 Solvayovy lomy 
provizorní horolezecký průvodce, © Marťan (9/2014)

Základní informace: Lezecká oblast je součást CHKO Český kras a NPR Karlštejn, lezení je povoleno celoročně
od května 2014. Materiál je vápenec (rajbas, lišty, obliny, police), 30 cest obtížnosti 5 – 8 UIAA, délky 25-30 metrů,
„sportovně“ odjištěných dotovanými borháky ČHS, každá se samostatným dvoubodovým štandem, cesty jsou na
skále označené pouze černými šipkami a přibližnou klasifikací. Obě stěny orientované na západ dobře vysychají,
slunce sem svítí od oběda, nad stěnou se pohybuje mnoho turistů. Pod skálou je špatný mobilní signál.
Doporučené vybavení: lano raději 60m, 10 expresek, přilby, smyce či HMS karabina na provázání štandu.
Pro jištění TR a spouštění nepoužívejte prosím borháky bez (vlastních) karabin. Při lezení (ve větších skupinách)
neblokujte cesty a slaňáky ostatním lezcům. Přelezení uvedených cest, jejich očištění i osazení fixního jištění nás
stálo nemalé úsilí, zde již zakreslené rozpracované „projekty“ budoucích cest, označené na skále smyčkou nechte
k přelezu a osazení jištění jejich autorům. Aktualizace je možné sledovat v databázích cest na internetu.

Příjezd: z dálnice D5 (Praha - Plzeň) exit 10 Loděnice a do obce Bubovice, kde zanechte auto (!), neblokujte
vjezdy, nevjíždějte do zákazů. Nebo autobusem ze Zličína do Bubovic, či vlakem do Vráže u Berouna.
Z obce Bubovice pěšky (20 minut) po štěrkové cestě směr důlní skanzen Solvayovy lomy. Od závory u skanzenu
vlevo dolů po široké cestě, která se stáčí nad jeskyní Arnika vpravo do spodních etáží bývalého lomu. (Od rozc.
u křížku a modré zn. „u Lomu“ je možné pod závoru dojít zkratkou po lesní cestě.) Ve skanzenu se lze v sezóně
občerstvit či navštívit důlní expozici, ve vsi jsou dvě hospody.
GPS: 49°58'20.759"N,14°8'40.617"E

Paraple (levá členitá stěna) – doporučené přilby nejen pro jističe

popisy cest zleva:
1. Retro 7?; František Mezera, M. Tučka, 7.9.2014 – (štand) stěnou a koutem na polici stěnkou ke slanění
2. projekt - krátká cesta stěnou
3. V dobré společnosti 6; Roman Blahník, F. Mezera, 10.8.2014 - přímo stěnou a vhloubením na polici
4. Každá noha dobrá 5+; Martin Tučka, L. Vaníková, 14.6.2014 - stěnou a koutem, doprava ke štandu č. 5
5. Bleskový útěk 6; Michal Šatava, M. Tučka, 1.5.2014 - stěnou přes výraznou díru na polici a přímo ke štandu
6. Horolezecký vápno 6+; Martin Tučka, M. Šatava, P. Melichar, 1.5.2014 - z kamene do zářezu, stěnou přes polici
7. Izmeníli mašínu? 6; Martin Tučka, M. Šatava, 8.6.2014 - stěnou a rozbitým koutem
8. Jáchym jede na prázdniny 7-; Jáchym Srb, Jakub Rumler, 13.6.2014 - nástup zářezem a stěnou přes polici
9. Hippopotkanus 8-; Michal Mestek, M. Tučka, 14.8.2014 - bouldr ve spodní části, stěnou a vrcholovým koutem
10. projekt - od hrany předskalí koutu hladkou stěnou a přes policí ke slanění
11. Belaz 8; Roman Blahník, M. Tučka, F. Mezera, 6.9.2014 - z předskalí stěnou přes výraznou rýhu a snadno dále
12. projekt - z předskalí v koutě trhlinou a stěnou nalevo od pilíře
13. projekt - koutem a krajem levé stěny
14. V blbém věku 6; František Mezera, E. