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PETROHRAD – SLUNEČNÍ SKÁLA 
Sluneční skála je staronový sektor nabízející cca 30 lehkých boulderů, klid, slunce a výhledy do okolí. První a 
také poslední zmínka o tomto sektoru je v horolezeckém průvodci Jesenicko od P. Resche z 90. let, kde je 
evidováno 9 klasických výstupů, které jsou rovněž 1:1 evidovány na webu Lezec.cz. Následující rozmach 
boulderingu na Jesenicku se tomuto sektoru vyhnul a tak v boulderingových průvodcích o něm zmínku 
nenajdete. Během našich návštěv jsme zde od r. 2016 oblezli a zmapovali několik nových masívků a balvanů. 
Nicméně těmito novými bouldery není lezecký potenciál ještě zcela vyčerpán, neboť jak praví náš předseda: 
„Mezi dvě šipky se vždycky vejde další šipka“. Nové bouldery jsou většinou nízké a s dobrými dopady. Totéž 
však neplatí o původních klasických výstupech, kde je třeba notná dávka morálu nebo raději lano. 

Přístup do sektoru je velmi jednoduchý. Sektor se nachází cca 200 od sektoru Lipová skála, která už 
v boulderingových průvodcích zmapována je. Parkování je nejlepší u křižovatky cest u hřiště resp. psychiatrické 
léčebny. Odsud jdeme do kopce po červené značce alejí lemovanou památníky všech českých svatých. Na konci 
aleje se nachází rozcestí turistických cest. Vydáme se doleva po žluté značce. Po zhruba 500m míjíme po levé 
straně sektor Lipová skála a po dalších cca 200m, v místech, kde dělá cesta malou serpentinu do kopce, jsou 
vpravo v lese vidět skalky sektoru Sluneční skála.  
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SVÉHLAVEC 
a) Rozpažka pro Blažka 5C SD, boční stěnkou z patestu do trhliny 
b) Bázlivá hrana 4+, stěnou podél údolní hrany 
c) Veroniky 4, krátkým sokolíkovým výšvihem na temeno 
d) Dvořákové 4, krátkou stěnkou na temeno 

LÍBÍČEK 
a) Náhorní hrana 3 SD, podél pravé náhorní hrany 
b) *Nejlehčí 2 SD, středem náhorní stěnky 
c) *Hezká hrana 4+ SD, levou mírně převislou náhorní hranou 
d) *Hezká stěnka 4+ (5C SD), středem stěnky po chytech (bez levé hrany) 
e) Údolní hrana 3, vysokým nákrokem do tupé hrany a tou n.v. 
f) Převísek 5A SD, přímo přes převísek 

JEZINKA 
a) *Madla 2 SD, přes madla do boční stěny 
b) *Sokolík 4, sokolíkovou trhlinou 
c) Medvídek 4+ (6A bez kamene vlevo), stěnou pilířku na mědvěda. 

MEZIPATRO 
a) Sněhulák 6A SD, převislou stěnkou při hraně  
b) Dynamit 5A SD, stěnkou a přes odštěp 
c) Schybung 5B SD, shybovačka přes sklopené police bez spárky vlevo 

U JÍVY 
a) Mlask 3 SD, krátce náhorní stěnkou u hrany 
b) *Pamlsek 2, boční stěnkou po kyzových chytech 
c) *Laskonka 5A (5B SD), údolní hranou. 
d) *Chuťovka 2, boční stěnkou vpravo od stromu 

PABĚRKY 
a) Kapsa 3 SD, stěnkou podél náhorní hrany 
b) *Diagonála 4- SD, stěnkou podél hrany šikmo doprava n.v. 
c) Flokin 1, položenou úzkou stěnkou přes velký krystal. 

OBELISK 
a) *Krásná stěnka 5C SD, stěnkou po malých chytech bez hrany vpravo 
b) Slunečná hrana 4 (5B SD),  po hraně n.v. 
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PŘEVISLÁK 
a) Bambus 5C SD, (bez kamene dole), přímo přes převis 
b) Kampus 4+ SD, shybovačka přes převis pro římsách 

MUSCHAWAND 
a) Levý 3 SD, krátce stěnkou u levé hrany 
b) Prostřední 5B SD, středem stěnKy přes sklopené chyty 
c) Pravý 3, stěnkou krátce v pravé části 
d) Dvojka 2 SD, nástup z patestu a stěnkou podél hrany 

DOLNÍ PATRO 
a) Lupénka 6A, boční stěnkou pilířku po malých dutých chytech 
b) Údolní 4, údolní stěnkou podél hrany 

SLUNEČNÍ SKÁLA 
Názvy a klasifikace cest dle horolezeckého průvodce Jesenicko (P. Resch). Ve skutečnosti jsou cesty 
mnohem těžší! 

a) Petrova 5, ruční spárou 
b) Hořčák 4+, přes dutý sokolíkový odštěp 
c) ??? 2, spárokomínem 
d) ??? 4, stěnkou u levé hrany 
e) ??? 3+, stěnkou podél stromu 
f) ??? 4-, plotnou přes duté chyty 
g) ??? 5, výšvihem u hrany na římsu a stěnou n.v. 
h) ??? 3, krátce na římsu a stěnou n.v. 
i) ??? 3+, podél hrany  

 


