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Summary 

The theme of my work is rock climbing Olomouc Region glance climber and 

geologist. The work is divided into theoretical and practical parts. In theoretical part Im 

dealing with a brief history of rock climbing in the Czech Republic, the characteristic of 

climber and his equipment and latest theoretical part is devoted to geological and 

geomorphological characteristics of the rocky terrain. The practical part is about 

possibilities of rock climbing in the Olomouc Region, where I chose the terrain with which 

I have personal experience and I can use in the practical part. 
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Anotace 

Tématem bakalářské práce je skalní lezení Olomouckého krajem pohledem 

horolezce a geologa. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

se zabývám stručnou historií skalního lezení na území České republiky, charakteristikou 

skálolezce a jeho vybavením a poslední teoretická část je věnována geologické a 

geomorfologické charakteristice skálních terénu. V praktické části se zabývám možnostmi 

skálolezení v Olomouckém kraji, kde jsem si zvolila terény, se kterými mám osobní 

zkušenosti a mohu je v praktické části využít. 
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1. Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je prezentovat z pohledu praktického a teoretického 

vývoj skalního lezení na území České republiky. Důvodem výběru tohoto tématu je 

skutečnost, že skálolezení je mou zálibou, které věnuji podstatnou část svých 

volnočasových aktivit. Olomoucký kraj byl takticky zvolen z důvodu blízkosti mého 

bydliště a obecnou zajímavostí tohoto kraje. 

 Teoretická část je zacílena různými pohledy. První se zabývá historii 

skálolezectví, další osobnostní charakteristikou skálolezce a jeho vybavením. Následuje 

geologická a geomorfologická charakteristika skalních terénů Olomouckého kraje.  

Praktická část je zpracována na základě vlastních, osobních, několikaletých 

zkušeností. Zvolila jsem si pět skalních lezeckých terénů, se kterými mám osobní a 

praktické prožitky. Těmi terény jsou Potštátské skalní město, Helfštýn, Lom Gabrielka, 

Malý Rabštejn a Rabštejn.  

Tento sport samozřejmě neunikl komercionalizaci a má rozhodně jinou tvář, než 

tomu bývalo kdysi. Sportovní duch, zábava a fair play, už není prioritou. Současná doba 

přináší soutěživost a dravost. V posledních pár letech se o skálolezectví začalo hovořit i 

mezi širokou veřejností a to je příčinou zvýšené návštěvnosti skalních lezeckých terénů.  

Zjednodušeně se pokusím v této kapitole v jednotných oddílech popsat dostupnost 

všech zvolených terénů, jejich lezeckou náročnost a zároveň doplním své postřehy. 

Pro uvedení informací využiji odbornou literaturu a vlastní zkušenosti. Zároveň 

chci poděkovat zkušenějším skálolezcům, kteří mi poskytli důležité informace pro mou 

práci. 
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2. Stručná historie skálolezení na území České republiky 

Počátky horolezectví České republiky patřičně sahají až do doby, kdy jsme ještě 

nebyli samostatný stát, ale spojeni se Slovenskou republikou. Do této doby se připisují 

počátky horolezectví, kdy se tedy nejednalo o lezení na samotné skále, ale o prvovýstupy 

do Vysokých Tater. Nejdříve schůdné prozkoumávání terénů, kdy se zúčastnilo i několik 

horolezců české národnosti a později se začalo horolezectví vyvíjet do dnešní podoby, kdy 

lidé zjistili, že v některých neschůdných terénech se mohou zajistit tak, aby se příliš 

nemuseli vystavovat nebezpečí (Dieška,1989). 

Počátky skálolezení na území České republiky se datují od konce 19. století. Není 

to ale pevný bod v mezníku, jelikož s přesností není vše patřičně uvedeno. Avšak za 

zmínku stojí historie skálolezení na Broumovsku, Českém ráji, Dubských skálách, 

Labských pískovcích, Moravských pískovcích, Žďárských vrších, Českém krasu, 

Moravském krasu a na Pálavě. 

2.1.  Historie skálolezeckých oblastí České republiky 

2.1.1. Broumovsko 

Do této CHKO Broumovska, která představuje nejrozsáhlejší pískovcový 

komplex na území České republiky, náleží také NPR Adršpašské skály, NPR Broumovské 

stěny, NPR Teplické skály, Jiráskovy skály a Ostaš. 20. května 1923 se uskutečnil 

prvovýstup na adršpašskou věž, kdy se ale jednalo o členy drážďanského lezeckého 

klubu a tato cesta byla pojmenována Král. Až do závěru druhé světové války se zde 

pohybují pouze lezci saští a sudetští Němci. Byli autory většiny prvovýstupů.  Josef 

Janeba, Miroslav Jedlička a Rudolf Otto Bauše byli prvními lezci české národnosti v této 

pískovcové oblasti. Ostaš se jako jediná oblast dochovala pro prvovýstupy lezců české 

národnosti a to především pro členy náchodského horolezeckého oddílu. Tyto skalní útvary 

se staly znovu součástí českého území až po druhé světové válce. 60. léta v Adršpašských 

skalách znamenala patřičný rozvoj tohoto sportu a postupně se zde vraceli saští lezci. Za 

zmínku patří Karel Hauschke, který se proslavil především jeho stylem lezení a to s 

bosýma nohama. Ladislav Šolc, Stanislav Lukavský, Petr Mocek, všichni české národnosti, 

měli obdiv za lezení ve spárách (Lukavský, 1999-2000). 
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V současné době se jedná o nejnavštěvovanější lezeckou lokalitu, která je tvořena 

především několika tisíci spárovými cestami. Výšky skalních věží dosahují místy až 70 

metrů a cesty jsou jištěny pískovcovými kruhy. Na dojištění je zde možno použít pouze 

textilní smyce. 

2.1.2. Český ráj 

V roce 1955 byl Český ráj vyhlášen CHKO. V této oblasti se nachází skalní města 

třetihorního vulkanického charakteru, která jsou tvořena kvádrovými pískovci. Lezecké 

možnosti jsou rozděleny do oblastí a to Besedické skály, Borecké skály, Drábovna, 

Drábské světničky, Hruboskalsko, Klokočské skály, Maloskalsko, Prachovské skály, 

Příhrazské skály, Suché skály a čedičový vrch Mužský. Prvovýstupy zde byly 

započaty v roce 1906 lezci z německého Saska. Čestí lezci, členové jičínského lezeckého 

spolku Prachov, zavítali do Prachovských skal roku 1907. Drábské světničky a Příhrazy 

byly navštěvovány od roku 1927 Sasi a sudetskými Němci a českými lezci až o pět let 

později. Členové Klubu alpistů československých ve 30. letech vystupují cesty, které byly 

prostoupeny lezci německé národnosti. S postupem času se rozvíjí jistá rivalita mezi lezci 

českými a německými, která byla završena výstupem na věž Kobyla. V roce 1937 tento 

vrchol překonali Němci Manfred Kauschka a J. Rssler za pomoci Rudolfa Otto Baušeho a 

Miroslava Jedličky. A až v roce 1939 čeští lezci Josef Smítka s Ladislavem Vodhánělem. 

Následující dvě desetiletí znamenalo pokoření téměř všech vrcholů. V roce 1962 byla jako 

poslední dovršena Janebova věž. Během 70. a 80. let vytvářeli nové cesty zejména Josef 

Nežerka, Stanislav Lukavský, Josef a Jan Jelínkové nebo Tomáš Procházka. 90. léta 

znamenala takřka vyčerpaní prvovýstupových cest, ale v letech 1997 – 1999 bratři 

Meierové a P. Slanina prostoupili asi pět set nových tras (Hejtmánek et. al 2000). 

Jelikož se jedná o CHKO je zde proto skálolezení omezeno nařízením CHKO a je 

povoleno pouze členům ČHS. Úplný zákaz skálolezecké činnosti je vyhlášen na Drábských 

světničkách. Na pískovcích Českého ráje jsou cesty jen zřídka jištěny pískovcovými kruhy 

o vysokých obtížnostech. 

