
Sochorská skála 

 

 
 
1. „První“ - širokou spárou (borhák) na poličku a koutkem na vrchol V 

2. „ Do spárky“ – Zelenou převislou stěnkou (skoba) k borháku. Přímo vzhůru do pravé spáry (borhák) a jí 

vzhůru V 

3. „Údolka“ – Plotnou trochu doleva a zpět (2 jištění, těžké) pod převis (nýt). Převis obcházíme zprava ke 

stanovišti ve středu údolní stěny. Přes převis (borhák, těžké) přímo vzhůru k plotně (borhák) tou pod 

vrcholovou hlavu (jištění) a na vrchol V+ 

4. „var. Nástup Údolky“ – levou stranou kuloáru, přes převis z borovicí.Dál k nýtu pod převisem III – IV 

5.  Splněný sen – Nástup vpravo na hraně údolní plotny,nahoru a mírně vlevo do výrazného véčka / borh./přes 

něj pod velký převis / borh. a star.utržený kruh /.Do převisu a do leva / borh./přes převis - výlez do malé 

plotny / borh./dále plotnou pod kolmou stěnku,ní hore a mírně do leva pod žlutou stěnu / hodiny /přes ní k 

borovicím a na vrchol. 8 , David Pavlík 2.4 2002 

6.  „Traverzová“ – Kuloárem k borháku v levé stěně. Traverz na širokou polici v údolní stěně. Středem údolní 

stěny na vrchol. III – IV  

7. „var. Přímo“ – od borháku v traverzové přímo vzhůru  IV 

8. Kuloár - I – III 

9. „Pravá stěna kuloáru“ – spárou a stěnou pravé strany kuloáru na vrchol prostřední věžky. V 

10. Pilíř – Nástup levou stranou údolní stěny prostřední věže pod převisek (jištění). Překrok doprava za hranu a 

vzhůru pilířem na vrchol. IV 

11. „Východní roh“ – z okraje police převislou spárkou (těžké) na balkónek a po hraně na vrchol VI ! 

12. „Východní plotny“ – mírně převislými plotnami přes stupně přímo na vrchol IV 

13. Kout – výrazným koutem do široké rokle III , J. Cídl – K. Cídl, 1981 

14. „Plotnou“ – plotnou přes malou borovičku a lehce doleva na vrchol stěnky IV+ 

15. „Kovadlinka“ – plotnou k malé borovičce, přímo ke komínku a doprava na ostrý pilíř IV+! 

16. „Stěnou druhé rokle“ – levou mírně převislou stěnou druhé rokle (nejištěno) VI+ 

17. Druhá rokle – koutem a širokou roklí II-III , H. Cídlová – K. Cídl, 1982 

18. „Pilířek“ – lehce zleva pilířkem od Druhé rokle V 

19. „Přes břízu“ – po schodovitých stupních do plotny. Přímo plotnami na vrchol. III –IV 

20. „Poslední“ – komínkem na předskalí. Středem plotny na vrchol. V 


