínské (druhohorní až současné). Větší část popisované oblasti 

též prodělala složitý geologický vývoj koncem třetihor a hlavně v kvartéru, kdy velkou 

plochu území pokryl výběžek severského kontinentálního ledovce, který zde zanechal 

mocné, litologické a faciálně členěné uloženiny, tvořící výplň ostravské glacigenní pánve. 

(Chlupáč, 2011) 

2.1.2 Flyšové pásmo Západních Karpat 

Karpatské flyšové pásmo se v této oblasti člení na vnější flyšové pásmo a na magurské 

flyšové pásmo. Vnější flyšové pásmo je tvořeno jednotkami podslezskou, slezskou 

a předmagurskou. Jednotky vnějšího flyšového pásma sedimentovaly původně na jižním 

a jihovýchodním okraji severoevropské platformy. Magurské flyšové pásmo je zde 

zastoupeno pouze jednotkou račanskou a její původní sedimentační prostor není znám. 

(Chlupáč, 2011) 

Na stavbě slezského a podslezského příkrovu se podílejí horniny bašského a předbašského 

a godulského vývoje. 

2.1.3 Bašský vývoj slezské jednotky 

Bašský vývoj slezské jednotky je nutno zmínit, jelikož se bakalářská práce se zabývá také 

lokalitou Štramberk, která spadá do tohoto vývoje. Vymezení bašského vývoje je důležité 

díky zjištění, že jurské sedimenty reprezentuje karbonatová facie štramberského vápence, 

těšínsko-hradišťské souvrství obsahuje zvýšený podíl slepenců, bohatých na valouny 

a bloky štramberských vápenců.  

Jurské uloženiny se na Štramberku vyskytují buď jako valouny a různě velké bloky 

(olistolity) přemístěné do mezozoických a terciérních sedimentů flyšového pásma 

a karpatské předhlubně, nebo jako tektonické útržky (bradla) v čele flyšových příkrovů. 
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Tyto výskyty byly donedávna označovány jako vnější bradlové pásmo. Nejmladší jurské 

sedimenty jsou pak součástí sledu slezské jednotky Moravskoslezských Beskyd. Proslulý 

štramberský vápenec je světle šedý až bělavý bioklastický až mikritový vápenec, místy 

brekciovitý, se zanedbatelným podílem siliciklastické složky. Klasickým výskytem je vrch 

Kotouč u Štramberka. Vyskytuje se zde bohatá fauna, která je předmětem studii, jíž od 

poloviny 19. století. Štramberský vápenec je nyní obecně popisován jako akumulace 

vápencového detritu, který vznikl rozrušováním korálových útesů. Ty zřejmě pokrývaly 

karbonátovou plošinu bašské elevace na vnějším okraji sedimentačního prostoru slezské 

jednotky. Vápence dosahují mocnosti až 350 m a tvoří především hlavní výskyt 

u Štramberka. (Chlupáč, 2011) 

2.1.4 Godulský vývoj slezské jednotky 

„K vrstevnímu sledu tohoto vývoje v rozpětí od svrchní jury do oligocénu patří spodní 

těšínské vrstvy, těšínské vápence, těšínsko-hradišťské souvrství, věřovické vrstvy, lhotecké 

vrstvy, godulské souvrství, istebňanské vrstvy, podmenilitové, menilitové souvrství 

a krosněnské vrstvy. Maximální sedimentární mocnost výplně dosahuje 6000 m. (Menčík et 

al., 1983)“ 

Podrobnější popis vrstev a souvrství je zaměřen pouze na ty, jejíchž horniny budují 

popisované lezecké terény. 

2.1.5 Godulské souvrství 

Godulské souvrství spadá do godulského vývoje slezské jednotky vněkarpatských 

příkrovů. Godulské souvrství se dále dělí na pestré godulské vrstvy, ostravický pískovec 

a godulské vrstvy.(Menčík et al., 1983) 

Na vývoji pestrých godulských vrstev se především podílejí měkké, podřadně i křemenné 

nevápnité jílovce rudohnědých a zelených barev. Obsahují nerovnoměrně nahlučené tenké 

lávky, čoky a bochníčkové konkrece jílovcových pelosideritů. Většinou tence lávkovité, 

šedozelené až zelené kvarcitické prachovce nebo jemnozrnné pískovce jsou ve vrstevním 

sledu nepravidelně rozděleny. Při shloučení tenkých pískovcových lávek nabývá 

sedimentace drobně rytmické flyšové rytmičnosti a na stavbě jednotlivých cyklů se zvyšuje 

podíl zelených jílovců. Kromě toho se ve vyšších částech godulských vrstev zcela 

nepravidelně objevují až několik metrů mocné izolované lavice jemně až středně zrnitých 

glaukonitických pískovců. (Menčík et al., 1983)   
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Ostravický pískovec se vyznačuje světle šedými až bělošedými středně až hrubě zrnitými, 

drobně slepencovými pískovci a slepenci. Pískovce jsou, zpravidla i vícenásobně 

zvrstvené, v lavicích 0,5-4,0 m mocných. Od silně lavicovitých pískovců středního oddílu 

godulských vrstev se odlišují převahou křemenných pískovců nad drobovými. Jen místy 

se na sedimentaci pískovce podílejí i slepence, buď v samostatných polohách, nebo na bázi 

zvrstvených slepencovo-pískovcových lavic. Běžná velikost valounů křemene, jurských 

vápenců, popřípadě rohovců. Objevují se i tenčí lávky drobnozrnných brekcii. Výjimečně 

se objevují útržky černých jílovců spodnokřídového stáří. (Menčík et al., 1983)  

Godulské vrstvy se dělí na spodní, střední a svrchní oddíl. Spodní oddíl godulských vrstev 

je vyvinut v podobě drobně až středně rytmického písčitého flyše. Převažují v něm křemité 

nebo křemito-vápnité prachovce a jemnozrnné pískovce modrošedé nebo zelenošedé, 

vesměs jednoduše gradačně zvrstvené a ve vyšší části lávek jílovitě laminované 

a orientované světle slídnaté. Střední oddíl godulských vrstev se vyznačuje vysokým 

podílem a místy až s převahou světle zelenavě šedých, silně lavicovitých zrnitostně 

gradačních pískovců, hrubě až středně zrnitých drobových, glaukonických, ojediněle světle 

slídnatých. Svrchní oddíl godulských vrstev je obdobný jako oddíl spodní. Jen v podloží 

vrstev istebňanských převažují vrstevní sekvence s rychle klesajícím podílem prachovco-

pískovcových lávek při celkovém jejich ztenčování (1-3 cm). Bývá časté rychlé střídání 

šedých a zelených, někdy tmavošedě skvrnitých jílovců. (Menčík et al., 1983) 

2.1.6 Istebňanské vrstvy 

Istebňanské vrstvy spadají do godulského vývoje slezské jednotky vněkarpatských 

příkrovů. Vyznačují se přítomností pískovců a slepenců hrubě rytmického flyše, s nimiž se 

střídají různě mocné sekvence s převahou tmavošedých až černošedých, nevápnitých 

jílovců. Pískovce jsou křemenné, arkózové i drobové, jemně až hrubě zrnité, většinou 

drobně slepencové, středně až silně lavicovité. Slepence se objevují v gradačně 

zvrstvených polohách na bázi pískovcových lavic. Mocnost souvrství činí 1000 až 1200 m. 

(Menčík et al., 1983) 

2.1.7 Soláňské souvrství 

Soláňské souvrství se řadí do magurské skupiny flyšové. V čelní části magurského 

příkrovu patří jeho vrstvy třem tektonickým pásmům. Pouze paleocenní soláňské souvrství 

dílčí tektonické jednotky račanské vytváří průběžnou frontální zónu, která souvisle lemuje 
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slezskou předmagurksou jednotku. Litofaciální vývoj solaňského odpovídá jeho 

paleocenním částem ve facii biotitové.(Menčík et al., 1983) 

2.2 Geomorfologie Moravskoslezských Beskyd 

Reliéf Moravskoslezských a Slezských Beskyd je velmi členitý a kontrastní, vyznačuje 

se pestrou mozaikou různých tvarů, od mohutných hornatinných a vrchoviných horských 

hřbetů, přes hluboká údolí, kotliny a brázdy, až po plochý nízký pahorkatinný reliéf 

v Podbeskydské pahorkatině. Geomorfologické členění Moravskoslezských Beskyd 

je znázorněno v tabulce 2.1. Ploché horské hřbety a rozsochy přecházejí do příkrých svahů, 

hustě členěných stržemi a údolími, typický je rozvoj vodní eroze a sesuvů.(Bubík, 2004) 

 

Tabulka 2.1: Geomorfologické členění Moravskoslezských Beskyd 

Subsystém Provincie Subprovincie Oblast Celek 

Karpaty Západní Karpaty Vnější západní 

Karpaty 

Západní 

Beskydy 

Moravskoslezské Beskydy  

Celek Podcelek Okrsek 

Moravskoslezské Beskydy Radhošťská hornatina Hodslavický Javorník 

Radhošťský hřbet 

Mezivodská vrchovina 

Lysohorská hornatina Lysohorská rozsocha 

Ropická rozsocha 

Zadní hory 

Klokočovská hornatina - 

Zdroj: Grygar R., Jelínek J., Geomorfologie pro technické obory. 

