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Senzačné steny 
na Peloponéze

aklonený nad 
mapou Gréc-
ka mi ukazo-

val miesta s  tajuplný-
mi, ale dobre znejúcimi 

menami: Zombolo, Ky-
parissi, Nedousa, Kalama-

ta, Chatzouri, Nauplie, 
Sparte, Lagada... a do-
pĺňal ich vzrušujúcimi 

detailmi: Len Leoni dio 
ponúka kilometre stien 

dosahujúcich 250 metrov 
a má potenciál väčší ako Ka-

lymnos a dá sa tam liezť v teple celú 
zimu.

Grécko ponúka rozsiahly nepo-
znaný vertikálny svet vhodný na 
pekné lezenie počas celého roka. 
Nájdeme tam cesty zaistené nit-
mi až do výšky 500 – 600 metrov 
na vynikajúcej skale a hlavne veľa 
stien s  jednodĺžkovými, dobre 
odistenými cestami všetkých ob-
ťažností s prístupom, o ktorom 
sa dá len snívať – 30 minút po 

opustení letiska v  Aténach 
sme na úpätí Ymittusu, 
ktorý ponúka sto jednodĺž-

kových ciest.

Pred niekoľkými rokmi mi Aris 
Theodoropoulos, autor sprievodcu na 
Kalymnose, ukázal zopár fotiek: „Pozri, 
tieto steny sú buď panenské, alebo je 

tam len veľmi málo ciest.“

N Pri cestovaní naprieč Gréckom nás upútajú 
typické dediny, všadeprítomná príroda, pálivé 
slnko, more, ktoré nie je nikdy ďaleko a príve-
tiví ľudia. Navyše oceníte, že lezecké oblasti sa 
nachádzajú na miestach málo dotknutých ma-
sovou turistikou. Vynechajme vážne finančné 
a politické problémy, v ktorých sa zmieta kra-
jina (tak ako veľa iných) a vzdajme hold miest-
nemu úsiliu na naštartovanie ekonomiky. Dú-
fajme, že k tomu prispeje i rozvoj lezenia, hoci 
zatiaľ skromný. 

Atény sú najfascinujúcejším hlavným 
mestom lezenia v Európe, pretože na severe 
a východe sa nachádza okolo pätnásť stien nú-
kajúcich 600 jednodĺžkových ciest obťažnosti 
4a až 8c. Sektory ako Korakofolia, Mikri Va-
rasova, Acharneis sú veľmi obľúbené pre lí-
nie obťažnosti 4, 5, 6, zatiaľ čo špičkoví lezci 
volia Mavrosoulavu, štyridsaťmetrovú jasky-
ňu s veľmi previsnutými cestami alebo novú 
stenu Chaos.

Peloponéz je turistickou časťou Grécka – 
spomeňme Monemvasia, Mycènes, Olym-
pie, Epidaure, Mystra..., ale sú tam aj krásne 
prírodné útvary s rôznorodým reliéfom. Zá-
padné pobrežie často sužujú prívalové dažde, 
zatiaľ čo na východnom pobreží je teplo a po-
kojne. Nachádzajú sa tam štyri veľké nové le-
zecké oblasti: Leonidio, Kyparissi, Nedousa 
a Zombolo.
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sprievodca

Claude Remy v ceste Thanks 
Mayor klasifikácie 6b, sektor 
Hot Rock, Leonidio.(yr)
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Leonidio
Nachádza sa na juh od Argos et Nauplie na 
východnom pobreží. Sú v  ňom obchodíky, 
reštaurácie, ubytovanie v  kempe pri mori, 
v nocľahárni, apartmánoch aj v hoteloch. Nad 
mestom sa do výšky 250 metrov týčia vysoké 
steny, kde je iba 10 ciest z 90. rokov (len dve 
sú odistené nitmi, vo zvyšných sú skoby a tre-
ba si zakladať). Tieto steny sú otočené hlavne 
na juh, takže liezť sa tam dá kvôli teplu iba 
v zime. 

