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BOR
České bouldry VI.

  Martin Stránik, Nomen Omen (8A/A+ SD), Gymnasta, sektor Hollywood
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Dominantní hraniční hora Bor, čnící nad obcí 
Machov, byla zřejmě lezecky objevena lezci 
z Police nad Metují a Náchoda. Poprvé se 
o Boru zmínili na lezeckém serveru Pražáci Jir-
ous Přibil a Martin Spilka, kteří vytyčili několik 
směrů na balvan Mravenčí, který byl později 
přejmenován na Titanic. Po této informaci 
začali bouldristé Bor navštěvovat častěji, čímž 
se odhalil obrovský potenciál této oblasti. 
Kolem roku 2006 začal na Boru řádit Honza 
Adamec, který vylezl hodně nových směrů, 
a spolu s Jendou Šolcem vydali prvního 
průvodce. Dnešní prim v dělání nových 
bouldrů mají bezesporu bratři Štěpán a Mar-
tin Stráníkovi. Oblast Bor je dnes rozdělena 
na šest sektorů a doposud bylo vylezeno 
přibližně 872 bouldrů a variant na nádherné 
pískovcové balvany a stěnky. Ideální doba 
pro lezení je na jaře, v létě, nebo na podzim. 
V zimě se na Boru dá také lézt, ale jen pokud 
není moc sněhu a zima je suchá. Lezitelné jsou 
jen bouldery pod převisy! Ostatní bouldery 
budou mít mokré a zasněžené výlezy. 
Ne vždy ideální klimatické podmínky se 
také výrazně podepsaly na nepříliš jednotné 
klasifi kaci. Mnoho bouldrů bylo několikrát 
shozeno na nižší stupeň a některé byly zase 
překlasifi kovány zpět. Přísně klasifi kuje své 
bouldry Martin Stráník, který si bohužel 
ne vždy uvědomuje svou dobrou fyzickou 
výkonnost. V dnešní době se už snaží dávat 
čísla rozumněji, protože má větší zkušenosti 
z jiných oblastí než dříve.

TITANIC
V roce 2003 navštívila tuto oblast parta 
kolem Andreje Chrastiny a Jirouse Přibila, 
která přelezla během víkendu na významném 
kamenu Titanic (původně Mravenčí) pár věcí 
do 7A+. Za zmínku určitě stojí kultovní Fin-
tová hrana (7A+ SD) původně klasifi kovaná 
jako 7B, která je krásná tím, že hledáte fi ntu. 
Podle tohoto dominantního kamene byl 
později pojmenován celý sektor, ve kterém se 
nachází dvacet balvanů a asi osmdesát osm 
směrů. Většina balvanů je bohužel menších 
rozměrů, ale za vylezení určitě stojí bouldry 
na Šamanovi, Podvraťákovi a Baseballce. 
Z těžších věcí v sektoru stojí za zmínku dlouhý 
traverz po přísných oblinách se špatnými 
stupy Kyselina mravenčí (8A) na Titanicu 
nebo pro změnu dvoukroková smrt Drž hubu 
a krok (7C+) na Podvraťákovi. Obě z dílny 
Martina Stráníka.

GARRONE
V sektoru Garrone byla na stejnojmenném bal-
vanu nějaký čas nejtěžší linie oblasti, která se 
pnula přesně nad protékajícím potůčkem. Ten-
to směr s příznačným názvem H20 (8A+ SD) 

z dílny Rosti Štefánka, vylezený v roce 2007 
po nekompromisních lištách v lehce převislé 
desce, nemá doposud opakování. Další pěkné 
bouldry jsou na druhé straně kamene. Zajíma-
vý kámen je i Maxistřecha, v níž vedou silové 
stropové linie. Nejvyzývavější z nich je pak 
Hypermax (7C+) s nepříjemnými zkroucenými 
kroky po malých lištách. Lehčí a pěkné bouldry 
jsou v nejvzdálenější části sektoru na Pohádce 
a v okolí SSSR, kde bouldry tvořil Venca 

Kučírek a Herbik.  V tomto sektoru se nachází 
třicet jedna balvanů a něco přes sto směrů. 

