
Hradiště 
 

- Oblast se nachází kousek od Nové Bystřice. Těsně před vesničkou Hradiště. Materiál jak jinak než žula.  

- Přístup: Parkovat se dá na první lesní cestě po pravé straně. Tudy se taky jde k boulderům. cca 300m 

- GPS: 49°2'18.694"N 15°4'44.458"E 

 
 

 



 

SKALNÍ CESTY 

 
1) Ikebana   5+ (dolez) 

2) Žouželína   5   (při hraně) 

3) Rozlezová   4-  (středem) 

4) Hrály dudy   6-  (dolez) 

5) Tajemný svět lahviček 7   (při hraně) 

6) Zelená   7-  (nástup stejný s Tsl dále vpravo) 

7) Šikmooká Mery  4+ (komínem) 

8) Eliášův oheň  7-  (dolez přímo) 

9) Jírova cesta   6   (přes převis) 

10) Stará cesta   3+ 

11) Schody   3 

12) China   5+ (převis zleva) 

13) Na skok v Asii  5 

14) Joshua   6+ (středem) 

15) Imprese   7-  (středem) 

16) Yellow Crack  6-  (koutem) 

17) Adheze   7+ (nástup zleva) 

18) Do sedel   4+ 

19) Tobogán   4- 

20) To půjde   6+ 

21) Ledňáček   7+ 

22) Převisová   6+ (převis spárou) 

 

 

 

 



BOULDERY 
 

 

Předňák: 
1/ Pomsta malým skrčkům…6B sd - bez hran dole i bez horní pravé 

2/ Hranová kravina…………5B - přímo po hraně 

3/ Lachtan…………………..5C - bez hran 

4/ Čahoun…………………..6B sd - z kamene pod převískem pak vlevo od výrazného horního bočáku. Bez kamenů dole 

5/ Dlouhán………………….6B+ sd - z kamene pod převískem pak přímo nahoru. Bez kamenů dole a levého horního bočáku 

6/ Rychlovka………………..5A sd - výlez přes tečku 

25/ Petříkův…………………5B sd - po levé hraně bez velkého a malého kamene vlevo rovnou nahoru. 

32/ Marie…………..………..5C sd – z madla traverz spárou doprava 

33/ Nohavisec……...………..6A+ - z madla traverz spárou doprava 

34/ Marná Petra……………..5B sd – přímo nahoru do madla pod převisem 

35/ Zakracovák ……………..6A - výlez na polici 

Projekt……….???? Jde to sd. Řekl bych že něco přes 7A+ 

 

 

 

Zadňák: 
15/ Vypečené křidýlko pana Betmena…6A+ sd - výlez za rohem 

16/ Panoš lorda Jíry…………….……....5C+ sd - bez levé hrany. Výlez bez kamene vpravo 

17/ Druhá šance………………………..6B+ sd - výlez na vodorovné hraně 

18/ Arachnides SD……………………..7A+ sd - bez kamenů dole a bez pravé stěnky. Dlouhým stropem, výlez na polici 

19/ Arachnides…………………………6C+ - z velkého madla, bez kamenů dole a pravé stěnky. Stropem výlez na polici  

20/ Kapříkovo putování ………………..6B sd - bez pravé hrany, výlez na polici 

24/ Hopík……………………………….6B+ - bez dvou označených spodních kamenů 

 

 

 

Levoboček: 
7/ Taková fajná plácaná…………...6A sd - výlez za rohem 

8/ Jenda jeskyňářskej……………...6A+ sd - bez kamenů dole 

9/ Mili problém …………………...6A+ sd - výlez přímo na špici 

10/ Mikro problém sd……………..6B+ sd - bez levé hrany 

11/ Nano problém sd……………...6C sd - bez levé hrany a bez horní hrany. Konec v pravém rohu 

12/ Mikro problém………………..5B - bez levé hrany, start ve spoďáku 

13/ Nano problém………………...5C - bez levé hrany a bez horní hrany, start ve spoďáku. Konec v pravém rohu 