2.2.1 Svahové procesy (sesouvání) 

Mezi nejvýraznější procesy, modelující reliéf flyšových pohoří, patří sesouvání, které 

podmiňuje vznik svahových deformací. Především v minulosti v ledových a meziledových 
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obdobích vedly přírodní podmínky a výrazné aktivující klimatické situace ke vzniku 

a rozvoji sesuvů. (Bubík, 2004) 

V reliéfu zájmového území se vyskytuje množství sesuvů (obr. 2.3) převážně holocenního 

stáří, které jsou v různém stadiu vývoje. Řada sesuvů je stabilizovaných, mnohé jsou 

dočasně stabilizované nebo aktivní. Vyskytují se však i svahové deformace pleistocenní, 

jedná se o rozsáhlé fosilní sesuvy nebo přímo o deformace celých horských hřbetů 

a skalních svahů.(Bubík, 2004) 

 

Obr. 2.3: Odlučná plocha sesuvu jižního svahu masívu Gírová z roku 2010. Foto: Autor 2013 

2.2.2 Obecná geomorfologická charakteristika 
Přestože jsou Beskydy až pátým nejvyšším horstvem republiky, jsou výškově velmi členité 

a nacházejí se zde nejprudší svahy v republice. Zajímavé jsou pseudokrasové jevy, 

především jeskyně, a také bohatý výskyt sesuvů, z nichž velká část je aktivní. 

(Bubík, 2004) 

Řeka Ostravice člení Moravskoslezské Beskydy na západní Radhošťskou hornatinu 

s nejvyšší horou Smrk (1276 m n. m.) a Lysohorskou horanatinu, ve které se vypíná Lysá 

hora (1323 m n. m.), (obr. 2.4) jako nejvyšší hora nejenom hornatiny, ale také celých 

Moravskoslezských Beskyd. Tektonická sníženina Jablunkovské brázdy odděluje hřbet 

Slezských Beskyd na hranici s Polskem. 
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Obr. 2.4: Pohled z hory Smrk (1276 m n. m.) na Lysou horu (1323 m n. m.). Foto: Autor 2011 

Skupina Lysé hory je tvořena z převážné části souvrstvím vrstev godulských 

a istebňanckých a budují přední pásmo hornatiny s vrcholy Lysá hora (1323 m n. m.), 

Travný (1203 m n. m.), Ropice (1082 m n. m.), táhnoucí se ve směru JZ-SV, a ve v. části 

pohoří také horský hřbet táhnoucí se ve směru SZ-JV s vrcholy Smrčina (1012 m n. m.), 

Kalužný vrch (991 m n. m.), V. Polana (893 m n. m.) a s rozsochami Slavič (1061 m n. 

m.), Javorový (1032 m n. m.), Ostrý (1043m n. m.), Kozubová (976 m n. m.). Velmi 

odolné pískovce a slepence vrstev istebňanských budují zadní pásmo pohoří, strukturně 

podmíněný izoklinální hřbet táhnoucí se ve směru JZ-SV, s vrcholy Súlov (903 m n. m.), 

Bílý Kříž (943 m n. m.), Polomka (983 m n. m.), M. Polom (1061 m n. m.), Uhorská 

(1028 m n. m.), Burkov (1030 m n. m.), V. Polom (1067m n. m.), Koscielky (956 m n. m.) 

a Skalka (928 m n. m.), Mezi předním a zadním pásmem hornatiny pohoří Lysé hory, 

v pramenných oblastech řek Lomné, Morávky, Čeladné a Ostravice, se prostírá pásmo 

erozně denudačních sníženin s vrchovinným a pahorkatinným reliéfem, modelované 

v souvrství málo odolných jílovců svrchních vrstev godulských a vrstev istebňanských 

a nazývané místním názvem Zadní hory. (Demek, 1965) 

V hornatině Radhošťských Beskyd má souvrství vrstev godulských menší mocnost 

a je ukloněno příkřeji k J než ve skupině Lysé hory. To má za následek značné zúžení 

předního pásma hornatiny s vrcholy Smrk (1276 m n. m.), Kněhyně (1257 m n. m.), 

Radhošť (1129 m n. m.), Velký Javorník u Frenštátu (918 m n. m.), přerušené průlomovým 

údolím Čeladenky a hlubokým sedlem Rožnovským, založeným v rozrušené antiklinále 

souvrství godulských vrstev. Současně s pásmem vrstev godulských zužuje se i pásmo 

vrstev istebňanských , ve kterých směrem k Z ubývá pískovcové složky. Proto zadní 
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pásmo hornatiny pohoří Lysé hory přechází v prostoru Radhošťských Beskyd v pásmo 

vrchoviny při j. okraji pohoří nad Rožnovskou brázdou. (Demek, 1965) 

Tvarová různorodost reliéfu je doplněna mnoha menšími i rozsáhlými pískovcovými 

skalními útvary, na které jsou vázány drobné tvary zvětrávání a rovněž poměrně rozsáhlé 

podzemní prostory – pseudokrasové jeskyně. Na území Beskyd je dnes registrováno 

28 významnějších pseudokrasových jeskyní. Právě k podzemním prostorám se váží mnohé 

lidové pověsti o ukrytých pokladech a tajemných chodbách. (Bubík, 2004)  

2.2.3 Pseudokras 

Významným geomorfologickým prvkem je pseudokras. Jde o jev obdobný krasovému, 

vzniku v nekrasových horninách, v tomto případě ve flyšových vrstvách pískovce. Tyto 

„jeskyně“ či trhliny, dutiny a  někdy také rozměrné podzemní prostory vznikly ve třech 

fázích. (Foldyna, 1968). Tabulka 2.2 uvádí přehled jeskyní v Moravskoslezských 

Beskydech. 

První fázi byl vznik tektonických poruch a to roztrháním bloků godulských pískovců. 

Druhou fází bylo aktivní rozšiřování tektonických poruch a vývoj pseudokrasových  

rozsedlinových jeskyní. A třetí fází je recentní modelace pseudokrasových puklinových 

jeskyní. Nejintenzivnějším recentním činitelem je rušivá činnost stékající vody na slabě 

vápnité jílovce, které tvoří proplástky mezi vrstvami pískovců. Na takto narušených 

kluzných plochách a vrstvách jílovců dochází k pohybu volných i zaklíněných 

pískovcových bloků[2]. 

Tabulka 2.2: Přehled jeskyní v Moravskoslezských Beskydech 

Oblast Nadmořská 
výška  Typ pseudokrasu 

Lukšinec 850-920 m n. m. puklinové jeskyně, rýhy, stupňovitý reliéf 
svahu 

Smrčinec  750 m n. m. puklinové jeskyně 

Lysá hora 1250 m n. m. Rýhy 

Kněhyně 1050 m n. m. puklinové jeskyně, stupňovitý reliéf svahu 

Čertův mlýn 1205,5 m n. m. a 
1150 m n. m.  

puklinová jeskyně, rýhy, stupňovitý reliéf 
svahu 

Pustevny 1010 m n. m. puklinové jeskyně 
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Zaryje (na hřebeni mezi 
Radhoštěm a Pustevnami) 1075 m n. m. rýhy a stupňovitý reliéf svahu 

Radhošť 975 m n. m. puklinové jeskyně 

Černá hora 675 m n. m. puklinová jeskyně, stupňovitý reliéf svahu 

Gírová 790 m n. m. puklinová jeskyně 

Zdroj: Foldyna, J. Pseudokras v godulských vrstvách dílčího příkrovu godulského 

(Moravskoslezské Beskydy). Úprava autor. 

Pseudokrasové jeskyně Moravskoslezských Beskyd jsou převážně rovné, puklinovitě 

rozšířené chodby, až několik desítek metrů dlouhé. Složitější jeskyně jsou reprezentovány 

systémy křížících se rozsedlin a dómů, stovky metrů dlouhých  (jeskyně Cyrilka 520 m). 

Nejhlubší vertikální systémy jsou až 57,5 metrů hluboké (Kněhyňská jeskyně). Převislé 

terasovité uspořádání a zaklíněné skalní bloky dodávají vertikálním dutinám dojem 

několikapatrových systémů. Rozšířené pukliny vytvářejí v těchto podzemních formách 

propasti až 13 metrů hluboké (Kněhyňská jeskyně obr. 2.5) a vysoké puklinové dómy.[2] 

 

Obr. 2.5: Kněhyňská jeskyně. Zdroj: [3] 

2.2.4 Štramberská bradla 

Pro některé partie karpatských pohoří jsou typické vápencové skalní hřbety, útesy 

i samostatné věžovité útvary, označované jako bradla či bradlové pásmo. Vzhledem 

k tomu, že Vnější Karpaty vyplňují také východní část naší vlasti, s výraznými bradly 
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se setkáme – byť spíše ojediněle – i na Moravě. Mohutná bradla Pavlovských vrchů 

dominují rovinám jižní Moravy, několik skalnatých návrší a hřebenů z druhotních 

(převážně jurských) vápenců najdeme i v bezprostřední blízkosti severomoravského 

Štramberka. (Vítek, 2004) 

Přímo ve městě Štramberk tvoří bradlo Zámecký vrch se zdaleka nápadnou hradní věží 

Trúbou. Vyšším a rozložitějším bradlem je kopec Kotouč (532 m n. m.). Do jeho jižního 

svahu se „zakusuje“ jeden z největších vápencových lomů na Moravě, naopak severní 

temeno je známou národní přírodní památkou Šipka. Pojmenování jí dala nevelká, 

ale archeologicky významná jeskyně (s nálezem úlomku čelisti pračlověka 

neandertálského typu), ústící ve skalním portálu, „prolomeném“ malou propastí. Kolem 

Šipky a dalších zajímavostí tzv. Národního sadu vede ze Štramberka vyznačený okruh. 

