
 

 

Sluneční stěna 
 

 

Radošovice  
 Stát 
Česká Republika
 Kraj 
Jižní Čechy
 Materiál 
ortorula
 Charakter 
kolmá stěna, lišty
 Jišténí 
nýty a skoby
 Klasifikace 
2 až 9 (7)

 

 

 Přístup 
5km jižně od Strakonic u trati za obcí Radošovice. Po silnici na 
Strážný, za Strakonicemi odbočit za silem po pravé straně 
doprava na vedlejší silnici. Kolem bývalé STS do kopce. Na 
konci stoupání je vpravo postavený nový dům, dále se nachází 
pár chat. Parkovat se dá přímo u vrat parcely domu, nebo u 
silážní jámy po levé straně silnice. Pak podél plotu parcely až 
na hranu stráně. Zde nad skalami doprava, po cca 150 m lze 
lomem sejít dolů. Další sestupová cesta je po stupních mezi 
Bivakem a Sluneční stěnou. Zaparkovat se dá i přímo v 
Radošovicích u zastávky a ke skalám dojít pěšky po polní 
cestě ke mlýnu, pak sadem a nakonec po kolejích.
 Popis oblasti 
Radošovické skály se staly od 60. let minulého století domácí 
oblastí strakonických lezců. V počátku 90. let se začaly mnohé 
starší hákovačky přelézat volně a v rámci závodů, které zde 
uspořádal Filip Šilhan v r. 1990, vznikla i cesta Inkvizitor, jejíž 
1. přelez při oné soutěži zařídil Tomáš Rakovič. Postupně 
vznikly i další nové cesty a varianty v 8. a 9. stupni, takže je v 
současnosti Sluneční stěna hustě protkána liniemi a některé 
cesty mají doslova povinné chyty, nicméně jsou to linie velmi 
pěkné a některé i dost těžké. Stěna je nyní téměř celá dobře 
zajištěna nýty a poskytuje především technické lezení v kolmé 
plotně po lištách, občasných dírkách a oblinách. Vpravo od 
Sluneční stěny jsou ještě 2 sektory - Bivak a Velikonoční, kde 
se najde pár cest pro děcka i začátečníky. Za jeden den 
všechno vylézt nestihnete, klidně přijeďte na víkend. Plac pro 
stany je v lomu, hospoda v Radošovicích nebo Předních 
Zborovicích.

 

   Název  Klas.  Charakter  *    

1 Inkvizitor 8+ kolmá boulder * Nástupním boulderem do vodorovné spáry, přes dva nýty do madel vlevo pod 
hranou, zde si chvíli vychutnejte vyvrcholení a pak skočte dolů. 1.RP: T. 
Rakovič

2 Rozlámaná 
Vylámaná - Fly 

7 kolmá technika

Page 1 of 3Lezec

11.7.2009http://www.lezec.cz/pruvodcx.php?key=16&print=1



 

Bivak 
 

 

Velikono ční 
 

Boy

3 Veksl Podkáslej 
Var.

8 kolmá technika Boulder za malé lišty kolem 1. bh, pak do In memoriam a tím ke slaňáku. T. 
Dunovský, D. Chudoba, 1994

4 In Memoriam 8- kolmá technika *** Díky zkopání nástupu o 0,2 m je nástup velmi vypečený, pak technické kroky u 
3. a 4. nýtu. stará hákovačka po nýtech

5 Syndrom V.S. 9 kolmá boulder **** Od 2. nýtu In memoriam přes 2. nýty přímo ke slaňáku. V místě závěrečného 
boulderu je vpravo uměle vyvrtaná dírka, hřích jednoho místňáka, která bude v 
blízké době zacementována. Takže bez ní! M. Kadlec, 1.přelez: T. Dunovský

5 Vojeb 9- kolmá technika Cestou Syndrom V.S. ke 4. nýtu, traverz vpravo do France Frites a tou na 
vrchol. Haf, haf. Štěkací varianta, kterou se vyhnete závěrečnému boulderu ze 
Syndromu.

6 France Frites 8/8+ kolmá technika Krásné pohyby za malé lišty, dost technické. Po ulomení několika klíčových 
chytů a stupů se zvedlo hodnocení z původních 7+/8- až na současných 8/8+. 
Změna celkem 3 krát. T. Dunovský, 1993

7 Black&white 7 kolmá technika *** Super ceste vedoucí kolmou plotnovitou stěnou.

8 Individualita 9 kolmá boulder ** Po nástupním boulderu přes 2. nýty do klíčového místa. Zde přímo! vzhůru 
přes malý bočák na levou do oblé jamky na pravou, levou do velkého bočáku a 
odsud s jásotem vzhůru k řetězu. Lehce vtlačená cesta, ale super kroky. T. 
Dunovský (i 1.RP)

