
Pri borovici (Svätý Jur) 

Malý žulový sektorík s prevažne ľahšími bouldrami vo svahoch medzi vinohradmi nad 

Svätým Jurom.  

Prístup 

Na posledných semaforoch v Sv. Jure (v smere na Pezinok) odbočte doľava do vinohradov. 

Vydajte sa doprava a pôjdete po ceste pod vinohradmi paralelne s hlavnou cestou. Po chvíľke 

príde prudké klesanie, a keď sa cesta opäť zrovná, objaví sa po ľavej strane odbočka doľava 

(nachádza sa tam kríž). Buď zaparkujete niekde tu, poblíž cesty, alebo sa vydáte vyššie až na 

parking označený v mapke. Musíte však rátať s rozbitou kamenistou cestou, s ktorou môže 

mať bežné auto mierne problémy. Pôjdete po ceste stále do kopca a po chvíľke prídete na 

križovatku. Tu odbočíte doprava a na najbližšej odbočke následne hneď doľava. Opäť pôjdete 

stále rovno, až kým po chvíľke neuvidíte po pravej ruke balvany. Môžete ich obísť autom 

zľava po ceste a zaparkovať kúsok nad nimi pred vstupom do vinohradu. V tej chvíli sa 

budete nachádzať presne medzi Dvojičkami (B) nad vami a Drsniakom (A) pod vami.  

Ku krídlu (C) sa najlepšie dostane, ak za Drsniakom neodbočíte doprava, ale budete 

pokračovať pešo ešte kúsok ďalej po ceste a pri prvej chatke zabočíte doprava popod jej plot 

na menej výrazný chodník. Ním sa po chvíľke napojíte na ďalšiu cestičku. Tú však len 

prejdete a malým chodníkom budete pokračovať mierne doľava do kopca. Chodníček vás 

privedie ku Krídlu. 

 

 



 

 

 

 

 

 



(A) – DRSNIAK 

 

1 – Brečtan 5B 

SD 

2 – Špárovačka 5A  

SD, po špáre na vrchol 

3 – Trestanec 6A 

SD, po hrane do madla a na vrchol 

4 – Lastovička 4 

SD, z madla a cez bočáky na vrchol 

5 – Predĺžená lastovička 5B 

SD, z hrany a Lastovičkou na vrchol 

 

 

 

 

 



 

6 – Zbaľ si svoje problémy 6A 

SD, stienkou bez hrany a špáry 

7 – Objatie 3 

SD, pravá a ľavá hrana 

8 – Šupsajdo 3  

SD, z bočákovej lišty do madla a na vrchol 

9 – Perníkový tatko 5A 

SD 



Novinky 11/2022: 

 

1. Pole neorané 5B (SD, bez chytov a stupov za pravou špárou) 

2. Trojkári 3 SD 

 

 

 

 

3. Stromovka ružová 6A+ (SD, dolez 

bouldrom Šupsajdo. Pri prechode za 

hranu sa nechytajú veľké 

madlá na hrane.) 

 
 

 

 

 

 

4. Užovka stromová 6A+ (SD z obliny za 

hranou, ľavá hrana sa okrem prechodu do 

stienky už vyššie nechytá. Dolez bez 

odstupu na pravý kameň.) 



(B) – DVOJIČKY 

 

1 – Rekreant 3 

SD, bez hrán na vrchol 

2 – Výlet 4 

SD, nález do pravej hrany a ňou 

3 – Prísľuby 5A 

SD, bez hrán stienkou 

4 – Ostrie divých mrazov 5B 

SD, z lišty stienkou nahor, bez hrán 

5 – Strela 5A  

SD, z bočáku nahor, bez odšľapu vľavo 

 

 

 

 

 



(C) – KRÍDLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zberateľ krištáľov 5A (SD na hrane 

a preklopiť do stienky, po nej až na 

vrchol) 

 

 



2. Svätojurská klasika 5A (SD na hrane a po nej až na vrchol) 

3. Nazri na svet 5C (SD na hrane, ďalej po špáre a stienkou na vrchol) 

4. Stopy v tieni 5B (SD na hrane, doľava po špáre a mantel za stromom) 

5. Stopár 5C (SD na hrane a úplne doľava popod strom a výlez za rohom) 

 

6. Ľavý aucajder 5B (SD v nízkom madle a pokračovať popod strom doľava, výlez za rohom) 

7. Aucajder 5B (SD v nízkom madle a výlez priamo) 

8. Favorit 6B+ (SD v nízkom madle a priamo stienkou po lištách, bez ľavej hrany a madiel 

vpravo) 

9. Drevené životy 6A+ (SD v nízkom madle, pokračovať do madiel vpravo a výlez stienkou) 

10. Proti prúdu 6A (SD v nízkom madle, pokračovať až do hrany Svätojurskej klasiky a ňou 

hore) 

11. Prúdy života 6C (SD v nízkom madle, komplet bez madiel v špáre, nízkym traverzom do 

stienky a ňou, nepoužíva sa ani pravá hrana kameňa) 

 

 



 

12. Tieňový stopár 5C (SD v hrane úplne vľavo za stromom a pokračovať celým traverzom 

do Svätojurskej klasiky a ňou hore) 

13. Stopy krištáľov 6A (SD v hrane úplne vľavo za stromom a pokračovať nízkym traverzom 

komplet bez madiel v špáre až do hrany a ďalej ako Zberateľ krištáľov) 

 

 

 

 

 

14. Víťazstvo svedomia 6A (SD 

v lištách a priamo hore stienkou 

bez pravej hrany) 

 

15. Lejčova prasačina 6A+ (SD 

v polici, mierne doľava do líšt a 

hore) 

 
 

 



 

1. Hnida 3 (SD v lište a priamo hore) 

2. Darmojed 4 (SD úplne vpravo balkóniku a traverzom doľava, na konci na vrchol) 

3. Trúd 4 (SD obojručne v lište a priamo hore) 

 

 

 

 

 

 

 

 