(Vítek, 2004) 

Krajinným protějškem Kotouče je Bílá hora (557 m n. m.), pojmenována podle několika 

bělavých vápencových skalek a někdejších lomů (např. Botanická Zahrada a Kozí stěnka). 

Z jihovýchodního svahu ční i výrazná skála Váňův kámen, tvořená téměř padesát metrů 

dlouhým hřebenem, chráněným v přírodní památce. (Vítek, 2004) 
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3 SKALNÍ LEZENÍ A JEHO STRUČNÁ HISTORIE 

3.1 Skalní lezení 

Skalní lezení je dnes jednou z nejprogresivnějších forem horolezectví, zahrnuje v sobě 

volné, kombinované i technické lezení na úrovni nerekreační (rekreační), výkonnostní 

i vrcholové v různých stupních čistoty lezení a na různé úrovni sportovní hodnoty. Je velmi 

demokratické a poskytuje téměř všem stejné podmínky. Ve skalách je možno pojmout 

horolezectví tradičně anebo gymnasticky. Záleží, jak si to lidé v dané oblasti zařídí. 

V rámci České republiky se skalní horolezectví tradičně dělí na dvě části. Pískovcové 

horolezectví a lezení po ostatních skalních terénech tvořených jinými horninami, 

než pískovcem (např. vápencové, nebo žulové skály). Zažitým horolezeckým terénem 

pro tyto skály je souhrnné označení „nepískovcové skály“, popř. „nepískovcové skalní 

horolezectví“. Důvodem pro toto rozdělení je rozdílnost vlastností pískovcové horniny 

od všech ostatních hornin. (Frank, Kublák et al., 2007) 

Boulderig jako jednu z disciplín zmiňuji v mé bakalářské práci, protože některé skalní 

útvary, které se vyskytují v zájmovém území, jsou k této disciplíně vhodné. Bouldering 

by se dal volně přeložit jako „balvanování“ z čehož můžeme usoudit, že se jedná o lezení 

na menší skalní útvary či balvany do výšky zhruba 5 metrů. Leze se bez jištění, v případě 

neudržení se na skále se odskakuje na zem. Bývá pravidlem, že spolulezci chytají lezce, 

aby mu ztlumili pád. Lezec během svého nalézá blízko nad zemí, zbaven strachu z pádu 

a může se snažit o co nejnáročnější lezecké kroky. Leze se většinou na vršek skalního 

útvaru nebo se traverzuje. V boulderingu bývají přesně vytyčené linie výstupových cest, 

a to včetně vytyčení určitých stupů a chytů, někdy se výstup začíná ze sedu nebo dokonce 

lehu. Bouldering se provozuje i na umělých stěnách, a na nich se také nejčastěji pořádají 

závody v tomto lezení. (Frank, Kublák et al., 2007) 

Volné lezení je středem pozornosti jen proto, že poskytuje největší možnost stupňování 

sportovního horolezeckého výkonu. Ve vrcholové a výkonnostní sféře to je dostatečný 

a podložený důvod k preferování anebo k výlučnému pěstování některého ze stylů volného 

lezení. A to se stalo hlavním trendem své disciplíny (Dieška a Širl, 1989). A dále můžeme 

lezní rozdělit do čtyř disciplín. Ledové lezení je lezení po zamrzlých vodopádech, 

ledopádech pomocí speciálních nástrojů cepínů a stoupacích želez (maček). Mixové lezení 

je lezení, kde se kombinuje skála, led a sníh. Toto lezení je typické pro zimní výstupy 
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v Tatrách a Skotsku. Drytooling je to vlastně lezení s vybavením na ledové lezení, akorát 

se leze čistě po skále. V dnešní době je to velice populární. Big Walls neboli také velké 

stěny, ve kterých jde o horolezecké výstupy vyznačující se velkou výškou stěny až 1500 

metrů. V těchto stěnách je nutné budovat postupová jištění a tábory (bivaky). Hranice 

obtížnosti se pozvolna posunují ke skalkařské výkonnosti. Lezení tzv. Big Walls je typické 

pro USA a to v Yosemitech, kde lezení takových stěn vzniklo. V Evropě je to pak 

v například v Norsku anebo taky v Italských dolomitech.(Vomáčko, 2003) 

Schéma členění horolezectví dle Diešky znázorňuje obr. 3.1, kde horolezectví člení 

na organizované a neorganizované, amatérské a profesionální, sportovní a účelové. Dále 

vidí horolezectví ve smyslu interdisciplinární aktivity, a to v součinnosti s vysokohorskou 

turistikou, rogaloalpinismem, paraalpinismem a konečně spleoalpinismem. 

Nejvýznamnější pozornost Dieška věnuje sportovnímu horolezectví a rozlišuje 

jeho tradiční a netradiční disciplíny. (Dieška, 1989) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 3.1: Členění horolezectví dle Diešky, Zdroj: (Dieška, 1989) 

 

Organizované 

Neorganizované 

Mužů Žen 

Horolezectví 

Amatérské 

Profesionální 

Účelové Sportovní 

Tradiční disciplíny  Netradiční disciplíny Interdisciplíny 

Nevelehor. nepískovcové h. 
Nevelehor. ledové h. 
Pískovcové h. 
Vápencové h. 
Nižší velehory 
Střední velehory 
Vyšší velehory 
Nejvyšší velehory 
Strmé sjezdy 
Výškové sjezdy 

Rychlostní skialpinistické 
závody 
Rallye skialpinistické závody 
Skalní lezecké závody 
Bouldering 
Bouldrové závody 
Soutěže zdatnosti h. mládeže 
 

Vysokohorská turistika 
Rogaloalpinismus 
Paraalpinismus 
Speleoalpinismus 



Vladimír Vrabko: Atraktivita Moravskoslezských Beskyd ve vztahu ke skalnímu lezení 

24 
2014 

3.2 Klasifikace obtížnosti a styly lezení 

Klasifikační stupnice UIAA (Union Internationale des Associations d´Alpinisme) 

rozlišuje 11 stupňů obtížnosti:  

• I. Lehké: nejjednodušší forma skalního lezení, ne však již pouze a bezvýhradně 

chodecký terén. K zabezpečení rovnováhy je třeba rukou. 

• II. Mírně těžké: začátek lezení, při kterém je vyžadována technika tří pevných 

bodů. 

• III. Středně těžké: na exponovaných místech je již doporučováno mezijištění. 

• IV. Těžké: Jsou nezbytné lezecké zkušenosti, úseky tohoto stupně již obvykle 

vyžadují více mezijištění. 

• V. Velmi těžké: lezení již klade značné nároky na trénovanost lezce. Mnohdy se již 

jedná o převislé úseky. 

• VI. Neobyčejně těžké: nezbytná je dobrá technika a spolehlivé jištění. 

• VII. Mimořádně těžké: velká expozice se často spojuje s malými možnostmi jištění, 

i výborní lezci potřebují pro každý druh skály speciální přípravu, aby výstupy 

tohoto stupně vylezli bez pádu. 

• VIII. až X. Stupňování předchozích obtížnosti, vyžaduje již velmi specifický 

trénink. Obvykle je tato obtížnost nedostupná lezcům, kteří netrénují na umělé 

stěně a nevěnují značnou část svého tréninkového plánu specifickému posilování. 

Běžné lezení v těchto stupních obtížnosti je vyhrazeno vrcholovým sportovcům. 

• XI. Současná hranice lezeckých možností. Zpravidla je nezbytné předchozí 

nacvičování cesty, a ani špičkoví lezci nejsou schopni úseky tohoto stupně 

opakovat často. K překonání jsou nezbytné ideální podmínky, špičková forma 

a naprosté soustředění na výkon. Tento stupeň obtížnosti bývá často překonáván 

s předem osazeným jištěním.[4] 

Kritéria obtížnosti, jsou dány, také stylem přelezu: 

• OS (On Sight) tedy na první pohled. Tento styl přelezu, je považován 

za nejhodnotnější. Lezec přijde pod cestu a vyleze ji bez předchozích znalostí, 

pádu, a aniž by někoho viděl cestu lézt.  
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• FLASH styl podobný stylu On Sight. Lezec přeleze cestu bez předchozího nácviku 

na jeden zátah, ale může znát klíčová místa a taky vidět někoho to před sebou lézt 

a mít založené jisticí body. 

• RP (Rotpunkt) lezec vyleze cestu bez pádu a odpočinku na jeden zátah. 

Je povoleno předchozí nacvičování.  

• PP (Pinkpoint) lezec má v cestě „nacvakané“ expresky. Cestu dobře zná a bez pádu 

a odpočinku cestu přeleze. 

• AF (Alles Frei) tzv. všechno povoleno. Způsob přelezu s pády a možnými přítahy 

za umělé pomůcky (skoby, frondy, smyčky atd.). Tolerovaný přelez v horách, kde 

je hlavní dostat se na vrchol a zase zpátky.  