2.1.3. Dubské skály 

Dubské skály jsou pískovcová oblast, která spadá pod CHKO Kokořínsko. Tato 

oblast byla objevena na přelomu 19. a 20. století členy litoměřického spolku. O vývoj před 
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druhou světovou válkou se zasloužili bratři W. a T. Kleinerovi a po první světové válce to 

byli drážďanští lezci, kteří využívali především jižní část skal. V okolí Úštěku byly skály 

využívány českými lezci, ale později se zájem o tuto oblast vytratil. Od roku 1945 byly 

skály navštěvovány jen zřídka, častěji potom v okolí Mšena lezecem Jiřím Malíkem. V 60. 

letech zde ale vypukla nová éra zájmu, kdy zde děčínští lezci vybudovali nové možnosti 

lezení. 80. léta přinesla přesun ze stávajících věží do okolních oblastí (Kolektiv autorů, 

2005). 

V současnosti jsou zde obtížnější cesty osázeny kruhy ve vzdálenostech 3 – 6 

metrů, dříve to bylo okolo 10 metrů. 

2.1.4. Labské pískovce 

V roce 1972 byly Labské pískovce vyhlášeny za CHKO a často se také nazývají 

Českým Švýcarskem. Tuto oblast také tvoří Tiské stěny, Labské údolí, Děčínský Sněžník, 

Bělá, Ostrov a Rájec. Od konce 18. století byla oblast Labských pískovců turisticky 

významná. Lezecká činnost zde byla započata už v druhé polovině 19. století, ale až v 60 

letech 20. století zde zaznamenala největší rozmach (Nevrlý, 2002). 

Skalní masívy jsou z většiny tvořeny turonskými kvádrovými pískovci. Vytváří 

v Labském údolí 128 věží, které jsou vysoké až 90 metrů. 

2.1.5. Moravské pískovce 

Moravské pískovce se soustřeďují pouze do východní části Moravy a zahrnují 

Chřiby, Hostýnské vrchy, Vsetínské vrchy a Vizovické vrchy. Charakter horniny se liší 

oproti pískovci v Čechách a podobá se spíše žule. To je možným důvodem, kdy se historie 

lezení ubírá jiným směrem. Lezecké cesty zde vznikaly za použití technických materiálů až 

do konce 80. let (Skýpala, Wolf, 2010). 

Je zde na rozdíl od ostatních daných pravidel chování na pískovcích povoleno 

použití magnézia. Oblast je tvořena jednotlivými útvary rozmístěnými po okolí. Nejvyšší 

skalní stěna je vysoká 40 metrů. 
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2.1.6. Žďárské vrchy 

CHKO Ždárské vrchy jsou situovány na severu Českomoravské vrchoviny. 

Horolezci jsou zde vyhledávány rulové útvary ležící na hřebenech vrchů. Jako 

nejoblíbenější cvičné skály zde slouží Drátník, Milovské perníčky, Pasecká skála, 

Pohledecká skála, Vávrova skála u Pohledce a Čtyři palice. Prvovýstupy se zde uskutečnily 

až v 50. letech 20. století a byly ukončeny roku 1979 (Doležal et al. 1983). 

Dobré zajištění cest tvoří borháky, nýty, skoby a slaňovací kruhy. Na většině skal 

je lezení povoleno celoročně. 

2.1.7. Český kras 

CHKO Český kras leží jihozápadně od Prahy směrem na Beroun. Jedná se o 

vápencovou oblast, která se začala využívat na přelomu 30. a 40. let 20. století. 

Prvovýstupy patřily českým lezcům Arnoštu Černíkovi a jeho kamarádům. Tato skupinka 

lezců se stala také průkopníky na Svatém Janu, Andělské stěně a Šanově koutu v letech 

1942 až 1946. Avšak i zde přišel lezecký úpadek a to koncem 50. let. Zájem přišel až s 

Milošem Albrechtem, který společně s L. Gaislem vymysleli spoustu nových cest. Během 

toho se zde začalo používat při lezení i mnoho umělých pomůcek a tento trend se zastavil 

až v roce 1982, kdy zde americký lezec Mark Wilford předvedl volný styl lezení. Od roku 

1998 se zde vybudovalo několik boulderingových cest zásluhou bratrů Petra a Zdeňka 

Reschových (Resh, 2010). 

V Českém krasu jsou nejvyužívanějšími oblastmi Srbsko a Svatý Jan pod Skalou. 

Jejich obtížnost dosahuje až 10- UIAA. Skály jsou zajištěné nýty, skobami a borháky. 

2.1.8. Moravský kras 

Již od 40. let 20. století se jednalo o velmi významnou lezeckou oblast České 

republiky. CHKO Moravský kras je lezeckou oblastí rozprostírající se severovýchodně od 

Brna. Stěny skal jsou umístěny na svazích v hlubokých údolích, kde jsou především bohaté 

krasové jeskynní komplexy. Ty jsou utvořeny devonskými vápenci. V oblastech Sloup, 

Rudické propadání a Holštejn se nachází náročné lezení po kluzkém vápenci, ale dobře 

zajištěných cestách. Zakázaná lezecká činnost je nyní na Stránské skále, která spadá také 

pod CHKO. Spletité je hodnocení obtížností cest, jelikož v 80. letech zde skupina lezců 



Adriana Mertová: Skalní lezení Olomouckého kraje pohledem horolezce a geologa 

 

2013  6 

 

založila tzv. krasovou stupnici obtížnosti, která byla náročnější než klasifikace stupnice 

UIAA. Ta byla ale od 90. let zapomenuta a výstupy se začaly klasifikovat podle stupnice 

UIAA. Nejednalo se však o neklasifikování všech cest, ale i nyní se tyto dvě stupnice 

nacházejí vedle sebe (Skýpala, Wolf, 2010). 

Výšky stěn zde dosahují kolem 20 – 40 metrů, avšak některé až 100 metrů. Skály 

jsou odjištěné nýty a borháky. Lezecké cesty se pohybují o obtížnostech 3 až 10 UIAA. 

Samozřejmě že ale i o větších obtížnostech, jelikož se jedná o nejnáročnější lezecké cesty 

na území České republiky. 

2.1.9. Pálava 

Jedná se o oblast Pavlovských vrchů, které jsou tvořené především jurskými 

vápenci. Tato oblast je jedna z nejstarších na našem území a zásluha za objevení patří Ing. 

H. Blocku a jeho přátelům, kteří zde v letech 1906 – 1907 objevovali krásy této oblasti. 

Z důvodu ochrany přírody zde byl v polovině 80. let 20. století vyhlášen zákaz 

provozování lezecké činnosti (Skýpala, Wolf, 2010). 

Nyní je povoleno skálolezení ve stěnách Martinka a Obří kámen, které je 

omezeno daty 1. září až 31. prosince. Lezecké cesty jsou o obtížnostech 3 až 10 UIAA, ale 

je zde převaha náročnějších výstupů. 

3. Charakteristika skálolezce a jeho vybavení 

3.1.  Charakteristika skálolezce 

V horách je všechno opravdové. Můžete v nich poznat sebe sama, svou sílu i svou 

slabost. Můžete prožívat skutečnou radost, ale i bolest a utrpení (Procházka, 1990). 

Skálolezení není pouhý sport, ale jedná se o celoživotní styl. Sportovní tělo i 

ducha a k tomu neodmyslitelné kamarádství. Důležité je soužití s přírodou, jelikož ta tvoří 

základ, bez kterého lezec není lezcem. 

Jedná se o sport, kdy je pořád zřejmá pomyslná hranice mezi životem a smrtí a je 

tedy důležitá především koncentrace. Je zřejmé, že i maličká chybička na skále může 
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vést k tragické chvíli v životě. Ale výhled a nádech čerstvého vzduchu, který čeká na 

každém vrcholku skal, je natolik lákavý, že stojí za každý risk. 

