
Hledání Zuzančiny studánky
5.červenec 2018, (Budačina, bezejmená, Zuzančina studánka, Miláčka – Chřiby)

Byl první volný týden. Vlastně státní svátek, tedy aspoň doufám, že je či bylo volno. Nejdříve 
jsem hluboce po dlouhém ponocování a sezení u počítače vyspával a poté jsem se odhodlal a 
zvedl kotvy i s Mikinem a vyrazil směr Budačina. Měl jsem namířeno přesně tam, protože nikam
dál se mi rozhodně nechtělo. To že jsem přibalil i lezečky a magnézium bylo jen jisté torzo 
lezecké setrvačnosti, které se ve mně ještě stále probouzí.

Dorazil jsem pěšky na Budačinu, zaparkoval jsem klasicky u závory. Už tam byl nějaký pár 
turistů, kteří si to tam obhlíželi. Mladý klučina s holkou. Chvíli nám tedy s Mikinem dělali 
společnosti. Celtu jsem roztáhl na svém oblíbeném místě na kterém jsme vždy sedávali 
s Rostěm Kunovským když lezl vůbec první lezeckou cestu se mnou, kterou jsem vlastně od té 
doby nevylezl. Je naprosto příšerné a divoké, že jsme tam lezli takové prásky, protože dnes do 
nich nejsem schopen ani nastoupit.

Fyzička je v hajzlu a spláchnutá někde daleko v čističce. Zkoušel jsem si tam jen nástupy cesty 
a díval jsem se do průvodce. Srovnával jsem cesty v průvodci se skutečnou skalkou. Některé 
věci se mi tam zdáli divné. Třeba čtverková cesta komínem, když vedle komína to bylo 
evidentně jednodušší. Teda komín, ona to byla spíš spára, tedy konkrétně Jižní spára (K. 
Zapletal, A Vala, 1950) – 4. Bylo tam docela dost pavučin, jeden strčil ruku do spáry a vyletělo 
z ní hejno komárů, které pak člověku dělalo společnost. No nic moc. Zkoušel jsem nástup na 
Smyčkovou – 6+. Je tam na začátku takový obrovský balvan a pamatuji si, že jsem to vždy 
vylezl. Tentokráte jsem to vylezl asi až na potření. Třepal jsem se potom jako ratlík, když jsem 
to musel slízat. O nic přitom nešlo, bylo to kousek nad zemí, ale mezi kořeny stromů, které se 
skalkou prolétaly jako železné pruty betonem.

Jednou jsem musel uskočit tak blbě až mi ruplo v zádech málem. Hezky jsem to cítil, celý 
shrbený a ta tíha tam zapůsobila. Just žádná rozcvička už dlouho nebyla a tělo huntuji sezením 
u počítače a žraním. Tak se nemohu divit, že hnije a jednoho dne odpadne do hrobu.

Za včas jsem toho všeho nechal. Sbalil jsem saky paky a kmital jsem cestou dál. Došel jsem až 
k rozcestníku směrem na Zuzančinu studánku. Chvíli jsem jí podle mapy hledal, ale nenašel 
jsem jí. Seděl jsem tam u ohniště u bezejmenných skalisek u kterých evidentně někdo 
boulderuje a čuměl do blba. Mikin měl žízeň a hltal z víčka od magnézia vodu. Té už ubývalo. 
Mističku s vodou pro něj jsem zapomněl doma. Co naplat. Ale žízní příliš netrpěl, dokud hltal, 
tak pil. Zuzančinu studánku jsem tedy na poprvé nenašel. Už jsem si říkal, že to bude mýtus a 



že tam vlastně ani žádná studánka není. Myslel jsem přitom na Zuzku, tenkrát když byla zima a
byli jsme lézt na Budačinu bylo vše krásně obalené jinovatkou do bíla. Každé stéblo trávy. Já 
tehdy myslím poprvé vylezl Přímou – 7+ a ona tehdy prohlásila, že už v životě nikdy nepůjde 
lézt a že jí je zima. Asi jsem jí tehdy odradil. Škoda. Ale co už, tradiční cesty nedají každému a 
vylézt je není zadarmo, stojí to celkem dost. Některým to jde a jiní jako moje maličkost se 
mohou snažit několik životů a nemají šanci. Občas se ale poštěstí. Tenkrát se poštěstilo a to že 
jí je zima jsem měl na háku. Když je blbá a neleze a stojí jak pícha pod skálou, tak prostě bude 
klepat kosu.

Kde jsem to ale skončil, aha už vím. Zuzančina studánka byla kousek dál, než ukazovala mapa. 
Nakonec jsem k ní došel. Je to velice krásné místo. Klidné posezení s lavičkami a čistou vodou. 
Napil jsem se vody z pramene i ze zásobníku, který tam je pro případ, že je pramen velmi slabí.
Dnes tekl takovým malým čůrkem, ale tekl a byl ledový a osvěžující. Prostě čirá voda. Dokonce 
tam byl i rozbor vody a myslím, že na příště to bude vždy cíl anebo zastávka mého putování po 
Chřibech.

Šel jsem pak kousek dál i když jsem už toho měl plné kecky. Na obloze se zatahovalo, ale došel 
jsem ke skalkám, které se jmenují Miláček. Dva takové asi 12m vysoké skalní bloky. Lezecky asi 
neprozkoumaná oblast, ale neobcházel jsem je. Chvíli jsem si tam poseděl a koukal a valil jsem 
pryč.

Na zpáteční cestu to směrem nahoru bylo dost do kopce. Namyšleně jsem si říkal, že bych zašel
až na Košíky, což jsou skaliska v protějším svahu. Nicméně ten svah byl docela dobře vidět a 
více než převyšoval místo, kde jsem zrovna byl. Kmitat dolů do údolí a potom směrem nahoru 
se mi ale nechtělo. Tak možná příště přes rozcestník Hubertek tam dojdu. Minulý rok to byla 
poslední moje návštěva skal – Košíky. Objevil jsem je, prošel jsem to tam a lezecká sezóna 
skončila. Pokračovalo se už překližkou. Tak snad příště to bude jinak.

Cestou zpátky se značně zatahovalo, foukalo a začalo pršet. Po cestě to nevadilo, protože 
koruny stromů byly jako deštník, ale nakonec jsem stejně parádně zmokl. Měl jsem naštěstí 
suché tričko na převlečení, takže jsem to nehrotil a bylo mi celkem jedno jak moc promoknu.

Mikin kmital vedle mě. Občas sebou trhl bokem a zastavil se, když jej zlákala nějaká zajímavější
stopa, ale měl toho také plné kecky. Tak tak vyskočil do kufru a cestou zpět se ani neozýval.

Byl to fajn výlet, příště možná vyrazit dříve, možná něco vynechat a jít dál a dál. Byl to fajn 
začátek dalších putování po Chřibských kopcích.
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