
Tento průvodce vznikl na základě článku na lezci a také proto, že jsem si tuto boulderovou oblast 
velmi oblíbil. Úvodem bych rád všechny kteří se rozhodnou tuto oblast navštívit poprosil, aby se 
chovali šetrně k přírodě a magnesium používali s rozmyslem. V této části průvodce bude řeč o 
hlavním sektoru na mýtině. V sektoru na mýtině lze nalézt přibližně 40 boulderů do obtížnosti 6C. 
Maximální výška je 3,5m. Bouldermatka není třeba. Materiál místních kamenů je pískovec. V této 
oblasti se nachází také několik přeskoků, jejich stupnice je v uvedena v klasické „přeskokové“ 
klasifikaci. Lezlo se zde už dávno před tím než jsem se o lezení vůbec dozvěděl. Vycházím zde tedy 
z informací které se mi podařilo zjistit. Pokud by někdo našel nějakou neshodu nebo měl nějakou 
doplňující informaci, dejte mi prosím vědět a já to napravím.Většina bouderů je značena šipkami. 
Bohužel některé z nich jsou špatně umístěny ve smyslu, že šipka není v místě kde boulder začíná. 
Toto byl také jeden z důvodů vydání tohoto průvodce. 

Přístup autem: Po silnici č. 14 z Trutnova směrem na Náchod do vesnice Suchovršice. Parking je 
možný dole u hlavní silnice nebo je možno zajet vlevo před parovodem po úzké asfaltce k 
miniparkovišti u baráků v kopci (místo tak pro 2 auta). Pokud by jsme jeli od tohoto miniparkoviště 
dále lesní cestou, poté vlevo pod viadukt, za ním opět doleva a dále asi 300m. Dojeli bychom až 
přímo pod bouldery. Příjezd autem přímo pod bouldery nedoporučuji. Lesní cesta není v moc 
dobrém stavu. 

Přístup vlakem: Z Trutnova čí směrem od Červeného kostelce do zastávky Suchovršice. Dále pak 
směrem na Trutnov asi 200 metrů po kolejích. U viaduktu slézt na cestu která jde souběžně s 
kolejemi a po této cestě zhruba 300m pod mýtinu s bouldery.

Přesnou polohu mýtiny lze nalézt také zde.

http://lezec.cz/clanky.php?key=658
http://www.mapy.cz/#x=136656192@y=137560672@z=15@mm=FP@ax=136656480@ay=137565504@at=bouldery@ad=M?tina s bouldery


První:

1)Přímo 4: Nástup je ze stoje, ruce kam kdo došáhne.
2)Traverz 5A: Nástup ze stoje, ruce v pravo od šipky, traverz doleva a na hraně výlez.
Zub:

1)Vzhůru dokopce 5A: nástup ze sedu, ruce vpravo na hraně a mírně vlevo přez převis výlez nahoru
Ležák:

1)Vztyk!: 5B:  nástup je ze sedu a navalením přes hranu na vrchol



Mechová:

1) Přímo 5A:  Nástup ze stoje. Ruce na kam kdo do došáhne a přímo nahoru.
2) Přímo, varianta 5A:  Nástup ze stoje, u výlezu traverz a dolez vpravo.
3) Hra rukou 5B:  Nástup ze stoje, levá ruka na liště hodně vlevo (nastupuje se v podstatě 
s roztaženýma rukama), přímo na vrchol.
3a) Hra rukou, varianta 5C: nástup bez lišty vlevo.
Bonsai:

1) Z visu 5B: Nástup je z visu a navalením na vrchol.



Přeskok z Bonsaie na Mechovou

Z levé strany Bonsaie (je tam šipka) přeskokem 2 na Mechovou (na doskoku tečka)
Střecha:

1) Rukou prostý: 3  bez pomocí rukou a kolen n.v.
Hrot:

1) Po hraně: 3 hranou na vrchol



Masiv:

1) Choďák 3: Ze stoje n.v.
1a) Choďák, bezruká varianta  4: Ze stoje bez rukou a kolen n.v. 
2) Leg Breaker 4: Ze stoje podél hrany n.v.
3) Hore kopcom 5C: Ze stoje bez hrany na vrchol.
3a) Dole kopcom 6A: Ze sedu bez hrany n.v.
4) Vpravo 5A: Ze stoje n.v.
5) Středem 5A: Ze stoje n.v.
6) Vlevo 5A: Ze stoje za mikrolištičky n.v. (jsou poměrně vysoko a chce to trochu hledat)



Položená:

1) Traverz 5A: Z pravé strany ze sedu traverz vlevo a na hraně n.v.
Nora:

1) Z nory 5C: Ze sedu, vyvalením na vrchol.
Zapadlá:

1) Rychlovka 5B: Ze stoje n.v.
2) Z díry ven 6B: Ze sedu v díře mirně vlevo n.v.



Přeskok na Zapadlou:

Ze šutru vlevo(je tam šipka) od Zapadlé na ni(je tam tečka) přeskokem 2.
Kostka:

1) Po schodoch 3: stěnou n.v.
2) Traverz 5B: Kompletní traverz, bez výlezové hrany. Nakonci vyvalením na šikmou plochu.
2a) Dětský traverz 5A: Začátek traverzu je na hraně kde začíná cesta 6 dále jako cesta 2.
3) Natahovačka 5B: Od šipky vzhůru s hranou.
3a) Natahovačka var. 6A: Od šipky vzhůru bez hrany.
4) Středem 5B: Nástup rukama ve stejné úrovni jako cesta 3.
5) Pár temp 5A: Nástup rukama ve stejné úrovni jako cesta 3 a 4.
6) Hranou 5C: Z madla přímo hranou n.v.
7) Těžká prdel 6B+: Z lištičky nad šipkou n.v.