Avšak důležitá je sebekritika, díky níž se lezec vydává ke zdolávání pouze 

obtížností, na které duševně i fyzicky stačí. Vytyčit si cíle, které jsou přiměřené 

schopnostem a včas se vzdát a smířit se s neúspěchem před kritickým dopadem. 

Skálolezec je člověk, který je odhodlaný neustále překonávat své cíle. Někdy je 

cíl obtížnější a vede k boji, kdy trpělivost stojí na bodu mrazu. Ale touha po vítězství je 

mnohem silnější a motivující k dalšímu boji. Lano, lezečky, oblečení, to vše voní skálami, 

přírodou a mechem. Vůně, která přináší vzpomínky, zážitky, kamarádství, plány na těžší 

cesty, hodiny a dny strávené na skalách. 

Skálolezení je styl horolezectví, kdy lezec k pohybu na skále používá pouze 

vlastní sílu. Síla je proto důležitým vybavením. Tu získává především tréninkem a dobrou 

životosprávou. Jelikož se jedná o časově náročný sport, čas často tvoří překážku pro 

získávání potřebných zkušeností. 

Jelikož je tato aktivita spojena s výškou, je tedy důležitá odvaha a nebojácnost. 

Nutná je příprava před samotným výstupem. Nejen, co se týká výstroje, ale i 

seznámení se s terénem, přípravou tištěného lezeckého průvodce, doplnění chybějící 

lezecké metodiky pro lezce neznámého geologického materiálu. 

3.2.  Vybavení skálolezce 

Vybavení skálolezce musí splňovat jeden z nejdůležitějších předpokladů a to je 

bezpečnost. Začínající lezec by si měl uvědomovat, že je lepší si za kvalitu vybavení 

připlatit a rozhodně na něm nešetřit. Vždy se jedná o jeho život. Není doporučeno si 

vybavení kupovat tzv. z druhé ruky, jelikož nikdy nemůžeme vědět, jak s ním bylo 

předešlým majitelem zacházeno. V této kapitole je zmíněno vše, co tvoří standart vybavení 

lezce. Není toho málo, a proto je tedy počáteční investice do vybavení nepříliš malá. 

3.2.1. Výstroj – co na sebe 

V horolezectví není kladen důraz pro použití speciálního oděvu. Z vlastních 

zkušeností mohu říct, že módní trendy na skály nepatří a nejlepší řešení pro komfort na 
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skále je volnější oblečení. Samozřejmě se musí brát zřetel na teplotní podmínky a možnost 

oděru. V letních dnech je přijatelné lézt v tričku, které nás chrání před spálením. 

V chladnějších dnech volit oblečení teplejší či jej vrstvit. To především ocení jistič, který 

nevykonává tolik pohybu a rychleji prochladne. Pro lezce je přijatelná i větrovka, která 

svou váhou lezce neobtěžuje a může ji mít uvázanou kolem pasu. Ta se pak hodí po 

dolezení na vrchol, kde se lezec kochá rozhledem a přírodou. Priorita pro výběr oděvu by 

tedy měla být lehkost oděvu a volnost pohybu při vykonávání této aktivity (Creasey, 

2000). 

3.2.2. Přilby 

Jedno z nejdůležitějších vybavení skálolezce, který byl dlouhou dobu opomíjen. 

Nyní se lze s přilbou setkat i na cvičných skálách a většina lezců si skutečnost této ochrany 

hlavy uvědomuje. Přilba je důležitá jak pro samotného lezce, tak i pro jističe. Jistič je 

chráněn před padajícím kamením a lezci přilba ztlumí náraz při pádu. Tyto přilby, které 

jsou vhodné pro skálolezení, by měly splňovat patřičné atesty. Donedávna se vyráběly z 

laminátu, ale byly příliš těžké a nepohodlné. Dnešní trh nabízí ultra lehké přilby. Ovšem ty 

jsou kompromisem mezi lehkostí a ochranou. Pravidlem ale je, že čím těžší přilba je, tím je 

větší ochrana při pádu na hlavu a zároveň i při padajícím kamením. Lehčí plastové a 

pěnové přilby jsou určené především pro traverzování. Z výše zmiňovaného laminátu lze 

stále zakoupit přilby. Ty ale potřebují opatrný způsob používání, jelikož je laminát 

náchylný na odštípnutí a praskliny. Výhodou laminátových přileb proti plastovým přilbám 

je, že laminát netvrdne a tudíž mají tyto přilby delší životnost. Plast tedy tvrdne a poté se 

láme. Plastové přilby jsou již po několika letech vhodné k vyřazení. Při pořizování této 

ochrany hlavy je nejdůležitější, aby byla zvolená správná velikost a byla pohodlná (Long, 

2010). 

 

Obrázek 1: Přilba (Lovečková, 2013) 
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3.2.3. Obuv 

Vhodná obuv pro skálolezce jsou tzv. lezečky. Prodávají se ve specializovaných 

sportovních ochodech a jsou k dostání bez problémů. Jedná se o obuv tvořenou především 

přilnavou gumou. Tato guma byla objevena v 80. letech a způsobila lezeckou revoluci. 

Guma sahá přes prsty a stranu chodidla až k patě. Lezečky jsou základem pro pohyb 

skálolezce, jsou takřka nepostradatelné. Tato obuv by se měla lišit od běžné obuvi i 

velikostí. Běžně se kupují lezečky těsnější, jelikož umožňují lepší přilnavost na menších 

vstupech a dodávají více odvahy. Špatným zvolením velikosti akorát brzdíme sami sebe, 

jelikož na nás působí strach z uklouznutí na malých stupech. Pak dlouhou dobu trvá zase 

tuto důvěru v obuvi najít. Dnešní trh nabízí škálu velikostí a tvarů lezeček. Je dobré si 

vyzkoušet několik druhů a poradit se s odborníky a profesionály v obchodech. Lezecká 

obuv se vyrábí jak pro širší, tak i pro úzký tvar nohy a měla by být i přes svou těsnost stále 

pohodlná. Většina horolezců nosí lezečky bez ponožek a to z důvodů, že takto mají v 

botách lepší cit. Z hygienických důvodů je však doporučováno mít tenkou ponožku, která 

zajistí i tepelný komfort. Lezeckou obuv lze dělit na čtyři základní typy a to: kotníkové, 

nízké lezečky a baletky. Kotníkové lezečky jsou Nejméně volené, které jsou vhodné 

především pro lezení spár nebo na delších výstupech. Jejich hlavním úkolem je zpevnit 

kotník a patu a pokrýt tyto části nohy před oděrem. Nízké lezečky se hodí pro zaháknutí 

paty a tvoří ideální podporu na malých lištách, ale zároveň zachovávají lezci volný pohyb. 

K dostání na trhu ve variantách na suchý zip a šněrování. Varianta na suchý zip je pro 

nazouvání a vyzouvání pohodlnější, ale nevýhodou je možnost snadného rozlepení při 

záběru. Zato varianta na šněrování dává lezci možnost si botu lépe dotáhnout na 

individuálních místech. Baletky jsou na trhu nejlevnější. Nehodí se pro začátečníky, jelikož 

netvoří takovou podporu v oblasti klenby chodidla. Jsou tudíž nestabilní na malých 

stupech a drobných lištách. Výhodou ale je, že jdou snadno sundat z paty a ve chvílích, 

kdy je lezec umístěn na pozici jističe tuto možnost jistě ocení. 
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Obrázek 2: Lezecká obuv na šněrování (autor, 2013) 

 

Obrázek 3: Lezecké boty na suchý zip (autor, 2013) 
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3.2.4. Úvazky   

Pro lezení na skálách je nezbytné spojení lana s lezcem. To nám umožňuje sedací 

úvazek nebo – li „sedák“. Moderní typ sedáku je tvořen opaskem a nohavičkami. 

Donedávna tomu tak nebylo. Používali se pouze opasky, kterým se lidově říkalo „svámí“. 