• TR (Top Rope) lezení s jištěním shora. Lezec se nemusí zabývat jištěním, takže by 

měl být v naprosté psychické pohodě a soustředěný pouze na sportovní výkon.[4] 

3.3 Historický vývoj 

V polovině minulého století bylo lezení na skalách zvláštností a téměř sto let sloužilo 

převážně k výcviku a přípravě na akce ve velehorách. Dodnes zůstalo na toto období jako 

vzpomínka na dožívajícím názvu těchto terénů jako cvičné skály (Dieška a Širl, 1989). 

Prvně se oddělilo od cvičného lezení horolezectví v Sasku a v Severních Čechách, později 

i v ostatních českých oblastech. Proč z obrovského množství pískovcových terénů ve světě 

právě zde, to má své historické i vývojové příčiny. V Sasku a sousedící české části 

Labských pískovců se totiž nikdy nelezlo jen z cvičných důvodů. Už před sto lety měli 

dobyvatelé vrcholů pískovcových věží k nim stejný vztah, jako dobyvatelé alpských štítů. 

Na našem území byly jedny z prvně využívaných skály u Černolic (od roku 1902) a skalky 

v Divoké Šárce na okraji Prahy. Jiné skalky, zejména v severních Čechách byly 

navštěvovány patrně již dříve. Záznamy z výstupu na skály na Ještědu jsou z roku 1904. 

V Jizerských horách se lezlo ze sportovního důvodu již roku 1895 a místní žulové skály 

nebyly považované za cvičné, ale sloužily jako samostatné horolezecké cíle stejně jako 

pískovcové věže v Labských pískovcích nebo v Lužických horách. Zavedením pravidel 

lezení na počátku 20. století se pískovcové lezení rázem stalo nejsportovnější částí prudce 

se rozvíjejícího světového horolezectví, což platilo až do padesátých 

let.(Dieška, Širl, 1989) 



Vladimír Vrabko: Atraktivita Moravskoslezských Beskyd ve vztahu ke skalnímu lezení 

26 
2014 

V meziválečném období zůstala role cvičných skal stejná a jejich role se nezměnila ani po 

druhé světové válce. V nepískovcových nevelohorských skalních terénech nastaly výrazné 

změny až po znovuobjevení smyslu volného skalního lezení, kolem šedesátých let v USA. 

V USA na rozmezí 60. a 70. let nastal rozkvět volného lezení, hlavně po významných 

podnětech saského pískovcového lezce Fritze Wiessnera. Volné lezení se tak vrátilo 

do nepískovcových oblastí Evropy ve druhé polovině sedmdesátých let, kdy se rozšířily 

kontakty s americkými, především yosemitskými lezci. Přispělo k tomu i zdánlivě formální 

otevření klasifikace UIAA a VI. stupně obtížnosti. Byly volně přelézány i nejtěžší 

technické cesty. Po vzoru Američanů se 

začalo s intenzivním lezeckým tréninkem 

a se soutěžním porovnáváním výkonů. 

Pomalu se vyvíjela i pravidla volného 

lezení. Skalky přestaly být pro výkonné 

lezce už jen místem výcviku, ale pro mnohé 

se staly cílem, místem sportovní realizace, 

porovnáváním výkonů, plnohodnotným 

horolezeckým terénem.(Dieška a Širl, 1989) 

V polovině 70. let se zdánlivě zdálo, 

že neexistují už žádné logické možnosti 

prvovýstupů. Přelom 70. a 80. let je 

v té době nazýván zlatým věkem. Vládl tzv.  

 

 

americký styl, volné lezení, při kterém se jistí zdola a jistící body se zakládají výhradně 

z pozice lezení a neužívají se ani k postupu, ani odpočinku. Lze tak lézt ve stylu PP i RP, 

nesmí se jen zakládat jistící body předem ze slanění nebo z přelezení s horním jištěním. 

Američané tak představovali absolutní světovou špičku. Yanirovy cesty Grand Illusion obr. 

3.2 a Sphinx Crack anebo Bacharův boulder Midnight lifting platili za nejtěžší na světě. 

Cizinci, hlavně Evropané se sjížděli zkoušet na nich své umění a velmi často se jim je 

nepovedlo přelézt. Přemoci americkou pýchu se však podařilo Wolfgangovi Güllichovi. 

Pravidelně přijížděl do USA a přelézal nejtěžší cesty v Yosemitech a také v dalších 

Obr 3.2: Cesta Grand Illusion, Zdroj: [7] 
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oblastech. Roku 1983 zdolal i slavnou Yanirovu Grand Illusion, která byla považována 

za nejtěžší volnou cestu na světě. Ta nebyla žádným domácím lezcem více než čtyři roky 

přelezena. Americké volné lezení tak začalo stagnovat. Současná světová špička 

za lezením cestovala po celém světě. Např. Güllich v Austrálii v oblasti Mt. Arapiles 

rozšířil místní spektrum obtížnosti do té míry, že bylo nutno přidávat další stupně 

k australské stupnici. To bylo v době, kdy se ve Frankské Juře lezly cesty X. stupně. První 

desítkou nejen v Juře ale i v Evropě byla „The face“. Vylezl ji roku 1983 fenomenální 

Angličan Jerry Moffat. V následujících pěti letech přibyly další „desítky“. Frankská Jura se 

tak stala terénem nejvyššího světového významu, přestože jsou to vlastně jen nevysoké 

vápencové věžičky, rozeseté v lukách a lesících, jakých jsou na Moravě a v Čechách 

spousty ale jak již víme, význam horolezeckého terénu však není určen jeho charakterem 

či krásou, ale tím, jaké cesty a jak obtížné jsou tam vylezeny (Dieška a Širl, 1989). 

Moffat vynikal nejčistším stylem a usiloval vždy o přelezení stylu „on sight“, 

což je minimálně o jeden i dva stupně těžší než běžný výstup RP na několikátý pokus. 

V Británii je autorem desítek krajně obtížných prvovýstupů a tam se také uchýlil 

k nacvičování klíčového místa s jištěním shora. V čistotě stylu Jerry Moffat překonán 

nebyl, ale v obtížnosti dávno ano. V  tomto období je uplatňován tzv. francouzský styl. 

Lze jím docílit překonání vyšší obtížnosti, ovšem za cenu potlačení psychické složky 

výkonu. Cesty jsou opatřeny zajišťovacími nýty už předem a lezci pak dlouhým 

nacvičováním se zajištěním shora získávají potřebné pohybové návyky, které pak uplatní 

při pokusu o přelezení RP. Nýty bývají osazeny dva až tři metry od sebe, takže pády 

nebývají nebezpečné. Výkon se pak blíží více boulderingu než tradičnímu lezení, nicméně 

se tak lze dostat k překonání takové obtížnosti, jejíž dosažení tradičním způsobem jištění 

zdola by v té době bylo nemožné. Ve Francii není tento způsob dělání cest běžný a týká 

se opravdu jen nejtěžších cest. Francouzům pomohl jejich přístup k lezení, zaměřený jen 

na fyzický výkon, k získání vysoké úrovně široké špičky lezců, kteří šokují své konkurenty 

po celém světě. Např. Didier Raboutou vylezl  r. 1985 ve Frankské Juře „on sight“ pět cest 

klasifikace IX v jediném dni. The Face zdolal zatím nejrychleji, za pouhé dva dny 

nacvičování. Patrick Edlinger, vůdčí osobnost francouzského skalního lezení v první 

polovině osmdesátých let, za své návštěvy v USA zopakoval Grand Illusion za tři hodiny 

zkoušení, Genessis on sigt a další. Toto období bylo obdobím krize amerického lezení 

a vzestupu evropského. (Dieška a Širl, 1989) 
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Británie francouzskému stylu moc nepřeje, protože dle místních tradic se místní lezci tvrdě 

bránili osazování nýtů. Jejich obtížnost se přitom pohybuje i ve stupni IX UIAA a často 

hrozí pád až na zem, protože osazovali nýty jen sporadicky. Britské cesty jsou často 

mnohem obtížnější, než i známé pískovcové cesty v Labských pískovcích. Klasifikace IX 

i po prohlídce shora je náročnější než klasifikace VIII zdola. Klasifikace IX v Labských 

pískovcích je obvykle v okolí dobrého jištění a tak lezci nehrozí velké nebezpečí. 

(Dieška a Širl, 1989).  

3.4 Vybavení potřebné ke skalnímu lezení 

Vybavení potřebné ke skalnímu lezení je takové vybavení, které by měl mít každý lezec, 

než se vůbec rozhodne lézt na skály. Přehled a stručný popis těch základních 

a nejdůležitějších, které jsou potřebné pro bezpečné slézaní skalních útvarů je uveden níže.  

3.4.1 Sedací úvazek 

Sedací úvazek je jedním z prvků celého řetězce jištění. Je základem bezpečnosti v případě 

potíží: nepostradatelný při lezení a i dalších aktivitách spojených s lezením. Je praktický, 

bezpečný a pohodlný za podmínky, že si vyberete úvazek, který vám sedí, a používáte 

ho správně. Dávno jsou již zapomenuty doby přivazování se okolo pasu, časy bolestivého 

tahání, pocitů dušení se a lámání žeber. Úvazek umožňuje pohodlně se zavěsit na jeden 

konec lana, slaňovat v pohodlné poloze a rozložit síly vyvolávané lanem zachycujícím pád. 