9 Diretka 7 kolmá technika ** Těžší krok u 1. bh, pak super lezení. Ignorujte borhák na vrcholu, je v labilním 
bloku.

10 Intenso 7- kolmá technika * Od 1. nýtu Šestky přímo přes nýty vzhůru. Lehce vtlačená cesta, ale docela 
pěkná. M. Kadlec

10 V - Komplex 8- kolmá technika Přes 1. BH Šestky, 2. BH Diretky, 2. BH Individuality šikmo doleva do France 
Frites a vzhůru. 1. RP D. Chudoba

11 Šestka 6- kolmá **

12 Křížová 7+ kolmá technika Nástup cestou Cocaine Corner a podél poruchy diagonálou do Black´n´White. 
Pěkná technická cesta. Díky novým vtlačeným liniím až přejištěná. 1. RP: T. 
Dunovský

13 Gotické Okno 7- kolmá vytrvalost Stěnou do výklenku, odtud do sokolíku, na jeho konec, přímo stěnou ke 
slaňáku. U 3. bh nesahat do Šestky.

14 Cocaine Corner 8- kolmá boulder * Přímo ve spádnici přílepku s nýtem vzhůru na polici. Pilířem vzhůru. Vtlačená, 
ale pěkná cesta. T. Dunovský (i 1.RP)

15 Cesta Klasiků 7+ kolmá boulder Výlez z převislého koutku do stěny. 1. RP Tomáš Dunovský

16 Čtyřka 4 položená

17 Los Magoros 6B převislá síla Boulder vpravo od Čtyřky, značeno zelenými křížky. Levačkou malej spoďáček, 
naskočit pravačkou do hnusného bočáku a hóóódně silovým skokem do police 
pod pamětní desky. That´s all. 1. RP Tomáš Dunovský

18 Aprílová 6 kolmá ****

19 Maturita 7+ převislá boulder Bolder za sklopený chyt a bočáky na backhand.

20 Herák Je 
Smažení

6B+ tr kolmá technika Nástup zcela vpravo do madel 2 m vpravo od Maturity, traverz celou stěnou 
doleva nad zemí nohama cca 0,2 až 1,5 m. Pěkné bouldry za malé střídají 
madla a 2 nohandy. cca 8 UIAA 1. RP F. Šilhan, 1994

20 Smažení Je 
Radost

6B+ tr kolmá technika Traverz celou stěnou 0,2 až 1,5 m nad zemí. Nástup vlevo vodorovnou trhlinou 
v Inkvizitoru nebo přímo Inkvizitorem do trhliny, pak v uvedené výši traverz až 
do madel 2 m vpravo od Maturity. ? 1. RP D. Chudoba, 1994?

21 Supermagor 6B+ převislá síla Nástup pod Maturitou z madla, traverz doleva po chytech označených zelenou 
tečkou, super kroky, končí se skokem do police pod pamětní desky. 1. přelez: 
Tomáš Dunovský

   Název  Klas.  Charakter  *    

1 Klouzačka 3 položená technika Vlevo od kouta vlevo od převisů, nástup podél spáry, poté do plotny, po dírkách a lištách 
přes skobu na polici se slaňákem.

2 Dešťová 6- převislá síla V levé části převisu vzhůru, 2 varianty nástupu: levá = lehčí cca 6-, pravá = těžší - z chytu 
vpravo, šikmo doleva a poté přímo cca 6, výlez vpravo na polici, slanění za borovici nebo 
sejít. Lze si přijistit vklíněnci.

3 Boule 7+ položená boulder Boulder za převislou kousavou spárku, poté výlez do položené stěnky a jste na vrcholu. V 
podstatě je to 8-, ale je to krátké, takže 7+. 1. RP Tomáš Dunovský

4 Skobová 6- převislá síla Nástup jako Boule 7+ přímo středem převisu, ale poté traverz doprava a přes skobu vzhůru. 
Slanění za borovici, nebo sejít doprava.

5 Převísky 4 převislá technika Nástup co nejvíce vpravo na šikmo skloněnou lávku asi 1 m nad zemí, traverz doleva ke 
skobě a odtud přímo vzhůru.

   Název  Klas.  Charakter  *    

1 Jednotka 2 Z vrcholu suťoviska drobně členitou skálou na vrchol - více variant ve stěně za 2 až 3

2 Komínek 2 Komínkem cca 4 m vlevo od nástupu Veberovky, pak vlevo na hranu a na vrchol.
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3 Neznámá 5 kolmá síla Nástup Veberovkou, z plošinky po polici doleva a přímo stěnou přes skobu na vrchol. ???

4 Veberovka 2 kolmá technika Žlabem z vrcholku malého suťoviska na plošinku ke skobě a dále na vrchol...

5 Hrana 4 kolmá technika Přímo po hraně mezi Veberovkou a Velikonoční, klíčové místo je na vrcholové hlavě.

6 Velikonoční 3 kolmá technika Vpravo za hranou mírně sklněnou plotnou pod převis (skoba), úkrok doprava a přes 2 skoby 
s kroužkem na vrchol. Sestup koutkem a strání vpravo od cesty.
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