Jeho výhodou byla lehkost a jednoduchost. Avšak velkým problémem bylo, že chybějící 

nohavičky nemohli při pádu zabránit zadušení. Současný sedák je vyvinut z prototypu 

britského alpinisty Dona Whillanse, který byl doplněn designem společnosti American 

Forrest. Předností při výběru úvazku je prioritou hmotnost. Čím lehčí je, tím má lezec 

menší zátěž. Evropská norma EN12277 přesně definuje pevnost úvazku a tyto úvazky jsou 

patřičně označené. Typy úvazků: samostatný prsní, sportovní, kombinovaný a celotělový 

úvazek. Samostatný prsní úvazek se nedá použít samostatně. Vždy musí být v kombinace 

se sedacím úvazkem. Sportovní úvazek, který je zmíněn už výše, se vyznačuje především 

svou nízkou gramáží, ale zároveň splňuje vše pro dostatečné pohodlí lezce. Je tvořen 

opaskem a nohavičkami. Kombinovaný úvazek je tvořen sedacím a prsním úvazkem, ale 

tyto díly se spojují smyčkou či přímo lanem. Doporučuje se při lezení se zátěží na zádech, 

cestách, které jsou zajištěné – ferraty. Celotělový úvazek je vhodný především pro děti. 

Jedná se o kombinaci prsního a sedacího úvazku s rozdílem od kombinovaného, že jsou 

oba dva díly spojeny pevně v jeden díl. Všechny úvazky mají samosvornou přezky, jistící 

oko, polstrování, nohavičky, poutka na materiál a zadní poutko (Long, 2010). 

 

Obrázek 4: Dětský celoúvazek (autor, 2013) 
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Obrázek 5: Sedací úvazek (autor, 2013) 

3.2.5. Horolezecká lana 

Vlákna horolezeckých lan jsou v dnešní době vyráběna z polyamidu, který se 

vyznačuje vysokou pevností v tahu a elastičností. Každé lano je tvořeno jádrem a opletem. 

Nejdůležitější funkci a to nosnou, má jádro. Je spleteno z nosných vláken vinoucích se po 

celé délce lana. Oplet tvoří ochranný a estetický obal lana, ale také napomáhá celkovému 

zpevnění lana (10 – 25%). Lano má svou životnost a někteří výrobci uvádí, že lano by se 

mělo i nepožívané po 5 letech vyřadit. Základní rozdělení lan je statické a dynamické lano. 

Dynamická lana se dále dají zakoupit jako jednoduché, poloviční a dvojité. 

Dynamické lano se vyznačuje svou pružností a to hraje důležitou roli při pádu. 

Lano se při pádu protáhne (až o 40%) a pohltí rázovou energii, která působí při pádu na 

lezce. Jedná se o nejšetrnější zachycení pádu. Lana s touto vlastností tedy používají právě 

horolezci. Na výběr jsou tři typy těchto lan. 

Statické lano je lano s nízkou průtažností a vysokou statickou pevností, které je 

nevhodné pro zachycení pádu z výšky. Je určené pro výškové práce a také se používá pro 

zajištění osob nad volným prostorem. Pevnost lana se zvyšuje s rostoucím průměrem. 

Největší upotřebení tedy najde u záchranářů a jeskyňářů. Tento druh lana je nepřípustný 

pro používání v horolezectví. 
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Slangový výraz pro jednoduché lano je „jednička“ či „singl“. Toto lano je 

označené symbolem číslice jedna umístěné v kruhu. Průměr těchto lan je od 9,2 – 11,5 

mm. Jsou určené k použití na místech, kde není umožněno jejich přeseknutí. Především 

jsou vhodné na umělých stěnách a na skalkách, kde nejsou ostré výběžky a hrany. 

Novinkou je tzv. „singl light“ lano, které plní normu jednoduchých odlehčených lan a je 

pro něj charakteristický průměr okolo 9,5 mm. Je doporučováno k opravdu pohodovému 

lezení, jelikož testy, které byly u těchto lan provedeny, u různých výrobců nesplňují 

normou doporučenou hranici pádů. 

Slangový výraz pro poloviční lano je „půlka“. Jeho průměr je 7,9 – 9,1mm, značí 

se symbolem zlomku ½ v kruhu a používají se vždy v páru. U polovičního lana je použita 

technika, která zvyšuje bezpečnost tím, že každé lano je samostatně vedeno různými 

jistícími body. Jelikož je toto lano tenčího průměru, nikdy by se nemělo používat jako lano 

jednoduché. 

Slangový výraz dvojitého lana je „dvojče“ nebo „twin“. Průměr tohoto lana je 

7,8 – 8,9 mm a je značeno dvěma se křížícími kruhy s podnadpisem „twin“. Používá se 

opačným způsobem jak lano poloviční. Rozdíl techniky používání je tedy v tom, že lana 

jsou vždy vedena společně přes jistící body (Relaigh, 2009). 

 

Obrázek 6: Lano (autor, 2013) 
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Obrázek 7: Lano (autor, 2013) 

3.2.6. Karabiny 

Karabiny se vyrábí dle různých konstrukcí, různých materiálů a mají různé 

určení a použití. Další prioritou je jejich pevnost, která se povinně udává ve stavu uzavřené 

karabiny a je na ni vyražena. Pevnost karabiny v podélném směru (většinou 22 až 25 

kN), v příčném směru (většinou 6 až 10 kN), s otevřeným zámkem (7 až 8 kN). Na 

karabině se dále uvádí výrobce, norma (EN), číslo zkušebny (CE) a typ karabiny. 

Nejpoužívanější karabiny jsou HMS a karabina ve tvaru písmene D. Karabina HMS je 

vyráběna v hruškovitém tvaru. Má větší rozvor a má vždy pojistku zámku. Tato karabina je 

jako jediná určena pro jištění polovičním lodním uzlem. Standardní karabina ve tvaru D je 

jedna z nejuniverzálnějších karabin. Tato karabina může být opatřena pojistkou zámku 

(Long, 2010). 
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Obrázek 8: Karabina ve tvaru písmene D (autor, 2013) 

 

Obrázek 9: Karabina HMS (autor, 2013) 

3.2.7. Pomůcky pro postupové jištění 

Jelikož původní horolezci neměli takovou možnost koupě vybavení, jako mají 

současní horolezci a jejich výbava obsahovala pouze lano, bylo jejich heslo „Horolezec 

nikdy nepadá“. Samozřejmě, že postupem času přicházely nápady, jak tyto záchytné body 

vymyslet. Často to byli pouze kouskem látky omotané hřeby, které vkládaly do spár a ty 

tvořily smyčku. Později se jednalo o karabiny vyrobené z oceli, které se dostali do 

veřejného kruhu až po druhé světové válce. Karabina usnadnila manipulaci s lanem. Lezec 

se už tedy nemusel převazovat a stačilo karabinu uchytit do smyčky a lano pouze 

zacvaknout. Smyčka šla vytvořit i následujícím postupem, stačil pouze oblázek nebo 

kámen, kolem něj se uvázalo lano a poté se strčil do spáry. Přelom nastal v 50. letech, kdy 

se začaly používat strojní matice, které byly inovovány slitinami. Od konce 70. let byla na 
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trh uvedena nejnovější pomůcka pro postupové jištění a to výstředníkové vklíněnce či 

friendy. Nyní lze koupit toto vybavení v různém barevném provedení jako tomu tak kdysi 

nebývalo. Nynější friendy se liší od těch minulých i svou gramáží, jsou daleko lehčí. 

Účelem postupového jištění je zkrátit délku pádu. Prvolezec lezoucí nahoru po 

skále se postupně zajišťuje „cvaká“ pomocí expresek buď do fixního jištění (kruhy, trvale 

zatlučené skoby, borháky) nebo do jištění dočasného (vklíněnce, abalaky, friendy, smyčky) 

(Long, 2010). 