V Leonidiu sú však aj iné steny, menšie, ale 
s orientáciou na iné svetové strany, takže pod-
mienky sú optimálne od jesene do jari. Osa-
dzovanie nitov je tu nové. Momentálne sa tam 
nachádza 300 jednodĺžkových ciest od 3 po 
9a, ktoré sú roztrúsené v asi dvadsiatich sek-
toroch. Jeden previsnutý sektor je taký výni-
močný, že ho treba spomenúť. Volá sa Efka 
a sú tam cesty 60 metrov dlhé od 7b a ťažšie. 

Kyparissi
Táto oblasť na členitom východnom pobre-
ží Peloponézu patrí k posledným dedinkám 
v kraji, kam vedie cesta. Kilometre stien, kto-
ré sa týčia nad dedinou a morom, sú orien-
tované hlavne na východ. Prevládajú perfekt-
né skalné previsy vysokej obťažnosti, ktoré 
poskytujú nekonečné možnosti. Momentál-
ne je tam 25  jednodĺžkových ciest v dvoch 

sektoroch (tretí sa pripravuje). Jeden je pri ces-
te a k druhému treba šliapať 45 minút smerom 
k osade Babala. Kyparissi má zvláštny šarm, 
nájdete tam všetko a miestni obyvatelia či ry-
bári alebo poľnohospodári vám s radosťou po-
núknu domáce produkty. Pohostinnosť je pre 
túto lokalitu typická. 

Nedousa – Lagada
Ležia pri veľkom meste Kalamata, ktoré má 
prístav, letisko a odnedávna i diaľnicu z Atén. 
Aby sme sa dostali do Nedousy, treba opus-
tiť aglomeráciu a popri rieke prejsť úžľabina-
mi lemovanými skalnými stienkami. Dvadsať 
kilometrov od Kalamaty sa v úžasnom údolí 
nachádza dedinka Nedousa. Región je úplne 
ponorený v zelenej hore a vyžaruje dokonalý po-
koj. Rovnomenná lezecká oblasť ponúka laby-
rint stien s perfektnou skalou. Nie je to tu vyso-
ké, ale potenciál jednodĺžkových ciest je veľký. 
Aktuálna ponuka: 100 ciest obťažnosti 5c až 8b.

Cesta do Sparty prekonáva priesmyk vo 
výške 1200 metrov v pohorí Krithina s naj-
vyšším vrchom St. Elias s 2407 metrami, kde 
býva sneh aj v júli. Z neho zostúpime do zná-
mych úžľabín Lagada. Nachádza sa tam 80 
jednodĺžkových ciest hlavne obťažnosti 5a až 
7a, ale nájdete aj zopár ťažších a veľa možnos-
tí pre nové cesty. Nevynechajte mesto Sparta, 
ktoré má slávnu vojenskú históriu. 

Zombolo
Rozkladá sa na juhovýchodnom výbežku 
polostrova a má neopakovateľnú atmosféru. 
Ak ju chcete lepšie precítiť, prejdite sa úz-
kym chodníkom, ktorý vedie ponad more 
až po mys Maleas, akýsi malý koniec sveta. 
A tam opretí o pozostatky stavieb, ktoré pre-
trvali stáročia, nebuďte prekvapení, ak uvidí-
te uprostred mora zasnežené kopce na Kréte.

Za poslednou dedinkou Agios Nikolaos, 
kde sú dve pozoruhodné reštaurácie – ob-
zvlášť vynikajúca je Neirada, konečne zbadá-
me Zombolo. Tento masív s tromi stenami 

Lezecké oblasti na Peloponéze
1 – Nedousa, 2 – Lagada, 3 – Leonidio,  
4 – Kyparissi, 5 – Zombolo, 6 – Argolis

Leonidio.(cr)
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ako keby ochraňoval pevninu pred morom. 
Spomedzi nových oblastí je Zombolo najroz-
vinutejšia: 200 jednodĺžkových ciest všetkých 
obťažností (prevažuje 5a až 6b) aj niekoľko 
4-dĺžkových a 5-dĺžkových ciest, a to všetko 
na vynikajúcej, drsnej, štruktúrovanej skale. 
Sektory sú orientované na všetky svetové stra-
ny a máte možnosť vybrať si, či budete liezť na 
slnku alebo v tieni. 