(Damilano, 1997) 

3.4.2 Boty na lezení (lezečky) 

Pro skalní lezení, lezení na umělé stěně, používáme speciální boty – lezečky. Jsou jemnými 

a precizními prostředníky mezi skálou a nohama. Dobré lezečky ještě z člověka nedělají 

dobrého lezce, nicméně nepřizpůsobivé lezečky nepodporují pokrok v lezení. Dějiny 

vývoje bot pro lezení prošly dlouhou cestou od bot s hřebíky, přes ťapky z lana až po boty 

s pryžovou podrážkou. Dnes jsou lezežky opravdovou druhou kůží. Přesně přenášejí 

každou informaci o povrchu směrem k chodidlu a respektují přesnost opory na skále. Nosí 

se velmi těsné a slouží pouze k lezení. Pro výrobu jejich modelů spojují výrobci několik 

parametrů: tvar pro pohodlí a anatomii chodidla, jemnost špičky a podrážky pro citlivost, 

přilnavost gumy pro výkonnost. (Damilano, 1997) 
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3.4.3 Lano 

Důležitá součást lezeckého vybavení. Lano je složeno z jádra a ochranného opletu. 

Na výběru vláken a metody splétání závisí charakteristické vlastnosti a pevnost lana. 

V dnešní době se od horolezeckého lana neočekává pouze pevnost v tahu, ale také 

schopnost ztlumit případný pád lezce. Existuje spousta druhů lan různých průměrů podle 

potřeby horolezce. A také hlavní dělení na lana statická, která se používají např. 

při speleologii, jako fixní lana při zajištění cest anebo také při práci ve výškách 

a dynamická, které slouží k jištění lezců a horolezců. Tato lana jsou pružná a umožňují 

tlumit pád lezce. (Frank, Kublák et al., 2007)  

3.4.4 Karabiny 

Důležitým prostředníkem jištění a kotvení jsou karabiny, jejichž účelem je spojování 

jednotlivých částí jistícího řetězce. Horolezeckých karabin existuje celá řada. Karabina 

se skládá z několika základních částí. U obvyklé používaných karabin to je především 

samotné tělo karabiny a západka, již se karabina uzavírá. V běžné hovorové „horolezčině“ 

se však hovoří o zámku karabiny. Obvykle se karabina uzavírá samočinně pomocí pružiny, 

která zavírá zámek karabiny tak, aby zapadl do zobáku karabiny. Karabiny musejí splňovat 

požadavky na pevnost danou normou pro daný typ karabiny, musejí být zřetelně 

a nesmazatelně opatřeny závazným označením. Další požadavky na karabinu se liší podle 

jednotlivých typů karabin. (Frank, Kublák et al., 2007)     

3.4.5 Kotvicí jistící prvky 

Jistící bod vzniká ukotvením určitého jistícího prostředku do skály. Slouží jako prvek 

jistícího řetězce, ať už při tvorbě jistícího stanoviště anebo postupového jištění, které 

má za účel zkrátit délku pádu. Jistící bod může být ve skále osazen jako fixní (např. kruhy, 

borháky, trvale zatlučené skoby), nebo jako dočasný (např. vklíněnce, smyčky, friendy 

apod.) (Frank, Kublák et al., 2007)  

3.4.6 Slaňovací brzdy a jistící prvky 

Slaňovací brzdy a jistící pomůcky obecně jsou nástroje, které slouží k zadržení lana. 

Fungují na principu lanové brzdy, s tím, že k jejich plné funkčnosti je zapotřebí obsluha 

člověkem. Lano je provlečeno otvory jisticí pomůcky tak, aby při posunu lana docházelo 

k určité míře tření, které posun lana brzdí. Tato brzdná síla by pro jistící prostředky měla 

být v rozsahu 2,5-4,5 kN. Zbylou část síly, která způsobuje posun lana, pak člověk zadrží 



Vladimír Vrabko: Atraktivita Moravskoslezských Beskyd ve vztahu ke skalnímu lezení 

30 
2014 

i jednou rukou. Tento základní princip funkce slaňovací brzdy nebo jistící pomůcky může 

být různě modifikován. Některé jistící pomůcky fungují tak, že při zatížení lana dojde 

samosvorným mechanismem k úplnému zablokování lana. Mimo jištění je možno 

naprostou většinu jistících pomůcek použít také jako slaňovací pomůcky. (Frank, Kublák 

et al., 2007)  
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4 VYBRANÉ LEZECKÉ TERÉNY A JEJICH GEOLOGICKÁ 
CHARAKTERISTIKA 

Atraktivita Moravskoslezských Beskyd je z hlediska potřeb pro lezení omezena vybranými 

lokalitami, které jsou předmětem této bakalářské práce a jsou charakterizovány v této 

kapitole. Vybrané lezecké terény Štramberk, Godula, Horní a Dolní Mazák, Medvědí 

skála, Severka, Sulov, Gírová, Javořinka, Příslop, skála pod Muřinkovým vrchem 

představují nejznámější místa v Moravslezských Beskydech, které jsou využíványpro 

lezení. Výjimkou je skála pod Velkým Polomem, která je odbornou literaturou 

i samotnými lezci opomíjena.  

Nicméně lze předpokládat, že další možnosti lezení v Moravskoslezských Beskydech 

potenciálně představují současné či bývalé lomy. K potencionálním lomům, 

které v budoucnu mohou sloužit lezeckým aktivitám, patří: lom u soutoku Bílé a černé 

Ostravice, opuštěný lom v Mostech u Jablunkova, činný lom v obci Řeka, lom Mečůvka 

u obce Horní Bečva, opuštěný lom Kněhyně-Pustevny označeny v příloze č. 1. 

4.1 Štramberk 

Vápencové skály u Štramberku se rozkládají na jižních svazích Bílé hory nad Kopřivnicí, 

v bezprostředním okolí městečka Štramberk, v krajinářsky i architektonicky unikátní 

lokalitě. Lezecky využívaný jsou Váňův kámen, Botanická zahrada a Dallas. Skály jsou 

vysoké kolem 30 metrů. Celkový počet lezeckých tras v lokalitě Štramberk je 121 a stupeň 

jejich náročnosti se pohybuje od III. do X. UIAA.(Skýpala, 2010) 

Botanická zahrada je nejrozsáhlejší skalní celek celé oblasti. Jde o rekultivovaný starý 

lom, na jehož dně v současnosti vzniká botanická zahrada. Jedná se o soukromý pozemek, 

který je celý oplocen, a vzhledem k tomu, že je zde umístěna odborná instituce, jsou 

pro lezení stanovena specifická pravidla. Aktuální pokyny visí u vstupu do přírodního 

komplexu, u hlavní stěny a na webových stránkách města Štramberku. Lézt je možno 

především o sobotách a nedělích. S výjimkou pondělí je v ostatní dny od května do září 

obvykle přístupné. Z hlediska charakteru lezení jde o oblast typicky narušenou dřívější 

těžbou a je nutno dbát osobní bezpečnosti. Uvolňování volných balvanů v některých 

sektorech je mnohdy značně nevyzpytatelné. Na druhou stranu je zde spousta krásných 

cest střední obtížnosti, výborně zajištěných, vedoucích v mírně ukloněné a relativně pevné 

skále. Platí zde zákaz prvovýstupů bez dohody se správcem skal. Botanická zahrada se dělí 
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do 6 ti sektorů: Pravá část stěny, Pekelná, Česká, Májová, Babí léto, Zrcadlo a Kozí stěnka. 

(Skýpala, 2010) 

Váňův kámen obr. 4.1 je patnáctimetrová skalka ukrytá v akátovém háji na JV svahu Bíle 

hory nad Kopřivnicí s dobře zajištěnými cestami nižší střední obtížnosti. Lezecky 

je zajímavá její jižní a východní stěna. Skála je poměrně dobře krytá proti větru a lze zde 

lézt i pozdě na podzim. V létě ji pro změnu stíní vysoké stromy, takže je zde možno lézt 

i v teplejších dnech. Útvar je přírodní památka. (Skýpala, 2010) 

 

Obr. 4.1: Přírodní památka Váňův kámen, Foto: Autor 2013 

Dallas je z hlediska obtížnosti nejvýznamnější skalní celek oblasti Štramberku objevený 

v 80. letech. Jde o převislou asi patnáctimetrovou stěnu orientovanou na západ 

se specifickou strukturou skály. (Skýpala, 2010) 

Geologická charakteristika:Jde o typickou vápencovou oblast vnějšího okraje flyšového 

pásma vně karpatského oblouku. Štramberský vápenec je vykládán jako akumulace 

vápencového detritu, který vznikl rozrušováním korálových útesů. Ty zřejmě pokrývaly 

karbonátovou plošinu bašské elevace na vnějším okraji sedimentačního prostoru slezské 

jednotky. Vápence dosahují mocnosti až 350 m a tvoří především výskyt u Štramberka. 

Štramberský vápenec je světle šedý až bělavý bioklastický až mikritový vápenec, místy 

brekciovitý, se zanedbatelným podílem siliciklastické složky. (Chlupáč, 2011) 
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Dopravní dostupnost je z železniční stanice Štramberk po červené značce ulicí směrem 

do centra Štramberka obr. 4.2. Odtud po 150 metrech je nutné odbočit šikmo doprava 

stoupající boční uličku vedoucí obytnou čtvrtí. Za zatáčkou u garáží znovu doprava 

a po asfaltové cestě přímo ke vstupu do Botanické zahrady (10 min). Zde je možno také 

zaparkovat. V lokalitě bývalého lomu se vpravo ve svahu nad vstupem nachází Kozí 

stěnka. K Váňovu kameni se lze dostat od vstupu do Botanické zahrady dále po asfaltově 

cestě, z níž po 50 metrech odbočí doprava chodníkem přes louku mírně dolů k viditelnému 

akátovému háji, ve kterém je ukrytý skalní útvar. Skalní stěna Dallas je na západním svahu 

přímo pod Štramberskou Trúbou. Od náměstí se pokračuje po cestě na Nový Jičín 

a za lékárnou se odbočí po kamenité cestě doprava nahoru mezi garáže k viditelné stěně 

(od železniční stanice 20-25 min). 

