
 

Súlovské skály 
 
 
 
 
 
 
Na víkend nám meteorologové slibovali krásný víkend takže jediná otázka kterou jsme se 
zabývali byla kam jet. Rádi by jsme na Vtáčník, ale po tom co nám Adam odřekl účast a 
přecejenom jsme si počasím nebyli úplně jistí, rozhodli jsme se navštívit Súlovské skály. Není 
to zas tak daleko a oblast je to i přes značné omezení v téhle době vskutku krásná.  Nabízí 
nespočet cest od čtyřek až po desetmínusky ve tvrdém slepenci který dokáže pořádně potrápit 
bříška prstů.  

Jedem ve trojko. Maro, Kamča, a Já. Vyjíždíme v pátek 16.4. 
okolo osmé rovnou z Třinecké boudrovky, takže přípravu 
jsme vskutku nepodcenili. Nicméně v pátek v Sulově už 
stiháme jen zaplatit kemp (do kempu už nikdy více) a zajít na 
jedno. 
Ráno nás vítá sluníčko ale taky pěkná kosa. Přeparkujeme 
auto do vesnice k obchodu a vyrážíme do skal. Cestou se 
zdržujeme focením místní fauny a flóry a domlouváme 
sektor. Na Tabuli je ještě pořádná zima takže rozhodujeme se 
že polezeme na skalách pod hradem. Je tady více sektorů a 
hlavně stěny jsou natočené ne jih takže je sluníčko brzo 
vyhřeje.  Začínáme na VPN-ce . Je tady relativně nejvíce 
lehčích cest a tři cesty jsou dvoudélkové okolo 6. Lezců 
zatím moc není takže paráda. Odpoledne ještě navštěvujeme 
Tabuli, i tady už sluníčko pěkně zahřálo skálu ale naše síly už 
došly takže Maro dává jednu cestu a končíme. Tenhle sektor 

snad zítra. Večer posedíme a po pár kouskách jdeme spát. 
 
V neděli je parkoviště naprosto plné aut, většina CZ. Je nám jasné že skály budou praskat ve 
švech a když jsme přišli do skal naše obavy se 
vyplnily. Proto vylézáme jen jednu cestu a 
jdeme se projít po Sulkově. 
 

•  Celoročně povolené věže: Tabuľa, 
Školská veža, Veža nad ohniskom 

• Sezónně povolené věže: Veterná, 
Sokolíky, Kozie diery, Podsvetie, 
Tisícročná (mezi 1.7 až 31.12.) 

platí pro členy SHS James / členy organizaci 
UIAA, výjimka je platná do 31.8. 2008                       
Na vrcholu  

 
 
                            
 



 
Marův večerní tanec. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Sektor VPN pod hradem 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Vylezené cesty:  
                                  VPN- Hedvábná cesta 6 
                                             Venušino čaro 2dl. 6- 
                                             Paramónia  5+ 
                                             Scrabánia  5 
                                Tabule- Vajdátor 6 
 
 
 

Tabule v západu slunce 
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