14/ Kindoš………………………....5C sd  

21/ Pan Baloun …………………..6A+/B sd - Na hranu a pak nahoru, bez dolního kamene 

22/ 21 kousků volové…………….6B+ sd - bez spodního kamene 

23/ Přicmrndávač………………...5C+ sd - bez spodního kamene 

29/ Vrchol úchylného horolezce …5A sd - pod šipkou bez vystouplé hranky s křížkem 

Projekt…………….???? Jde to sd. Řekl bych že něco přes 7A+ 

 

 

 

Pravoboček: 
26/ Pro čínana….…....4 sd - nahoru za šipkou 

27/ Jednou se urve..…5B sd - přímo nahoru 

28/ Krokef……...……5A  sd - přímo nahoru 

30/ Keliška...……...…5A sd - přímo nahoru 

31/ Střední Velikost…5B sd - po hraně 

 

 

 



 

 

 

 
21/ Pan Baloun………..6B sd - Na hranu a pak nahoru, bez dolního kamene 

22/ 21 kousků volové…6B+ sd - bez spodního kamene 

23/ Přicmrndávač……..5C+ sd - bez spodního kamene 

Projekt…………….???? Jde to sd. Řekl bych že něco přes 7A+ 

 

 

 
7/ Taková fajná plácaná…6A sd - výlez za rohem 

 

 

 

 

 



 
14/ Kindoš…5C sd 

 

 

 
8/ Jenda jeskyňářskej…6A+ sd - bez kamenů dole 

10/ Mikro problém sd...6B+ sd - bez levé hrany 

11/ Nano problém sd….6C sd - bez levé hrany a bez horní hrany. Konec v pravém rohu 

12/ Mikro problém……5B - bez levé hrany, start ve spoďáku 

13/ Nano problém….....5C - bez levé hrany a bez horní hrany, start ve spoďáku. Konec v pravém rohu 

 

 

 



              
9/ Mili problém…6A+ sd - výlez přímo na špici 

4/ Čahoun………6B sd - start z kamene pod převískem potom vlevo od výrazného horního bočáku. Bez kamenů dole 

5/ Dlouhán……...6B+ sd - start z kamene pod převískem potom přímo nahoru. bez kamenů dole a levého horního bočáku 

Projekt……….???? Jde to sd. Řekl bych že něco přes 7A+ 

              
1/ Pomsta malým skrčkům…6B sd - bez hran dole i bez horní pravé 

2/ Hranová kravina…………5B - přímo po hraně 

3/ Lachtan…………………..5C - bez hran 



               
6/ Rychlovka…..…...5A sd - výlez přes tečku 

18/ Arachnides SD…7A+ sd - bez kamenů dole a bez pravé stěnky. Dlouhým stropem, výlez na polici 

19/ Arachnides……...6C+ - start ve velkém madle, bez kamenů dole a bez pravé stěnky. Dlouhým stropem, výlez na polici  

 

 

               
17/ Druhá šance………....6B+ sd - výlez na vodorovné hraně 

20/ Kapříkovo putování…6B sd - bez pravé hrany, výlez na polici 



 
15/ Vypečené křidýlko pana Betmena…6A+ sd - přes vodorovnou hranu 

16/ Panoš lorda Jíry…………………….5C+ sd - bez levé hrany. Výlez bez kamene vpravo 

 

 

 

             
 

24/ Hopík……………6B+ - bez dvou označených spodních kamenů 

31/ Střední Velikost…5B sd - po hraně 

35/ Zakracovák….…..6A - výlez na polici 

 

 

 



 
 

26/ Pro čínana….…....4 sd - nahoru za šipkou 

27/ Jednou se urve..…5B sd - přímo nahoru 

28/ Krokef……...……5A  sd - přímo nahoru 

30/ Keliška...……...…5A sd - přímo nahoru 

 

 

 

 
 

32/ Marie…..…...5C sd – z madla traverz spárou doprava 

33/ Nohavisec..…6A+ - z madla traverz spárou doprava 

34/ Marná Petra...5B sd – přímo nahoru do madla pod převisem 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
   

     