KAPITÁN
Tento sektor je s ohledem na umístění bloků 
uprostřed palouku a v jeho blízkosti zřejmě 
nejpoetičtějším z celé oblasti Boru. Lehčí 
výrazné směry nad zelenajícím se pažitem za-
litým sluncem dávají tušit, s kým se zde vydáte 
lézt nejraději. 
Na balvan Kapitán vylezl v roce 2006 
pravděpodobně jeden z prvních Martin 
Jungling, a to bouldr Captaina Kooka, původně 
klasifi kovaného 7B+/C. Po nespočtu opakování 
a vyladění tření na nejvyšší úroveň spadla klasa 
někde na stupeň 7A nebo 7A+. V roce 2008 
přidal Petr Resch ještě variantu s dvěma kroky 
navíc, původně klasifi kovanou jako 8A, dnes 
sraženou na 7B+. Velice pěkné bouldry jsou 
na zmíněném Kapitánovi a dále na balvan-
ech Branka, Deneb, Rotmistr, Meloun, Štafl ík 
a Špagetka nebo Boccaccio. Maják je po Kapi-
tánovi další megablok s rozmanitým charakter-
em lezení, ale navíc také s  vysokou koncentrací 
těžších směrů, např. přísný traverz Peklo nad 
zemí (7B+). Pro začátečníky je parádní kámen 

Dětský koutek, kde je spousta směrů ve stupni 
2 a 3. Hodně bouldrů zde vytvořil Honza 
Adamec, Jenda Šolc a Petr Maixner, kteří se 
společnými silami postarali o prvního průvodce 
Boru. V sektoru Kapitán najdete dvacet devět 
balvanů a přes dvě stě směrů. 

MONSTRUM
Tento sektor se čtyřiceti devíti balvany a více 
než dvě stě dvaceti směry lze nazvat pravým 

srdcem Boru, ve kterém je nespočet krásných 
bouldrů. Kámen Monstrum se stal doslova mil-
níkem této oblasti. V roce 2007 zde Martin 
Stráník vylezl úžasnou linii po slušných chy-
tech daleko od sebe King Kong a ohodnotil 
jej stupněm 8A. Za nějaký čas si zde pro jeho 
skalp přijel dírkový specialista a skokan Jirous 
Přibil, jemuž charakter lezení skvěle sednul. 
Klíčem je zde totiž poslední krok, tedy skok 
z dvojprstové díry na hranu. Dnes je obtížnost 
gorily pružná v závislosti na vzrůstu pokuso-
vatele od 7C po 8A. Dalším průlomem se stala 
linie hned vedle. Zlatý drak (8A+) byl dlouhou 
dobu nejtěžším bouldrem oblasti, původně kla-
sifi kovaný stupněm 8B s naprosto čistým star-
tem ze stoje, který po lezci požaduje vynikající 
silové a psychické schopnosti. Poté, co Mar-
tin Stráník kvůli natáčení fi lmu tuto linii vylezl 
během půl hodinky dvakrát po sobě, sám 
navrhnul shození obtížnosti na dnešních 8A+. 
O rok později přidal sit start variantu, kdy na-
pojil bouldr Duch bez tváře (8A SD) a Zlatého 
draka. Celou linii ohodnotil jako poctivé 8B. 
Tento bouldr je zatím jediným takto těžkým 
počinem v této oblasti. V roce 2009 v létě 
za naprosto dokonalého tření přidal Martin 

Štěpán Stránik, Fata orgána (7B), Rozhledna, sektor Hollywood
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Stráník velmi těžký kousek Panthenol (8A+ 
SD) (původně 8A/A+) na balvan Laboratoř. 
Lezec zde potřebuje maximální sílu v prstech, 
protože velikost chytů v daném příkrém převise 
je opravdu malá. Tato linie zatím čeká na 
opakování a vyjádření se ke klasifi kaci. Krás-
né bouldry jsou v okolí Kostky, Mucholapky, 
Davida, Goliáše a Pekla. V roce 2007 zde 
udělal pár velice pěkných bouldrů Herbik, 
jako například Ádr Fitnes (7B+ SD) a bouldry 
v okolí balvanu Dům u dvou zvířat, kde se 
během dvou let klasifi kace z horní sedmičkové 
hranice ustálila na té spodní. Dalšími, kdo se 

přičinili o rozvoj tohoto sektoru, jsou Jenda 
Šolc, Petr Maixner, bratři Stráníkovi, Honza 
Adamec a kluci z Prahy.

HOLLYWOOD
Sektor patří sice mezi nejmladší, zato 
nejvychytanější sektory v Boru. Jeden z prvních 
velkých kamenů tady očistil Monroe v roce 
2008 a pojmenoval jej podle nafi ntěných 
hereček a zhýralých byznysmenů fi lmového 
průmyslu. Tato dominanta pak pojmenovala 
celý sektor, přičemž disponuje lehčími bouldry 
jako například Mechanický pomeranč (6A+ 