Ďalšie dôležité oblasti v Grécku: 
Meteora
Za hranicami asi najviacej preslávila grécke 
lezenie zlepencová oblasť Meterora. Blízko 
mesta Kalambaka sa týčia kolmé bájne veže 
vysoké až 350 metrov. Na niekoľkých vrcho-
loch vidno kláštory pochádzajúce zo XIV. 
a XV. storočia. Treba ich navštíviť! V polovici 
sedemdesiatich rokov Nemci Dietrich Has-
se a Heinz Lothar vyliezli cesty, ktoré mali 
okamžitý ohlas a dodnes sú povestné. Napriek 
novým nitom sa stále rešpektuje pôvodný štýl. 
Nezabudnite si vyliezť Pilier snov (meno ho-
vorí za všetko, 11 dĺžok, 5c s krokmi 6a). Na 
upokojenie si môžete zájsť do Trikaly, kde je 
200 jednodĺžkových, výborne odistených ciest 
v dobrej skale.

1. Twin Caves, 2. Balcony, 3. Hot Rock, 4. Pilier s vlajkou na vrchu, 5. Ramisi Rock, 6. Hospital, 7. Red Rock, 
8. Tsipouro Tsipoura, 9. King of Throne, 10. Hrebeň s veternými mlynmi, 11. Cave of Panagia, 12. Mad Wall, 
13. Yellow Wall, 14. La maison des chèvres, 15. Hada, 16. Grande Cuckoo, 17. Limeri, 18. Frydi, 19. Sintza, 
20. Panorama, 21. Efka (Elonis)  Všetky sektory pripravili Remyovci. 

3. Hot Rock

4. Pilier so zástavou na vrchu

6. Hospital 7. Red Rock
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Leonidio
Nové cesty pripravili Claude a Yves Remy počas 4 pobytov v rokoch 2013 a 2014 s pomocou Christophe Simeona a Marcela Noverraza. V cestách osadili 
1850 nitov. Veľkú podporu mali od miestnej samosprávy v Leonidiu a od domácich lezcov Giannisa Metaxotosa a jeho syna Jakoba.
Dajte si pozor, niektoré cesty treba dočistiť a klasifikácia sa po viacerých prelezoch môže meniť. Cesty sú uvedené zľava doprava, názvy sú napísané na skale.
 
Popisky: Ext – predĺženie cesty, Š – štand, * – pekná 
cesta. 
3. Hot Rock (veľká stena nad Leonidiom)
Tento sektor je úplne vľavo vo veľkej stene. Spodná 
časť steny je šedá, zvyšok tvorí žltá skala s množ-
stvom chytov a vpravo je dlhý kút Mayor. 
Prístup: Z Leonidia sledujte cestu vedúcu do Vaski-
na, na šiestej veľkej zatáčke zaparkujte. Prejdite 
kuloár a choďte hore chodníkom označeným čer-
venými značkami a malými vlajočkami na veľkú 
policu, 10 – 12 minút. 
1.* Kurz, 6a+, 25 m
2.* Porno stars, 6b, 25 m
2‘. Porno stars Ext, 7c?, 35 m
3. Kairos, 7b, 37 m
4.* Kalo, 7a, 37 m 
5.* Draculine, 6b+, spoločný Š s cestou 4
6.* Roze, 6b
7. Krässi, 6b
8.* Hot rock, 7a
9. String climbing, 7b, spoločný Š s cestou 8
10. Drasi, 6c 
11.* Helen, 6c 
12. Hotel Hatzi, 6c+, 30 m 
13.* Oyk, 7a+, 37 m
14. Commando, 7a+, 38 m
15.* Thanks Mayor, 6b, 40 m, 17 expresiek
16. Iannis, 6c, 
17. Bugaboo, 6c
4. Pilier so zástavou na vrchu
Prístup: Z Leonidia smerom do Vaskina, na druhej 
veľkej zákrute sledujte rovnú nespevnenú cestu 
vpravo nad Leonidiom pod Pileriom, odtiaľ hore str-
mým chodníkom s červenými značkami, 40 minút.
Ura Ka (6b, 6c+, 6c+, 6c, 6b+)
Cesta bola spravená zhora za tri dni v januári 2014. 
Je v nej osadených 80 nitov v piatich dĺžkach, vy-
rovnaná obťažnosť, 18 expresiek. Posledná dĺžka je 
fantastická po veľkých chytoch do previsu. 
Ramisi Rock (6b, 7a, 6c, 6b+, 6c, 6c)
Cesta bola spravená zhora za tri dni v apríli 2013. 
V ceste je osadených 100 nitov. 
6. Hospital
Sektory Hospital a Red Rock sa nachádzajú nad 
nemocnicou v Leonidiu vpravo od veľkých stien. 
Prístup: Z Leonidia smerom na Vaskinu, na druhej 
veľkej zákrute sledujte rovnú nespevnenú cestu 
až k nádrži s vodou na konci cesty. Odtiaľ novým 
chodníkom s červenými značkami a malými zá-
stavkami ku stene, 20 minút. Nachádzajú sa tam 
dlhé cesty. Po ľahkom začiatku pokračujú strmé 
technické platne. 
1. Pretty Woman, 5c, 35 m
2. Efkaristo, 6a, 40 m
2‘. Efkaristo Ext, 6a, 50 m, 18 expresiek
3. Pipila, 6a, 40 m
3‘. Psila Ext, 6a+, 50 m, 18 expresiek
4. Fuck 88, 6a, 40 m
5. Manolis Glezos, 5c, 40 m
6. Psila, 6a+, 40 m
7. Fanis, 6a+, 40 m
8. cesta Saime má už 4 dĺžky (6b, 6c, 7a, 6c+),  
povinné 6b, 15 expresiek