 

Obrázek 10: Lepený borhák (autor, 2013) 

 

Obrázek 11: Skoba (autor, 2013) 
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Obrázek 12: Expanzivní nýt (autor, 2013) 

 

Obrázek 13: Expresky (autor, 2013) 

3.2.8. Jistící a slaňovací pomůcky 

Jistícími pomůckami zabraňujeme volnému pádu lezce. Jedná se o prostředky, 

které slouží k jištění prostřednictvím lana. Některé jistící pomůcky slouží také ke 

slaňování, což je proces, kdy se lezec dostává ze skal dolů a nepotřebuje jistící osobu. 

Dnešní trh nabízí slaňovací osmu, kyblíky a grigri. 

Slaňovací osma, jak již z názvu vyplývá, má tvar čísla osm. Sloužila prvotně ke 

slaňování, což je proces, kdy se lezec dostává po laně dolů v těžko schůdných terénech. 

Osma je většinou nahrazována novodobými pomůckami, jelikož se jedná o zastaralejší typ. 

Vytváří brzdný účinek tím, že nutí napnuté lano obepínat tvar osmičky. Je to jedna z 

nejlevnějších slaňovacích pomůcek, která se dá použít i pro jištění. 
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Slangový výraz pro kyblík je tzv. „stichtovka“. Jedná se o prvotní Stichtovy 

destičky, ve které se nachází jedna popřípadě dvě díry, kterýma se protáhne jeden či dva 

prameny lana a celé se to zajistí zacvaknutím do karabiny. Tento mechanismus poté 

umožňuje při jištění brzdit nebo plynule pouštět. Problémem je, že se tyto malé plošky 

kyblíku rychle zahřejí a musíme dbát na možné upuštění. Používá se úprava kyblíku, kde 

jsou použity vroubky, které odvádí teplo rychleji. Jako u většiny lezeckých pomůcek je 

doporučena pravidelná kontrola opotřebení. Tato pomůcka tedy slouží jak k jištění, tak i ke 

slaňování. 

Grigri je pomůcka řadící se mezi moderní výbavu. Jedná se o poloautomat, kdy je 

při pádu největší jistota zabezpečení, jelikož se jedná o samoblokant. Grigri je určen pouze 

pro jeden pramen lana jak pro slaňování, tak pro jištění. Je oblíben z důvodu snadné 

obsluhy, ale jeho cena je vyšší než u jiný jistících pomůcek. Pro jeho používání je 

doporučeno bezpečnostní školení, avšak samotný manuál je nakreslen na něm samotném 

pro připomenutí horolezci (Creasey, 2000). 

 

Obrázek 14: Zleva kyblík, kyblík s možností jištění seshora, slaňovací osma (autor, 2013) 
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4. Geologická a geomorfologická charakteristika skalních 

terénu Olomouckého kraje 

  

Obrázek 15: Mapa vymezení Olomouckého kraje (internet - 6) 

 

4.1.  Moravská brána - vývoj v geologické minulosti 

Potštátské skalní město, Helfštýn a lom Gabrileka spadají do okolí Moravské 

brány. Geologický vývoj tohoto území trval více než 350 milionů let a leží mezi 

významnými geograficko-geologickými celky a to Českým masivem a Karpatami. 

Horotvornými procesy, probíhajícími převážně během variského vrásnění, vznikl Český 

masiv. Okolí Moravské brány je díky Českému masivu tvořeno horninami prvohorního 

stáří. Podle Janošky (2005) je uvedeno, že horniny „Na dnešní zemský povrch vystupují 

v podobě zarovnaných, navzájem izolovaných a více či méně morfologicky výrazných ker, 

jež jsou od sebe odděleny hlubokými zlomy“. Jde o kru Maleníku, Oderských vrchů a 

Tršické pahorkatiny. Vznik karpatského horského oblouku způsobilo alpínské vrásnění a 

horniny tedy pocházejí z období třetihor a tvoří výplň Moravské brány a zároveň se podílí 
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na stavbě Kelčské pahorkatiny. Tyto horniny jsou pokryty různorodými druhy hlín a půd, 

štěrkopísčitými náplavami řek, místy i sprašovými návějemi, které pochází z nejmladšího 

geologické období a to ze čtvrtohor (Janoška, 2005). 

 

Obrázek 16: Vymezení Moravské brány (internet - 1) 

Legenda: 

 Moravská brána 

4.2.  Skalní útvary v okolí Moravské brány 

Skalní útvary byly tvořeny zvětrávacím procesem v období čtvrtohor a přetrvávají 

dodnes. Tvoření skal bylo ovlivňováno v pleistocénu dobami ledovými a především 

intenzivní destrukcí činností mrazu. Okolí Moravské brány není sice bohaté na skalní 

útvary, ale i z toho mála je stojí několik za zmínku. Vyznačují se svou lokalizací na 

severních prudkých svazích kry Maleníku a v údolích Veličky a Jezernického potoka. 

4.2.1. Helfštýn a lom Gabrielka 

Jedny z nejzajímavějších a nejznámějších skal v okolí Moravské brány jsou skály 

nacházející se pod hradem Helfštýn. Tyto skály jsou tvořeny skalními plotnami, které na 

sebe terasovitě nasedají a jsou vzájemně překrývány. Podle Janošky se na petrografickém 

složení podílejí karbonské (kulmské) slepence a droby. Výška ploten se pohybuje okolo 15 
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až 40 metrů a jejich horninové vrstvy jsou odolné vůči erozi. Pozoruhodný je sklon skal, 

který místy dosahuje až 75°. Tento sklon je zapříčiněn zlomem v zemské kůře, který 

morfologicky podmiňuje strmý severní svah hradního kopce vůči Moravské bráně. Svým 

zajímavým sklonem lákají mnoho skalních lezců, kteří je využívají jako cvičný terén. Je 

zde registrováno přibližně 50 lezeckých cest různých obtížností. U těchto skal jsou jisté 

pochybnosti, zda odpovídají původním přírodním tvarům nebo byl eventuálně jejich 

kámen využíván pro stavbu hradu (Janoška, 2005). 

Lom Gabrielka se nachází 8 km západně od Hranic. Lom je přesněji vzdálen 1, 5 

km od skalního útvaru Helfštýn. Jelikož leží oba v této blízkosti, jsou všechny geologické a 

geomorfologické údaje stejné. I přes to se skála vizuálně liší a opravdu stojí i toto místo za 

zhlédnutí. 

 

Obrázek 17: Geologická mapa okolí obce Týn nad Bečvou v měřítku 1: 50 000 (internet - 2) 

Legenda: 

Kenozoikum – kvartér 

 navážka, halda, výsypka, 

odval 

 nivní sediment 

 kamenitý až hlinito – 

kamenitý sediment 

 spraš a sprašévá hlína 

 písek, štěrk
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Neogén, kvartér 

 kamenito – písčito – hlinitá 

sedimentárních hornin 

spodního karbonu 

Paleozoikum – karbon 

 droby 

 slepence 

 

Droba je usazená hornina blízká pískovci. Avšak pískovec je tvořen až 90 

procenty křemenem a v drobě tyto procenta zaujímají živce a drobné úlomky nezvětralých 

hornin. V okolí Moravské brány je droba nejrozsáhlejší horninový typ. Zhruba před 300 

miliony lety je datován její vznik, což spadá do období spodního karbonu. Droba se 

rytmicky střídá s břidlicemi a slepenci a její vznik proběhl v hlubokém moři sedimentací z 

podmořských lavin, které se odborně nazývají turbiditní proudy. Droby vytváří mohutné 

skalní komplexy obyčejně bez zřetelné vrstevnatosti. Po zvětrání je jejich barva rezavě 

hnědá, avšak pro čerstvou horninu je typická barva šedomodrá. Houževnatost a pevnost je 

její nejcennější vlastnost. Není vhodná pro ušlechtilé kamenické práce, avšak uplatnění 

nalézá jako stavební kámen. Rozdrcená slouží jako podklad pro výstavbu a rekonstrukci 

železnic či silnic. Avšak v okolí Moravské brány měla, droba jako stavební materiál, úlohu 

odedávna. Důkazem toho jsou samotné hradby hradu, kde nad vstupní bránou lze spatřit až 

několik desítek centimetrů velké koule droby. Jejich odlučná kulovitost je způsobena při 

zvětrávacím procesu (Janoška, 2005). 