 

Obr. 4.2: Výřez z turistické mapky vyznačenými lezeckými lokalitami. Zdroj: [1] 

4.2 Godula 

Godula je bývalý lom situovaný v jihozápadním úbočí hory Godula obr. 4.3. Přibližně 

20 metrů vysoká stěna a nabízí lezení svým charakterem se značně lišící od lezení 

v tradičních pískovcových oblastech. V současné době se leze zhruba 30 cest zajištěných 

kruhy a borháky v převládajících stupních obtížnosti IV až VI+. Trénovanější lezci 

Váňův kámen 

Botanická 
zahrada 

Dallas 

S 

300 m 
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zde mají k dispozici dvě náročnější trasy, a to v jednom případě na stupni obtížnosti VII a 

stupně obtížnosti IX. UIAA.(Skýpala, 2010) 

 

Obr. 4.3: Bývalý lom na úbočí hory Godula. Foto: Autor 2012 

Omezený úsek v centrální části stěny je zvětralý, a proto se zde neleze. Cesty jsouoznačeny 

u nástupů názvy a stupni obtížnosti dle stupnice UIAA. K dojištění je možno použít hexy a 

friendy. Horolezci mají v areálu skal Správou CHKO Beskydy povoleno táboření pod 

podmínkou dodržování návštěvního řádu CHKO (jedná se v podstatě o základní pravidla 

slušného chování v přírodě). Godula je pro lezení přístupná ve všech ročních obdobích, a 

to bez maček a cepínů aby nedošlo k poškození malých chytů.(Skýpala, 2010) 

Geologická charakteristika: Godula se řadí do godulské vrstvy slezské jednotky 

a je tvořená velmi tvrdým godulským pískovcem, který vytváří hrubě rytmický flyš se silně 

glaukonickými pískovci obr. 4.3. Flyš označuje soubor usazených hornin, které 

se pravidelně střídají, zejména pískovce, prachovce, jílovce, slínovce a ojediněle i vápence 

a slepence. (Bubík, 2003)  

Přístup: Dopravní dostupnost Goduly je z vlakového nádraží Hnojník obr. 4.4(na trati 

Frýdek-Místek – Český Těšín), odkud autobusem do Komorní Lhotky k hotelu Godula 

nebo na konečnou zástavku k hotelu Santis (velké parkoviště). Od hotelu Godula žlutou 
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turistickou značkou po asfaltově cestě kolem kamenného kostela přes potok a dále k místu, 

kde silnička zahýbá prudce doleva. Odtud se lze dostat přímo neznačenou polní cestou 

ke skále Godula. Od hotelu Santis po můstku přes říčku Ráztoka a po chodníčku mezi 

ploty na travnatou mez. Dále nad chaty a hned nad nimi šikmo doleva chodníčkem nahoru 

mladým lesem ke skalám. 

 

Obr. 4.4: Výřez z turistické mapky vyznačenou lezeckou lokalitou Godula. Zdroj: [1] 

4.3 Mazák 

Horní a Dolní Mazácké skály obr 4.5 se nacházejí na úpatí Lysé hory v údolí potoka 

Mazák. Vyznačují se pevnou dobře vrstvenou skálou. Většina těžších cest je zajištěna 

kruhy, občas se najdou i použitelné staré skoby. V lehčích cestách je nutno používat 

vyjímatelné jistící pomůcky. Díky tvrdosti zdejšího pískovce se zde v minulosti používaly 

kovové vklíněnce, v současnosti není jejich používání doporučováno. Horní Mazák 

je vysoký kolem 9 metrů. Je zde 13 lezeckých cest klasifikace od II. UIAA po VII. 

+ UIAA. Dolní Mazák je vysoký kolem 8 metrů a je tady 23 cest klasifikace od II. UIAA 

po VII. UIAA. (Skýpala, 2010) 

Godula 

300 m 

S 
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Obr. 4.5: Vlevo Dolní Mazacké skály a vpravo Horní Mazacké skály. Foro: Autor 2013  

Geologická charakteristika: Vyznačuje se světle šedými až bělošedými středně až hrubě 

zrnitými, drobně slepencovými pískovci a slepenci. Pískovce jsou, zpravidla i vícenásobně 

zvrstvené, v lavicích 0,5-4,0 m mocných. Od silně lavicovitých pískovců středního oddílu 

godulských vrstev se odlišují převahou křemenných pískovců nad drobovými. Jen místy 

se na sedimentaci pískovce podílejí i slepence, buď v samostatných polohách, nebo na bázi 

zvrstvených slepencovo-pískovcových lavic. Běžná velikost valounů křemene, jurských 

vápenců, popřípadě rohovců. Objevují se i tenčí lávky drobnozrnných brekcii. Výjimečně 

se objevují útržky černých jílovců spodnokřídového stáří. (Menčík et al. 1983)Skály jsou 

obecně tvořeny velmi tvrdým godulským pískovcem a mají charakter počínajících 

mrazových srubů. Mrazový srub 

je skalní stupeň vzniklý mrazovým 

zvětráváním skalního výchozu 

a následným odnosem zvětralin (obr. 

4.6.). (Bubík, 2004) 

 

 

Obr. 4.6. Detail zvětralé části Mazácké skály. Foto Autor 2013 
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Obr. 4.7:Výřez z turistické mapky vyznačenými lezeckými lokalitami Horní a Dolní Mazácké skály 
a Medvědí skála. Zdroj: [1] 

Přístup:Dostupnost k dolnímu Mazáku je nejjednodušší podél potoka Mazák (z Ostravice 

po modré značce, auto je možno nechat u rozcestí na začátku údolí). Skály se nacházejí 

v bezprostřední blízkosti u značené turistické cesty po levé straně. Od rozcestí 1,5 km 

z nádraží Ostravice 3 km. Odtud je možno dále pokračovat po modré značce na rozcestí 

Butořanka, od kterého se dáme šikmo doprava výraznou neznačenou mírně stoupající lesní 

cestou. Před vyústěním cesty na louku s výhledem na Lysou horu odbočíme chodníčkem 

doprava k blízkým skalám Horního Mazáku (od Dolního Mazáku 1,2 km). Přímo u skal 

je chata Tatranka. K rozcestí Butořanka je výhodnější přístup po červené značce 

z Ostravice (2,5 km, od parkoviště na uzavírce asi1,2 km) 

4.4 Medvědískála 

Skála vystupuje ze svahu v jihozápadním úbočí Ostré hory nad obcí Ostravice. 

Je z pískovce a výška stěn se pohybuje do 9m obr 4.8. Leze se převážně s horním jištěním. 

Na vrcholu jsou umístěna jisticí oka. Lézt je možno celoročně bez zimní horolezecké 

výzbroje. Jedná se o místní, málo navštěvovanou skálu.(Skýpala, 2010) 

Medvědí skála  

Horní Mazák 

Dolní Mazák 

1000 m 

S 
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Geologická charakteristika:Medvědí skála se řadí do slezské jednotky godulského 

vývoje. Vyznačuje se světle šedými až bělošedými středně až hrubě zrnitými, drobně 

slepencovými pískovci a slepenci. Pískovce jsou, zpravidla i vícenásobně zvrstvené, 

v lavicích 0,5-4,0 m mocných. Od silně lavicovitých pískovců středního oddílu godulských 

vrstev se odlišují převahou křemenných pískovců nad drobovými. Jen místy 

se na sedimentaci pískovce podílejí i slepence, buď v samostatných polohách, nebo na bázi 

zvrstvených slepencovo-pískovcových lavic. Běžná velikost valounů křemene, jurských 

vápenců, popřípadě rohovců. Objevují se i tenčí lávky drobnozrnných brekcii. Výjimečně 

se objevují útržky černých jílovců spodnokřídového stáří. (Menčík et al. 1983)Skály jsou 

obecně tvořeny velmi tvrdým godulským pískovcem a mají charakter počínajících 

mrazových srubů. Mrazový srub je skalní stupeň vzniklý mrazovým zvětráváním skalního 

výchozu a následným odnosem zvětralin. (Bubík, 2004). 

Přístup: Z železniční stanice 

Ostravice po červené turistické 

značce směrem na Lysou horu. 

Zhruba po 1,5 km odbočit z červené 

značky doleva, směrem k zařízení 

'Ondráš'. Odtud kousek po lesní 

silnici, kde je i skála zaznamenána 

na informační tabuli 

a pak přiměřeně do svahu ke skále 

viz obr 4.7. 

Obr. 4.8: Medvědí skála. Foto autor 2013 
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4.5 Sůlov 

Vrch na hraničním hřebeni se 

Slovenskem u rekreační lokality Bílý 

Kříž. Skály jsou na turistických 

mapách označovány jako Mrazový 

srub obr 4.9. Nachází se přímo pod 

červeně značeným turistickým 

chodníkem. V několika desítkách 

metrů dlouhém zvětralém skalním 

defilé vynikají dvě relativně pevnější 

stěny vysoké přibližně 17 metrů. 