7. Red Rock
Cesty v tomto sektore začínajú na polici 10 m nad 
zemou. Sú dlhé do 40 metrov v strmej stene s vý-
bornými chytmi. 
1. Madri, 6a+, 40 m
1‘. Madri Ext, 6a+, 50 m, 18 expresiek
Ďalej pokračuje dlhý kút, Big corner, 6a+, istenia 
vlastné
2. Vaskina, 6b, 40 m
3. Kosmas, 6a+, 38 m
4. Distomo, 6b, 40 m
5. GHML, 6a+, 40 m
6. Dream Team, 6a+, 40 m
7. Tsonta, 6b, 40 m
8. Mega pipe, 6b, 40 m
9. Julia Alexandratou, 6a+, 40 m
10. Skyfall, 6a+, 40 m
11. Mitropoli, 6a+, 40 m
12. Protimo ta glyka, projekt
9. King of Throne 
Malý sektor orientovaný na SZ, v apríli  
je v tieni do 16.00. 
Prístup: Smerom na Atény, hneď za mostom pred 
hrebeňom s veternými mlynmi zatočte doľava na 
cestičku, choďte čo najbližšie k ľavému spodnému 
okraju steny. Pokračujte cez pole vľavo a potom 
hore chodníkom, ktorý vyšliapali zvieratá, až ku 
skale, 20 minút. 
1. Tsoutsouni, 7a+, 28 m, 15 expresiek
2. Expect the unexpect, 6c
11. Cave of Panagia
Prístup: Z Leonidia smerom na Atény, na hrebeni 
s veternými mlynmi je naľavo V stena  
a dlhá J stena s veľkým žltým previsom s kvapľa-
mi – toto je sektor Cave of Panagia. Zaparkujte na 
hlavnej ceste vedľa stolárstva Strantzos; sledujte 
chodník hore k domu, vľavo je červeným vyznače-
ný chodník s malými zástavkami, 30 minút. 
1.* 5S, 6c, 40 m
2.* Kisakas, 6b+, 40 m
3. Nimfes, 6a+, 25 m
4. Karia, 6a+, 38 m 
5.* Sintza, 6b, 38 m
6.* Don Whillans, 6a
7. Training, 2a 
8. Sitena, 5c
9. Led Zeppelin, 5b+
10. Prastos, 5c
11. Ligeria, 5c
12.* Ziva, 5b+
13. I. 5, 5c
14. Boro na speek speek, 5a+
15. Caking, 5c
Polica nad cestami vpravo.
1. Edlinger, 7a+
2. Güllich, 7b
3. Berhault, 7a+
12. Mad Wall 
Prístup: Mad Wall je 100 m vpravo od Panagie. 
Veľmi pekné cesty v šedej skale sú veľmi dobre 
odistené.
Mad Wall, ľavá časť
1. Herodotos, 6b, 20 m