 

Obrázek 18: Detalní záběr materiálu skály Helfštýn (autor, 2013) 
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4.2.2. Potštátské skalní město 

Potštátské skalní město se pyšní svými původními skalními útvary, které se 

nachází v údolí Veličky. Karbon vytvořil potok a vzniklé zvětralé skalní výtvory se 

sesunuly do údolí, a proto se v této soutěsce nachází zajímavé geologické seskupení 

kamenné suti a pevné skály, jež začíná u potoka těmi největšími kusy, a směrem vzhůru 

jsou kameny stále menší. Místní horniny vytváří málo vytříděný pevný aleuropelitický 

slepenec, spojený drobovým tmelem, a je proto velice pevný. Katastrální rozloha Potštátu 

je 4 860 ha. Ovšem název Potštátské skalní město neodpovídá přírodním tvarům a je 

zveličen. Na příkrých úbočích se tyčí skály, které mají největší mohutnost okolo 10 metrů 

a jsou vzdáleny přibližně 800 metrů od pohostinství U tlustého Jana. Lze je spatřit pouze 

v období bez vegetace, jelikož v bezprostřední blízkosti skal se nachází zástěna listnatých 

stromů (Janoška, 2005). 

 

Obrázek 19: Geologická mapa Potštátského skalního města v měřítku 1: 50 000 (internet - 3) 

Legenda: 

Kenozoikum – kvartér 

 nivní sedimenty 

 písčito – hlinitý až hlinito – 

písčitý sediment 

 kamenitý až hlinito – 

kamenitý sediment 
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Paleozoikum – karbon 

 droby 

 slepenec 

 droby 

 slepenec 

 jílovité břidlice, prachovce, 

droby

4.3.  Nízký Jeseník - vývoj v geologické minulosti 

Nízký Jeseník získal svůj typický vzhled v období druhohor a straších třetihor. 

Během tohoto období, které trvalo více než 220 milionů let, bylo území Nízkého Jeseníku 

souší a tento povrch byl ustavičně redukován a zarovnáván působícím zvětráváním 

erozními procesy. To mělo za následek, že reliéf byl plochý a nemnoho členitý a v období 

třetihor (neogénu) se nacházel přibližně 400 metrů nad tehdejší mořskou hladinou. Tento 

reliéf byl sice pozdějšími přírodními ději výrazně změněn, ale jeho dřívější tvář však 

dodnes vymezuje typické rysy zemského povrchu v ústředních částech Nízkého Jeseníku. 

Jedná se o zarovnané plošiny, které se střídají postupně s nevýraznými oblými hřbety a 

plytkými, zeširoka otevřenými údolími. Na tento reliéf potom nasedají protáhlé, zalesněné 

vršky, které jsou tvořeny odolnějšími pásy kulmských hornin (Janoška, 2000). 

4.4.  Skalní útvary Nízkého Jeseníku 

Většina skalních útvarů leží v hlubokých údolích. Příčina vzniku těchto útvarů 

sahá především do měnícího se klimatu pleistocénu, kde bylo střídavě způsobováno 

intenzivní mrazové zvětrávání v studených a suchých dobách ledových se zvýšenou erozi 

vodních toků v teplých a vlhkých dobách meziledových. Janoška uvádí, že nepostradatelný 

význam při vzniku měly samozřejmě také petrografické vlastnosti kulmských hornin, 

uložením vrstev a průběh puklin, podél nichž jsou skaliska nejčastěji členěna. Jak už bylo 

výše zmíněno, skály Nízkého Jeseníku nejsou tvarově výrazné, avšak jsou existenčně v 

této krajině nepostradatelné. Nejefektnější skalní útvary Nízkého Jeseníku dosahují výšky 

skalních stěn až 50 metrů (Janoška, 2002). 
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4.4.1. Malý Rabštejn 

Malý Rabštejn se nachází na hranici mezi Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy. 

Přesněji v údolí řeky Bystřice mezi obcemi Jílová a Domašov nad Bystřicí. Nedaleko se 

nachází železniční trať spojující Olomouc s Opavou. Pro odlišení od Rabštejna u 

Bedřichova nazýván lezci Malý Rabštejn. Byl vytvořen podemíláním údolních svahů 

vodním tokem. Jak uvádí Skýpala a Wolf (2010), jedná se o velmi pevnou skálu tvořenou 

metamorfovanými vyvřelinami charakterem připomínající tatranskou žulu. I přes to zde 

není vyhlášené žádné omezení orgány ochrany přírody (Janoška, 2002). 

 

Obrázek 20: Geologická mapa okolí Malého Rabštejna v měřítku 1: 50 000 (internet - 4) 

Legenda: 

Kenozoikum – kvartér 

 nivní sedimenty  kamenitý až hlinito – 

kamenitý sedimeny

Paleozoikum – karbon 

 droby 

 slepence 

 jílovité břidlice, prachovce, 

droby 
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4.5.  Hrubý Jeseník 

Hrubý Jeseník je nejvyšší pohoří na Moravě a druhé nejvyšší pohoří v České 

vysočině. Typické je pro Hrubý Jeseník kerné pohoří. Jedná se o tektonicky vyzdvižené 

kry omezené zlomy, které tvoří zlomové svahy a těmi se odděluje od okolních nižších 

terénů. Tomuto území dominuje pátá nejvyšší hora v České republice Praděd se svými 

1 491 m. n. m. Pohoří je charakteristicky tvořeno četným výškovým rozčleněním a ostře 

zaříznutým údolím. Některá údolí byla ve čtvrtohorách formována horskými ledovci, které 

se zde vyskytovaly v závěrečné době ledové. Hrubý Jeseník se dělí na tři hornatiny a to 

Pradědskou, Keprnickou a Medvědskou. Pradědská hornatina je nejvyšší, dosahuje výšek 

kolem 500 – 800 m a průměrná nadmořská výška je 953 m (Internet – 1). 

4.6.  Skalní útvary Hrubého Jeseníku 

V celém pohoří jsou skalní útvary jako pozůstatky po mrazovém zvětrávání, kde 

byly typické extrémně nízké teploty, mohutné větry a silné mohutné záření. To dalo za 

příčinu vzniku dnešních různých tvarů skal a skalisek. Společně se závěrečnými 

horotvornými pohyby započalo být nově vzniklé pohoří intenzivně tvarováno a ohlazováno 

exogenními procesy jako je voda, vítr, teplota, vegetace v krajně i gravitace, která působí 

doposud. Hrubý Jeseník se vyznačuje materiálovou různorodostí skalních útvarů, jsou 

tvořeny téměř všemi horninami. Každá hornina má charakteristickou zvláštnost ovlivněnou 

složením, stavbou, odolností a zvrásněním. Nejčastěji jsou viditelné tzv. skalní sruby (říká 

se jim taky mrazové sruby) (Internet – 1). 



Adriana Mertová: Skalní lezení Olomouckého kraje pohledem horolezce a geologa 

 

2013  27 

 

 

Obrázek 21: Geologická mapa Hrubého Jeseníku v měřítku 1: 50 000 (internet - 5) 

Legenda: 

Kenozoikum – kvartér 

 Nivní sediment 

 Smíšený sediment 

 Písčito – hlinitý až hlinito – 

písčitý sediment 

 Písek, štěrk 

 Písek, štěrk 

 

Mezozoikum – křída 

 silicifikované vápnité jílovce 

a slínovce 

 vápnité jílovce, slínovce a 

prachovce, podřadně vložky 

jílovitého vápence 

 slínovce s polohami či 

konkrecemi vápenců, rytmy 

či cykly slínovec – vápenec 

(jílovito vápnité prachovce – 

lužický vývoj) 

4.6.1. Rabštejn 

Geologická charakteristika Rabštejna spadá do členění Silesikum. Hradní 

zřícenina, která dnes patří k horolezeckému cvičnému terénu, je situována v Hrubém 

Jeseníku a spadá do CHKO Jeseníky. Přesněji je tento terén umístěn 2 km severně od obce 
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Bedřichov. Podle Skýpaly a Wolfa (2010) zde sehrála svou roli specifická struktura 

horniny tvořená amfibolickými břidlicemi, která už s tehdejším vybavením dávala větší 

lezecké možnosti. Skála je pevná a bohatě členěna, zejména v horizontálních liniích. 