Lokalita není lezecky kultivovaná, 

staré cesty jsou zajištěny skobami 

neznámého původu.(Skýpala, 2010) 

Geologická charakteristika: Sůlov 

se nachází v istebňanských vrstvách 

slezské jednotky godulského vývoje. Vyznačuje se hrubě rytmickým až divokým flyšem 

s převahou arkózových, křemenných a drobových pískovců a slepenců. (Menčík et al. 

1983)  

Přístup:Visalají, kde je možno se dopravit autem a pohodlně zaparkovat nebo autobusem 

z Frýdku-Místku se vydáme po modré turistické značce ke středisku Bílý Kříž. Odtud dále 

po červené značce přes vrchol Sůlov obr 4.10. Po levé straně dolů ze svahu se začnou 

objevovat skály. 

 

Obr 4.10:Výřez z turistické mapky vyznačenou lezeckou lokalitou Sůlov. Zdroj: [1] 

Sůlov 

Obr. 4.9: Mrazový srub Sůlov. Foto: Autor 2013 
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4.6 Severka 

Jde o věž s dvanáctimetrovou údolní stěnou 

obr. 4.11 a několik dalších menších skalek 

v lese ve svahu rozmístěných v severním úbočí 

hřebene Velký Polom – Skalka. Skála 

proměnlivé kvality není zajištěná, je nutno lézt 

top rope. Slouží k občasnému lezení 

milovníkům beskydské přírody.(Skýpala, 

2010) 

Geologická charakteristika: Severka se 

nachází v istebňanských vrstvách slezské 

jednotky godulského vývoje. Vyznačuje se 

hrubě rytmickým až divokým flyšem 

s převahou arkózových, křemenných 

adrobových pískovců a slepenců. (Menčík et 

al., 1983) 

Přístup: Z Dolní lomné od autobusové 

zastávky „Pod Akáty“ po modré turistické značce směrem k lyžařské sjezdovce Severka 

(na hřebeni Velkého Polomu a Skalky). Skály se objeví vlevo nad turistickým chodníkem. 

Od Dolní Lomné asi 3 km obr 4.12. 

 

Obr 4.12:Výřez z turistické mapky vyznačenými lezeckými lokalitami Severka, skály pod 
Muřinkem a pod Velkým Polomem. Zdroj: [1] 

Severka 

Skála pod 
Muřinkem 

Skála pod Velkým 
Polomem 

Obr. 4.11: Skála Severka. Foto Autor 2013 
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4.7 Skály pod Muřinkovým vrchem a pod Velkým polomem 

Tři pískovcové skalky obr. 4.13 lokálního významu nad obcí Horní Lomná[6]. K lezení 

možno využít hlavní vystouplý masiv, který začíná převisem. Výška stěn je kolem 7m. 

Leze se horním jištěním, není zde žádné postupové jištění. Vhodné pro bouldering. Dále 

z Muřinkova vrchu po červené značce směrem na Velký polom dojdeme ke skále obr. 4.13 

s výškou stěny zhruba 5 metrů vhodnou spíše pro bouldering. 

Obr. 4.13: Vlevo skála pod Velkým polomem a vpravo tři skalky pod Muřinkovým vrchem. Foto: 

Autor 2013  

Geologická charakteristika: Skála pod Velkým Polomem a Muřinkovým vrchem 

se nachází v istebňanských vrstvách slezské jednotky godulského vývoje. Vyznačuje 

se hrubě rytmickým až divokým flyšem s převahou arkózových, křemenných a drobových 

pískovců a slepenců obr 4.14. (Menčík et al., 1983) 

 
Obr. 4.14: Detail skály pod Muřinkovým vrchem, Foto: Autor 2013 
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Přístup: Z Horní Lomné po žluté turistické značce ke ski areálu Přelač, kde je možno 

zaparkovat. Dále pokračujeme po žluté turistické značce směrem k Muřinkovéme vrchu 

a asi 0,5 km pod vrcholem se vydáme vpravo do svahu ke skalám (od značeného chodníku 

nejdou vidět a chce to trochu hledat). Ke skále pod Velkým Polomem pak dojdeme 

z Muřinkova vrchu po červené turistické značce asi také 0,5 km pod vrcholem. 

Jsou v těsné blízkosti turistické značky a není možné je přehlédnout obr 4.12.  

4.8 Gírová 

Skály jsou situovány v západním úbočí hory Gírová v nejvýchodnějším cípu České 

republiky a na turistických mapách bývají označeny jako „Čertí mlýny“ obr 4.15. Pro 

pevný pískovec a dobrou členitost lze oblast doporučit i začínajícím horolezcům. Tvrdost 

horniny umožňuje použít k jištění hexy. Cesty, které nelze odjistit vyjímatelnými jistícími 

prostředky, se v současné době lezou s horním jištěním. Obtížnost se pohybuje v rozmezí 

stupňů 3 až 6 UIAA.(Skýpala, 2010) 

 

Obr. 4.15: Čertí mlýny Gírová, Foto: Autor 2013 

Geologická charakteristika: Gírová se nachází v soláňském souvrství, svrchní soláňské 

vrstvy, kde převládá hrubě rytmický flyš s převahou arkózových a drobových pískovců. 

Gírová leží na Magurském příkrovu. Geologická stavba oblasti Gírové – převažují alpínsky 

zvrásněné terciérní horniny (břidlice, pískovce).(Menčík et al., 1983) 
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Přístup: Z Mostů u Jablunkova po červené turistické značce směrem k vrchu Gírová. 

Přibližně 0,5 km před turistickou chatou Gírová u rozcestníků turistických cest odbočit 

z turistického chodníku doleva do svahu ke skalám toto řešení však moc nedoporučují. 

Ke skalám je možno dojít také od Chaty Gírová, což je podle mé zkušenosti nejlepší 

varianta, protože zde narazíte na šipku a značení, které Vás dovedou přímo ke skalám.   

 

Obr 4.16:Výřez z turistické mapky vyznačenou lezeckou lokalitou Gírová. Zdroj: [1] 
 
Zajímavost: Gírová je pověstmi opředená hora. Jedna z nich vypráví, že tady zbojník 

Ondráš se svou družinou ukryl poklad lakomého žida. Žida zde nechal popravit a jeho 

hlavu umístit na místo úkrytu, aby za trest hlídala poklad. Dodnes židův duch poklad hlídá 

a ve skalách a jeskyních Čertích mlýnů se jeho hlava zjevuje. (Informační tabule) 

Až se podíváte do skal Čertích mlýnů, pozorně si je prohlédněte a hledejte „židovy oči“, 

které vás pozorují…obr. 4.17. 

 

Obr. 4.17: Židovy oči na Čertím mlýnů Gírová. Foto: Autor 2013 
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4.9 Javořinka 

Malé pískovcové skalky na vrchu Jarořina nad Bílou s výškou stěn 6-8 metrů obr 4.18, 

zřídka navštěvované. Na nepříliš kompaktní skále se doporučuje kromě horního jištění 

taktéž dbát zvýšené opatrnosti.[6] Vhodné spíše pro výlety do beskydské přírody. 

 

Geologická charakteristika: Javořinka 

se nachází v istebňanských vrstvách 

slezské jednotky godulského vývoje. 

Vyznačuje se hrubě rytmickým 

až divokým flyšem s převahou 

arkózových, křemenných a drobových 

pískovců a slepenců. (Menčík et al., 

1983) 

Přístup: Z obce Bílá po modré turistické 

značce na hřeben Javořinky (832 m) a po 

hřebeni ke skalám obr 4.20. 

 

 
Obr. 4.18: Skály na hřebeni Javořinky. Foto: Autor 2013 

4.10 Příslop 

Skupina skal charakteru mrazových srubů nazývané také jako „Hamerské skály“ obr. 4.19 

na hřebínku nad soutokem Černé a bíle Ostravice u obce Bílá. [6] Skála je na mnoha 

místech značně narušená, a proto je nutno i při lezení s horním jištěním dbát zvýšené 

opatrnosti. Zkušenosti s lezením ve zvětralém terénu jsou výhodou. 
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Obr. 4.19 Příslop Hamerské skály. Foto: Autor 2013. 

Geologická charakteristika: Příslop se nachází v istebňanských vrstvách slezské jednotky 

godulského vývoje. Vyznačuje se hrubě rytmickým až divokým flyšem s převahou 

arkózových, křemenných a drobových pískovců a slepenců. (Menčík et al., 1983) 

 

Obr 4.20 Výřez z turistické mapky vyznačenými lezeckými lokalitami Přislop a Javořinka.Zdroj: 
[1] 
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Přítup:Z obce Bílá na rozcestí na soutoku Černé a Bílé Ostravice (silnice I/56, 1 km od 

Bílé po proudu Bílé Ostravice) po modré turistické značce směr Gruň. Skály se nacházejí 

nad skupinou chalup asi 100 metrů napravo od značky na ostrém hřebeni obr 4.20 (od 

rozcestí asi 5km).  

4.11 Porovnání a výsledky 

V této části budou porovnány vybrané lokality z hlediska geologických vlastností 

a dostupnosti. Uvedené srovnání vychází z obsahu předchozích kapitol. Geologickou 

charakteristiku shrnuje a umožňuje srovnání uvedené v tab. 4.1. V této tabulce 

je vymezeno pět typů geologických charakteristik typické pro území, v nichž se nacházejí 

jednotlivé lokality. 