2. Garden of Adam, 6b, 25 m
3. Paparouna, 6b 
4. Kolotouba, 6b
5. Happy time, 6a, 20 m
6.* B2, 6b+
7. Aerostato, 6b
8. Koukoutsi, 6a 
Mad Wall, pravá časť
1. Mini fousta, 5c+, 22 m
2. Gova, 5c, 22 m
3.* Tsibouki, 5c, 22 m
4. Rock love, 6a, 25 m
5.* Nirvana, 6a+
6. Xiotis, 6a+
7. I am a hero, 6a+
8.* Don’t panic, 6b, 33 m, 16 expresiek
9. Politiki kouzina, 6b
10. Vlaka Tony, 5c
11. F.O.S.L., 5c, 30 m
12.* Rolling Stones, 5b+
13. Jacob, 5a, 25 m
13‘. Jacob Ext, 5b+, 32 m
13. Yellow Wall 
Pristup: Sektor sa nachádza asi 200 m vpravo dole 
od Mad Wall. 
1. Yellow submarine, 6c, 40 m, 16 expresiek
2. Lazari, 7a, 40 m, 18 expresiek
3. Markaris, 6c, 35 m, 15 expresiek
4. Kokoletta, 7b, 35 m, 15 expresiek
Kyparissi
Kyparissi je krásna a tichá dedina na východnom 
pobreží Peloponézu medzi Argosom a Leonidiom 
(na severe) a Monemvassiom (na juhu). Z Molai je 
to 50 km alebo zo Sparty cez Geraki, Aghios Dimit-
rios a Kremasti. V Kyparissi nájdete všetko potreb-
né – pekáreň, obchody, ubytovanie, zatiaľ tam nie 
je lezecký obchod. 
V troch sektoroch Watter Mill, Babala a Charakas sa 
nachádza 25 ciest, väčšina vo Water Mill. Je tu veľa 
možností na robenie nových ciest, hlavne ťažších.
Sektor Watter Mill
Tento sektor je obrátený na východ, nachádza sa 
blízko cesty pri poslednej veľkej zákrute pred Kypa-
rissi, 3 minúty. 
1. Pita 4 ever, 7a+, 20 m
2. Kalimeralex, 7a+, 20 m
3. Esterattitude, 7b, 20 m 
4. Neromylos, 8b?, 20 m
5. Zarax, 8a?, 20 m 
6. Thanks George, 7a, 28 m 
7. Jerôme the gangster, 7c+, 25 m 
8. Kyparissi, 7a, 20 m
9. Stelios house, 7b+, 20 m
10. Smoke on the water, 6b+, 28 m
11. Sidiropoulos, 6c, 28 m
12. Grey wall, ?
13. Trypes, 7a+
13‘ Trypes Ext, 7b 3xA0, 36 m
14. Koumara, 6c 
14‘. Koumara Ext, 7a+ 2xA0, 36 m
15. Kyparidiso, 7a, 36 m
16. Cave man, 6c, 33 m
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Varasova
Na severozápade Peloponézu pri meste 
Patras sa nachádza slávny masív Varasova, 
týčiaci sa priamo nad morom do výšky 914 
metrov. Nástupy sú takmer z vody, čo nie je 
nepríjemné, keďže oblasť je otočená na juh. 
Ide o najstaršiu a najznámejšiu lezeckú oblasť 
v Grécku – lezie sa tam od roku 1950. V roku 
1979 tu Angličan Peter Livesey vyliezol pred 
neveriacimi lezcami onsight prvú 6c+ a za-
sial takto zrnko voľného lezenia. Viacdĺžko-
vé cesty sú odistené nitmi, ale treba si istenia 
aj zakladať. K najznámejším klasikám patria 
Rybia kosť, 4c, ktorá začína v mori a kon-
čí na vrchole, čiže 900-metrové prevýšenie, 
Africana, 200 metrov za 6a a Žiariace cestič-
ky, 600 m, 6c. Samozrejme Varasova ponúka 
veľa nových, veľmi pekných, dobre odiste-
ných ciest. A niečo kvôli zmene: 30 kilomet-
rov smerom na mesto Agrinio sa nachádza-
jú úžľabiny Kleisoura s  lezením na stĺpoch 
a stalaktitoch. Vo voľnom dni si pozrite Del-
phy, najnavštevovanejšie mesto po Akropole. 