Rabštejn tvoří z geologického hlediska metamorfované sedimenty úsovského souvrství 

zábřežské skupiny (Internet - 1). 

5. Praktické možnosti skálolezení v Olomouckém kraji 

V Olomouckém kraji se nachází mnoho nádherných skalních komplexů, ale i 

možnost tréninku na umělém povrchu. Na výběr je jak z lezeckých boulderů, tak 

výškových lezeckých stěn určených pro nácvik. Vše je označeno stupnicí obtížnosti pro 

nejvhodnější výběr správné trasy. 

Bouldering slouží pro nácvik lezeckého stylu pro následující lezení na delších 

trasách. Je silovější než lezení na výškových stěnách a není zapotřebí jištění ani dalšího 

lezeckého vybavení jako u výškových stěn. 

Lezecké stěny jsou určeny především pro lezení do výšky. Je tedy nutná potřeba 

jistící osoby tzv. „ jističe“, lana a dalšího lezeckého vybavení. 

Pro mou bakalářskou práci jsem zvolila pro mne ty nejzajímavější skalní útvary. 

A to Helfštýn, Lom Gabrielka, Potštátské skalní město, Malý Rabštejn a Rabštejn. 
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5.1.  Helfštýn 

 

Obrázek 22: Turistická mapa v měřítku 1: 380 000 s vyznačením lezeckého komplexu Helfštýn (Internet - 7) 

Skalní lezení Helfštýn se nachází v obci Týn nad Bečvou v Olomouckém kraji. 

Obec se rozprostírá na levé straně břehu řeky Bečva, pod zříceninou hradu Helfštýn, což je 

4km jihovýchodně od obce Lipník nad Bečvou. Přibližná vzdálenost mezi Ostravou a 

Týnem nad Bečvou je 66km. Skalní lezení Helfštýn tvoří docela rozlehlý komplex, který 

se využíval hlavně v 80. letech. Sklon skal místy dosahuje kolem 75°, což nabízí osobité 

plotnové lezení. Jedná z mála skal, kde lezce bolí více nohy než ruce. Netradiční je zde i 

klasifikování, jelikož se tento terén těžko porovnává s jinou lezeckou oblastí. Je tedy těžko 

odhadnutelná opravdová obtížnost. První a Druhá plotna byla v 90. letech 

nejvyhledávanější a v letech 2008 až 2010 se začala čistit třetí a čtvrtá plotna, kde došlo i k 

přejištění. 

Přístupnost ke skalám na Helfštýně je obtížnější. Autobusem je nejlepší vystoupit 

přímo v obci. Pro automobily je u této zastávky možnost parkování na parkovišti u 

místního obchodu. Poté se situovat směrem na hrad Helfštýn a stoupat nahoru. Mezi domy 

je jediná možná odbočka vlevo, kde se asfaltová cesta mění v lesní. Po ní jít 200 m a po 

pravé straně se nachází první skalní komplex. Další je vzdálen po lesní cestě 100 m. Terén 

ke skalám prudce stoupá. Dojít až k němu je mírně obtížné a nutností jsou pevné kotníkové 
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boty. Terén pod skalami je pro jističe nepříznivý. Označení cest na skalách není čitelné, 

jelikož jsou místy pokryty mechem a nejsou pravidelně čištěny. V období vegetace jsou 

skály snadno přehlédnutelné a stromy brání přístupu slunce. Je zde proto vlhko i chladno. 

Nacházejí se zde cesty o obtížnostech 2 až 8+ UIAA. Výška skal je přibližně 15 – 40 m. 

Umístění jistících bodů je vyhovující pro zkušeného lezce. 

 

Obrázek 23: První a druhá plotna skalního komplexu Helfštýn (autor, 2013) 

 

Obrázek 24: Druhá a třetí plotna skalního komplexu Helfštýn (autor, 2013) 
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5.2.  Lom Gabrielka 

 

Obrázek 25: Turistická mapa v měřítku 1: 380 000 s vyznačením lezeckého komplexu lomu Gabrielka 

(Internet - 8) 

Lom Gabrielka se nachází 8 km západně od Hranic. Vzdálenost mezi Ostravou a 

Týnem nad Bečvou je asi 78 km. Leží v blízkosti skalních útvaru Helfštýn. Jedná se o 

bývalý lom, jenž je od roku 2010 čištěn, přejišťován, upravován na vlastní náklady 

horolezci a především Petrem Lukešem, který má zásluhu i na budování mnoha nových 

cest. Do roku 2010 se jednalo o zapomenuté, lezecky i turisticky nepříliš vhodné prostředí. 

Nyní se tento lezecký terén může pyšnit zhruba 72 lezeckými cestami, což je jeden z 

nejpokrytějších terénů v okolí Moravské brány, neboť rozloha lomu není příliš velká. 

Petrografické složení je rula, která má po zvětrání podobné vlastnosti jako břidlice, tudíž se 

nejedná o příliš pevnou skálu a v lomu je důležité dodržovat bezpečnostní pravidla. 

Především nosit lezeckou přilbu. Lezecké cesty jsou čitelně popsány přímo ve spodních 

částech skály, proto se dá orientovat i bez lezeckého průvodce. Rozpětí lezeckých cest se 

pohybuje od 3 po 9 UIAA, takže si na své přijde jak začátečník, tak i pokročilý lezec. V 

odpoledních hodinách, při dobré oblačnosti, prokoukne do lomu i slunce. V levé části skal 

je umístěný erární tištěný průvodce tohoto místa. 
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Přístup ke skalám je dobrý, není turisticky náročný. Po zaparkování automobilu 

ve vesnici Týn nad Bečvou pokračovat po asfaltové cyklostezce k rybníkům, kde za nimi 

odbočit vpravo na lesní cestu. Tato varianta je vhodná i pro autobusovou dopravu, kdy v 

obci vystoupit na poslední autobusové zastávce. Další možnost je automobilem 

pokračovat z Týna nad Bečvou podél cyklistické stezky po polní cestě a je možnost 

zaparkovat za zmíněnými rybníky. Není zde žádný zákaz vjezdu, ale tato možnost má 

zapotřebí odolnější automobil a troufalejšího řidiče. Počet parkovacích míst je prostorem 

značně omezen a v letních dnech díky předpokládané vyšší návštěvnosti může činit 

problémy. Odtud už pouze 150 metrů po lesní cestě přímo ke skalám. Díky cyklostezce je 

na kole nejlepší přístup. 

 

Obrázek 26: Lom Gabrielka (autor, 2013) 

 

Obrázek 27: Lom Gabrielka (autor, 2013) 



Adriana Mertová: Skalní lezení Olomouckého kraje pohledem horolezce a geologa 

 

2013  33 

 

5.3.  Potštátské skalní město 

 

Obrázek 28: Turistická mapa v měřítku 1: 380 000 s vyznačením lezeckého komplexu Potštátského skalního 

města (Internet - 9) 

Skalní město je situováno na severozápad od Hranic u silnice – Olšovec – Potštát. 

Přibližná vzdálenost mezi Ostravou a Potštátem je 56 km. Jelikož se jedná o Oderské 

vrchy, pro které je typické hluboké lesnaté údolí, je možnost, že je na první pohled v 

letním období nelze spatřit, pouze v období bez vegetace. Na některých místech skály 

dosahují výšky až 25 metrů.  