SD) nebo Requiem za sen (6A+ SD). V tom 
samém roce tu řádila parta kolem Andreje 
Chrastiny a Jirouse Přibila, kteří očistili další 
pěkný kámen Hraniční přechod v pravém cípu 
Boru, kde už i lišky dávají dobrou noc. Vznikly 
tady těžké bouldry kolem stupně 7C. V roce 
2008 vylezl Martin Stráník parádní dírkový 
slalom Pět minut před smrtí (8A SD) na balvan 
Motorka v části sektoru nedaleko bloku Mon-
strum. V roce 2009 vznikly krásné bouldry na 
Vězení, Pódiu a v okolí Básníka. Kdo chce lézt 
a opálit se na sluníčku, může zavítat na bouldr  
PU 12 (6B+ SD), který se nachází na pasece 
v pravé části sektoru. V roce 2010 do Boru za-
vítal i lezecký fenomén Adam Ondra, který má 
na svědomí dvě technické kolmice za 8A na 
kameni Psohlavci. Kromě těchto prvovýstupů 
ještě zopakoval jako první Čech Zlatého draka 
ze stoje. V roce 2010 Martin Stráník přelézá 
nové a nové věci a vznikají tak vypečené 
bouldry na Jevišti a Gymnastovi. Nomen 
omen (8A/A+ SD), kterého Martin vylezl 
na Gymnastovi, je nádherná linie vedoucí 
v převislém kýlu. Pro jeho přelezení je třeba 
mít dobře namakané bicáky a silné prsty. Nad 
tímto bouldrem se pne fotogenická hrana Fata 
Orgána (7B), která je jednou z dalších domi-
nant Boru. Nejvíce bouldrů v sektoru udělal 
Herbik a všechny výše zmíněné linie stojí za 
přelezení. Další, na koho bychom neměli zapo-
menout, je Vilda Chejn, jenž jako první vylezl 
výraznou linii Panorama (7A) na Šikmou věž 
a společně se Štěpánem Stráníkem „vyrobili“ 
velice zajímavý bouldr Silou nebo nohou (7C) 
na Gymnastovi. Sektor Hoolywood  nabízí 
čtyřicet balvanů a stěn s doposud vylezenými 
více než sto šedesáti směry a s ještě hezkou 
řádkou zajímavých a těžkých projektů.

POEMEX
Sektor je pojmenován od, jak je místím 
zvykem, nejvýraznějšího bloku v blízkosti 
křižovatky čtyřech sektorů Kapitán, Garone, 
Monstrum a Poemex.
Na kameni Poemex vede úžasná směsice 
kolmic, rajbasů i mírných převisů rozličných 
obtížností z dílen takových lezců, jako je 
Luboš Mázl nebo Tomáš Pilka. Krásné směry 
najdete také v okolí Poletuchy a Řezníka. 
Opravdovým skvostem je bouldr Djembe 
(7C) a (7C+/8A SD), který minulý rok 
vytvořil a přelezl Martin Stráník. Jedná se 
o parádní vzdušnou hranu, kde je zapotřebí 
komplexní síla v celém těle. Největší přičinění 
v tomto sektoru mají na starosti Herbik a bratři 
Stráníkovi. Tento sektor, který doposud nabízí 
jen devatenáct balvanů s osmdesáti směry, 
má ještě velký potenciál pro ruce čističovy, 
takže sbalte svých pár boulristických švestek 
a hurá do Boru!   

Richard Korbička, Faraonův hrob (7A+ SD), Pyramida, sektor Monstrum
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INFORMACE

Jelikož je Bor velmi choulostivá oblast, je nutno dodržovat několik zásad, které jsou 
podrobně vypsány na www.purebouldering.cz. Pokud se na Bor vydáte, nikdy se 
nepokoušejte vyjet autem až k lesu, ale zaparkujte v obci Machov na vyhrazeném 
parkovišti. Přelezené bouldry se po sobě snažte očistit, odneste si všechny odpadky 
a chovejte se tak, jak je v přírodě žádoucí. 
Průvodce Boru nikdy nevyšel v tištěné podobě, ale veškeré nákresy a mapy, které vytvořil 
Honza Adamec a Honza Šolc, aktualizované Štěpánem Stráníkem, najdete na: 
http://www.purebouldering.cz/page-guide.php?id_g=7

Přístup
Ve směru od Hradce Králové po silnici E67, za Náchodem odbočte vlevo na Hronov 
a z Hronova směr Police nad Metují. Po pravé straně uvidíte hotel Na Mýtě. Dáte se do-
prava a hned za mostem opět ostře doprava směr Machov (odtud je to asi 6 km). Dojedete 
do Machova a na křižovatce se dáte doprava. Machov musíte projet skoro až na konec 
(asi 2-3 km). Po levé straně uvidíte prodejnu Doldy a po 500 m je prodejna potravin. Před 
ní odbočíte doprava a po levé straně se před vámi ocitne velké štěrkové parkoviště.

Ubytování
Co se týče ubytování – přímo v obci je možno se ubytovat na privátech, popřípadě dojet 
do chatové osady Ostaš, kde najdete rovněž ubytování. Jsou zde jak chatky, tak kemp. 
Další info naleznete na http://www.ostas.adrspach.cz/index.php.

Východní přísliby (6B SD), Hollywood, sektor Hollywood