Kalogria, Chatzouri,  
Alepochori a Portes
Tieto 4 oblasti sa nachádzajú južne od mesta 
Patras na Peloponéze. Je tam 150 jednodĺžko-
vých, skôr ťažších ciest. Ich autorom je hlavne 
Yiannis Torellis, najaktívnejší tvorca ciest a naj-
lepší grécky lezec počas obdobia dvadsať rokov. 

Nauplie – Argolis
Táto oblasť pri mori na východe Peloponézu 
je hlavne v zime obľúbenou destináciou lez-
cov z Atén. Nachádza sa tam 100 jednodĺž-
kových ciest od 5b po 7a. Navštívte aj mesto 
s talianskym nádychom a vystúpte 1000 scho-
dov k zámku. 

Olymp, 2917 m
Bájny vrch Grékov, sídlo bohov, ktorý vý-
znamne ovplyvnil antické Grécko, je dodnes 
každodennou súčasťou života Grékov. Prvý 
výstup na Olymp sa uskutočnil 2. 8. 1913, 

kedy miestny poľovník Kakkalos vyliezol na 
vrchol s dvomi Švajčiarmi. Boli to Frédéric 
Boissonnas, vydavateľ i fotograf a spisovateľ 
Daniel Baud-Bovy. Ich kniha Nesmrteľné 
Grécko s pozoruhodnými fotografiami vyvo-
lala ku koncu 1. svetovej vojny veľký záujem 
o túto krajinu. Z poľovníka Kakkalosa sa stal 
legendárny horský vodca, a keď v roku 1972 
vystúpil posledný raz na Horu bohov, mal 93 
rokov. V záverečnej časti výstupu treba naozaj 
liezť! Dedinu, v ktorej sa začína klasický vý-
stup, vďaka rastúcej popularite Olympu pre-
zývajú gréckym Zermattom. 

Info
V Grécku neexistujú lezecké ob-
medzenia, iba ak vo vojenských 
a archeologických zónach, chrá-
nených oblastiach alebo na súk-
romných pozemkoch. Ak chcete 
liezť na novej stene alebo robiť 
novú cestu:
–  kontaktujte miestne zastupiteľ-

stvo alebo aktívnych lezcov
–  na istenie používajte len nehr-

dzavejúce nity kvôli slanému 
vzduchu

–  istenia dávajte blízko seba, aby 
ste vylúčili nehodu

–  informácie posielajte na mobil 
+30 6944 505279 alebo adresy 
aritheo@otenet.gr,  
www.eosacharnon.gr/ 
sholianarrihisis.html

Lezecký materiál: Pre 
jednodĺžkovú cestu štandardný,  
70 – 80-metrové lano a 15 
expresov, pre viacdĺžkové 
cesty 15 expresov, sada čokov 
a friendov.
Pomoc: Núdzové volanie: 112. 
Zdravotná služba a nemocnice sú 
v Grécku viac-menej bez problé-
mov, ale zásahy pod skalami ne-
bývajú bežné, treba počítať skôr 
s dobrovoľníkmi.
Kemping: Kempovať alebo spať 
v aute oficiálne nie je dovolené, 
no toleruje sa vo veľkých lezec-
kých centrách na pevnine.
Doprava: Auto je najbežnejší 
a najpohodlnejší dopravný pro-
striedok. Ak opustíme turistické 

destinácie, orientačné tabule 
sú neraz iba gréčtine vrátane 
dopravných značiek. Aby sme si 
uľahčili pobyt, je dobré mať slov-
ník a GPS. Autobusom sa pohodl-
ne dostanete po celej krajine  
www.ktel.org/ 
index.php?pathID=1_2767
Všeobecné informácie: Všetko 
nájdete na internete alebo v Lo-
nely Planet. 
V októbri 2014 by mal výjsť nový 
lezecký sprievodca „Best Clim-
bing in Greece“, ktorého autorom 
je Aris Theodoropoulos.
Poďakovanie: Arisovi Theodoro-
poulovi a jeho manželke Katie, 
ktorí nám veľmi pomohli a tiež 
Giannisovi Metaxotosovi. 
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