Čištění a přejištění zde proběhlo v roce 2005 a 2006 (Skýpala, Wolf, 2010). 

Potštátské skalní město je přístupné z okolních obcí. Od Ostravy je nejlepší 

příjezd od obce Olšovec. Dále kolem hostince U tlustého Jana pokračovat po silnici 

směrem na Potštát. Autobus zastavuje u hostince a potom pokračovat proti proudu řeky 

stejně. Po přejetí druhého mostu přes říčku lze na levé straně zaparkovat automobil a na 

pravé straně se rozprostírá první komplex Potštátského skalního města, který se nazývá 

Nové (dolní) skály. Jejich přístup je velice nepříznivý. Terén v blízkosti skal je strmý a je 

tvarován kolem řeky. Jelikož zde došlo k přejištění, lezecké cesty jsou upravené, ale 

označení lezeckých cest není zřetelné. Druhý lezecký komplex je nazýván Staré (horní) 
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skály a je vzdálen 100 m. Daleko lépe přístupné. Co se týká lezeckých obtížností, lezci v 

obou komplexech najdou cesty od 2 – 7+ UIAA. 

 

Obrázek 29: Nové (dolní) skály Potštátského skalního města (autor, 2013) 

  

 

Obrázek 30: Staré (horní) skály Potštátského skalního města (autor, 2013) 
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5.4.  Malý Rabštejn 

 

Obrázek 31: Turistická mapa v měřítku 1: 380 000 s vyznačením lezeckého komplexu Malý Rabštejn  

(Internet - 10) 

Malý Rabštejn leží mezi obcemi Jívová a Domašov nad Bystřicí, v bezprostřední 

blízkosti řeky Bystřice. Je vzdálen od Ostravy přibližně 90 km. Přístupnost ke skalám není 

zdaleka dobrá. Z obce Jívová se automobilem vydat směrem na vlakové nádraží. Cesta je 

zprvu asfaltová, ale časem se změní v lesní cestu plnou nástrah. Od vlakového nádraží 

pokračovat ve směru na lom. Dalším záchytným bodem je most přes železnici, za kterým 

je už prostor pro zaparkování automobilu. Dále pokračovat vlevo možnou lesní cestou až 

ke skalám. Autobusem je dobré dojet do obce Domašov nad Bystřicí a vydat se 3 km po 

proudu řeky. Vlakem dojet do stanice Jívová a odtud opačným směrem 1,5 km. Terén 

okolo skal je vhodný pro bezpečné jištění. Obtížnosti a názvy lezeckých cest uvedené na 

skále už nejsou zcela zřetelné a je lepší se předem vybavit průvodcem. Rušivým 

elementem je zmíněná řeka Bystřice, jelikož je zde zvýšený hluk a domluva lezce s 

jističem může být díky tomu problematická. Lezecké obtížnosti od 2 do 7- UIAA. V okolí 

není nabízeno ubytování a ani v prostorách a okolí skal se nedá nocovat, jelikož většina 

pozemků ve v soukromém vlastnictví. Malý Rabštejn je pro Olomoučany docela blízko a 

přes léto je zde hojná účast. 
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Obrázek 32: Pohled ze skal na řeku Bystřici (autor, 2013) 

  

Obrázek 33: Pohled na skály Malého Rabštejna (autor, 2013) 
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5.5.  Rabštejn 

 

Obrázek 34: Turistická mapa v měřítku 1: 380 000 s vyznačením lezeckého komplexu Rabštejn (Internet - 11) 

Vzdálenost mezi Ostravou a Rabštejnem je přibližně 95 km. Z vyhlídky na 

vrcholu zadních skal je krásný pohled na Jeseníky a na druhé straně na Hanou. Rabštejn 

však leží v jednom z nejzajímavějších výběžků Hanušovické vrchoviny v podcelku zvané 

Hraběšická hornatina.  

Největší popularitu měly tyto Moravské skály v 60. a 70. letech, jednalo se o 

nejhustěji pokrytý lezecký terén. 80. a 90. léta znamenala pro Rabštejn jistý lezecký 

úpadek a až koncem 90. let znovu započal lezeckou éru, která byla srovnatelná s 

obtížnostmi vápencových skal, což uvítalo mnoho lezců (Wolf, Skýpala 2010). 

Hradní zřícenina má dvě věže o výškách 25 a 35 metrů. Tento lezecký komplex je 

dělen na Přední a Zadní skály. Přední skály se skládají z několika věžiček o výšce 20 

metrů. Zadní skály dosahují výšky 30 metrů a tvořili původní stěnu kolem hradu Rabštejn. 

Skály jsou znovu přejištěny borháky, ale nalezneme zde i původní cesty jištěné kruhy. 

Obtížnosti lezeckých cest jsou zde od 3 až 9 UIAA. Pro lepší orientaci je lepší mít s sebou 

tištěného lezeckého průvodce, jelikož ne vždy lze vidět popisek přímo na skále. Terén 

okolo skal je na některých místech plochý a na některých pro jističe obtížnější. 
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Dostupnost ke skalám nejlépe pro ty, kteří přijedou autem, je z obce Bedřichov 2 

km po této silnici. Auto je nutné zaparkovat u posledních domů v obci, jelikož následuje 

zákaz vjezdu.  Je zde ale možnost zakoupení povolenky pro tento vjezd, která stojí 50 

Kč/den. Autobusem nebo na kole doporučuji dojet na zastávku Sedlo Skřítek a odtud po 

modré turistické značce 7 km po lesní asfaltové silnici. Je zde možnost táboření na louce 

poblíž chaty Rabštejn, která se nachází asi 5 minut od skal, ale je nutné členství ČHS. 

Ubytování v chatě Rabštejn má omezenou kapacitu a to 25 osob a je zde dostupná i pitná 

voda. 

 

Obrázek 35: Pohled seshora skal Rabštejna (autor, 2013) 

  

Obrázek 36: Pohled na skály Rabštejn (autor, 2013) 
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6. Závěr 

Skálolezectví se v posledních letech vyprofilovalo do podoby atraktivního 

adrenalinového sportu dostupného pro širokou veřejnost s mnoha možnostmi výběru typů 

lezení. 

Svým značným vývojem prošlo i vybavení lezce. Inovace, která dává lezci na 

výběr z mnoha moderních produktů, klade důraz především pro splnění daných 

bezpečnostních norem a zároveň přináší lezci možnost výběru z mnoha moderních 

produktů. Náš region přináší do skálolezení značný pokrok díky celosvětově proslulé 

výrobně lan, která se nachází v obci Bolatice. 

Komercionalizace však paradoxně přináší do tohoto sportu svá negativa. Terény 

jsou zatíženy vyšší návštěvností a to má za následek poškozování přírodních útvarů a 

znečišťování bezprostředního okolí skal. Na druhou stranu je stále tento sport svázán s 

přírodou a nadšenci, kteří usilují o ochranu životního prostředí. Moje osobní zkušenost a 

setkávání se s různými generacemi skálolezců mne ujišťuje věřit tomu, že i do budoucna 

bude o terény patřičně pečováno. Umožníme tak i dalším generacím okusit adrenalin 

přírodního lezení. 

Při přípravě praktické části a z důvodu několika předešlých pobytů ve zmíněných 

lezeckých terénech, jsem byla přesvědčena o mých dokonalých znalostech. Práci jsem však 

zaměřila jiným úhlem pohledu, který není využíván běžnými návštěvníky. Některé zjištěné 

skutečnosti mne samotnou velmi překvapily a přinesly spoustu nových poznatků. Díky 

bakalářské práci jsem se setkala se zajímavými lidmi různých generací a sdílela jsem jejich 

názory a pohledy na vývoj této aktivity. 

Díky času, který jsem věnovala této práci, osobním zkušenostem získaných v 

průběhu práce, jsem došla k přesvědčení, že i pro mne skálolezectví není pouhým sportem, 

ale životním stylem. 
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