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 Pstruží – bouldery pod lanovkou a u Jizerského zátiší 

 
BOULDERY POD LANOVKOU 

Jedná se o pár hezkých žulových balvanů v suťovém poli přímo pod lanovkou ze Pstruží na Plešivec. 
Přístup je strmým svahem přímo pod trasou lanovky. Kameny se nachází kousek za třetím stožárem. 
Je zde jen pár  vesměs pěkných boulderů, přičemž kámen High Cube nabízí stále ještě volné směry 
vyšší obtížnosti. V blízkosti vedou downhilové trasy, takže je třeba při přístupu dávat pozor na zběsilé 
cyklisty. Alternativní přístup je sejít ke kamenům pod lanovkou shora z místa, kde lanovka křižuje 
vrstevnicovou cestu.  
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Taburet (2m) 

a) První 2, u hrany vysokým nákrokem na temeno. 
b) Poslední 4 SD, start ze spárky a na temeno. 

High Cube (4m) 

a) Kostky jsou vrženy 5A, údolní stěnou podél pravé hrany, nohama ve stěně.  
b) Zpátky ve hře 6A SD, start z trhliny a přímo na položenou hranu. 
c) Jasná volba 5C SD, start jako předchozí a traverz doleva až ke hraně a n.v. 

Plotna (4m) 

a) Stoupej a doufej 4+, přímo po údolní hraně po krystalech n.v.  
b) Celkem pohoda 4, levou částí plotny (bez hrany) n.v. 
c) Sázka na jistotu 3, z patestu pravou částí plotny n.v. 
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BOULDERY U JIZERSKÉHO ZÁTIŠÍ 

Jedná se o malé žulové pilíře ve strmém svahu s lehkými, ale pěknými bouldery, kterými si lze zpestřit 
pěší tůru na Plešivec. Přístup je od lanovky ve Pstruží po turistické cestě (modrá značka) vedoucí na 
Plešivec. Po této cestě ujdeme cca 600m do míst, kde cesta tvoří mírnou levotočivou zatáčku. Zde 
sbíhá od cesty nevýrazný hřbet dolů do údolí. Po něm cca 50 m dolů ke skalám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukovec (4m) 

a)  Luxus koutek 3, koutkem n.v. 
b) Boční vchod 3, stěnkou podél hrany n.v. 
c) Schůdky do hospůdky 1 (3SD), podél údolní stupňovité hrany (zajímavá struktura) n.v . 

Hezounek (3m) 

a) Mazlivka 4 SD, zprava ručkováním po hraně n.v. 
b) Jízlivka 4 SD, zleva podél hrany přes trhlinku n.v. 
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Dvojpilíř (5m) 

a) Širočinka 2, podél spáry n.v. 
b) Hladká stěnka 4,  z patestu, pravou stěnkou kouta (bez hran) n.v. 
c) Záhnědáček 5B, z patestu, levou stěnkou kouta (bez hran) n.v. 
d) Údolní hrana 4, údolní hranou, výlez mírně zprava n.v. 
e) Optický klam 5A, úplně vlevo stěnkou n.v. 

 