Tabulka 4.1 Stručná geologická charakteristika popisovaných lezeckých lokalit 

Stručná geologická charakteristika Lokalita 
Štramberský vápenec Štramberk 
Godulské vrstvy, hrubě rytmický flyš 
se silně lavicovitými glaukonickými 
pískovci. 

Godula 

Ostravický pískovec, křemenné 
pískovce s glaukonitem. 

Mazák, Medvědí skála 

Istebňanské souvrství, hrubě rytmický 
flyš s převahou arkózových, 
křemenných a drobových pískovců. 

Sůlov, Severka, skály pod Muřinkovým a Velkým 
Polomem, Javořinka, Příslop 

Soluňské souvrství, hrubě rytmický 
flyš s převahou arkózových a 
drobových pískovců. 

Gírová 

 

Z tabulky 4.1 vyplývá, že většina lezeckých lokalit se nachází ve slezské jednotce 

godulského vývoje a to hlavně v křídě (turon a senon). Všechny lokality jsou flyšového 

charakteru vyjímajíce je lokalit Mazák a Medvědí skála, které jsou tvořeny ostravickým 

pískovcem. Lokalita Štramberk se nachází také ve slezské jednotce ale bašského vývoje 

a to v juře (tithón). Štramberk je tvořen štramberským vápencem. Naopak pak lokalita 

Gírová se nachází v magurské jednotce a v paleogén (paleocén). Lokalita je flyšového 

charakteru. 

Tabulka 4.2 zachycuje vhodnost vybraných lezeckých lokalit v Moravskoslezských 

Beskydech z hlediska dostupnosti. Dostupnost je hodnocená podle toho, zda je lokalita 

popsána v odborné literatuře, zda je vyznačená na turistické mapě, zda se nachází 
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v blízkosti turistické stezky a je-li lezecký terén technicky označen a technicky zabezpečen 

(borháky, slaňovací kruhy, označeny lezecké cesty)  

Tabulka 4.2 Vhodnost lezeckých lokalit z hlediska dostupnosti.  

Škála 
dostupnosti 

Popis dostupnosti Lokalita 

Výborná 

Popsáno v odborné literatuře, v mapách, 
turistické značení v terénu, snadno 
dostupné – v blízkosti turistické stezky, 
vyznačené a technicky zabezpečené trasy 

Štramberk, Godula 

Velmi dobrá 
Popsáno v odborné literatuře, v mapách, 
turistické značení v terénu, snadno 
dostupné – v blízkosti turistické stezky. 

Mazák 

Dobrá 
Popsáno v odborné literatuře, v mapách, 
turistické značení v terénu, vzdálené od 
turistické stezky 

Gírová, Medvědí skála, Sůlov 

Dostatečná 
Popsáno v odborné literatuře, v mapách, 
bez turistického značení v terénu, 
vzdálené od turistické stezky 

Příslop, Javořinka, skály pod 
Muřinkovým vrchem a Velkým 
Polomem, Severka. 

Nedostatečná 
Neoznačeno v terénu, mimo turistické 
stezky, nepopsáno v literatuře 

Všechny ostatní nezařazené 
v bakalářské práci 

 

Z tabulky 4.2 vyplývá že, výborně popsané a zmapované jsou lezecké lokality Štramberk 

a Godula. Dále následuje lokalita Mazák. Další lokality, kterými jsou Gírová, Medvědí 

skála a Sůlov jsou popsány v odborné literatuře, ale jejich nalezení v terénu vyžaduje vyšší 

soustředění při orientaci v mapě a terénu. Zbývající lokality, kterými jsou Příslop, 

Javořinka, skály pod Muřinkovým vrchem a Velkým Polomem a Severka, 

tak jsou popsány v odborné literatuře, ale jejich nalezení vyžaduje vyšší soustředění při 

orientaci v mapě a terénu. A jsou bez technického vybavení. 

Dále je nutné zdůraznit, že lezecká lokalita Štramberk byť je co se týče počtu lezeckých 

cest, dostupnosti a popisu nejlepší, tak skýtá dvě velká úskalí. První spočívá v tom, 

že většina lezeckých cest jsou za dobu, co se navštěvují a lezou, „opotřebovány“ na tolik, 

že se staly kluzkými, což může působit hlavně začínajícím lezcům ale i pokročilým značné 

obtíže. Druhé úskalí představuje sektor Botanická zahrada, který svého času býval lomem 

na těžbu vápence, tak se tam občas uvolní kámen a to bývá často důvod k pádu lezce. Dále 

v lokalitě Godula, což je také oblíbená lokalita je nutno dbát zvýšené opatrnosti hlavně 

na padající kameny. Na uvolňující kameny by si lezec měl samozřejmě dávat pozor 

na všech skalách.  
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Lezecké lokality v Moravskoslezských Beskydech jsou z geologického hlediska velmi 

podobné vyjímajíce lokality Štramberk. Všeobecně pak lze říct, že nejnavštěvovanějšími 

skálami jsou Štramberk, Godula a Horní a Dolní Mazák z důvodů počtu lezeckých cest 

a snadného přístupu. Zbývající skály jsou navštěvované jen sporadicky, jelikož jejich 

dostupnost obnáší dlouhé nástupy ke skalám a počty lezeckých cest nedosahují čísel výše 

zmíněných lokalit. Tyto skály také neobsahují žádné postupové jištění ani slaňovací kruhy. 

Navíc se mnohdy vyskytují mimo značené turistické chodníky a i s popisem přístupu 

a mapou je obtížné je nalézt 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce řešila téma atraktivity Moravskoslezských Beskyd ve vztahu ke skalnímu 

lezení. Cílem bakalářské práce bylo vymezení vhodných lokalit Moravskoslezských 

Beskyd pro lezení, a to z pohledu geologické charakteristiky a vhodnosti. Pro potřeby 

bakalářské práce byly vybrány lokality - Štramberk, Godula, Mazák, Medvědí skála, 

Gírová, Sůlov, Příslop, Severka, Javořinka, skály pod Muřinkovým vrchem a Velkým 

polomem. 

Skalní lezení je moderní formou horolezectví a zahrnuje v sobě volné, technické 

i kombinované lezení. K disciplíně skalního lezení patří také boudering čili lezení bez 

jištění. Pro skalní lezení je nezbytné specifické vybavení, a to především speciální boty, 

sedací úvazek, lano, karabiny či kotvící a jistící prvky. Skalní lezení se v terénu realizuje 

v lokalitách, které jsou různě technicky náročné a značené. Teorie i praxe rozlišuje 

9 stupňovou klasifikaci obtížnosti i kritéria obtížnosti v návaznosti na styly lezení. 

Nejpočetněji (Sůlov, Severka, skály pod Mořínkovým a velkým Polomem, Javořinka 

a Příslop) se vybrané lokality pro skalní lezení v Moravskoslezských Beskydech nacházejí 

v Istebňanském souvrství, které je charakteristické hrubě rytmickým flyšem s převahou 

arkózových, křemenných a drobových pískovců. Dvě lokality – Mazák a Medvědí skála 

charakterizuje Ostravický pískovec. Lokalita Godula se nachází v Godulských vrstvách 

charakteristické hrubě rytmickým flyšem se silně lavicovými glaukonickými pískovci. 

Solaňské souvrství s hrubě rytmickým flyšem s převahou arkózových a drobových 

pískovců je charakteristika lokality Gírová. Poslední lokalitou je Štramberk, který 

se vyznačuje jako jediný z vybraných lokalit Štramberským vápence. 

Vhodnost vybraných lezeckých lokalit z hlediska jejich dostupnosti byla poměřována 

5 stupňovou škálou (výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná a nedostatečná) podle popisu 

těchto lokalit v odborné literatuře a turistických mapách, značení v terénu a technického 

zabezpečení lezeckých tras. Výbornou vhodnost mají dvě lokality – Štramberk a Godula. 

Velmi dobrou lokalita Mazák. Dobrou vhodnost Gírová, Medvědí skála a Sůlov. 

Dostatečná vhodnost byla přiřazena lokalitám Příslop, Javořinka, skály pod Muřinovým 

vrchem a velkým Polomem a Severka. Za nedostatečné z tohoto pohledu lze označit 

všechny lokality Moravskoslezských Beskyd, které mohou být využívány pro skalní lezení, 

ale nejsou oficiálně známy (popsány v literatuře a zaznamenány v mapách a terénu). 
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Moravskoslezské Beskydy nejsou z hlediska skalního lezení významné, přesto 

lze konstatovat, že nabízejí řadu zajímavých lokalit především Godula, Štramberk a Mazák 

jak z hlediska geologického, tak lezeckého. A proto by jistě stálo za úvahu podpořit tento 

sport v podmínkách Moravskoslezských Beskyd například prostřednictvím lepšího 

a přesnějšího popisu a označení v turistických mapách, které by zvýšilo atraktivitu lezení 

v Moravskoslezských Beskydech. 

Díky bakalářské práci jsem se podíval na místa, která by mě ani, jakož to aktivního lezce 

nenapadla navštívit. Také to jsou většinou místa ukryta pro turisty, jelikož k polovině skal 

nevedou turistické stezky. Dále mě obohatila o orientaci v terénu a o práci s geologickou 

mapou v terénu.  
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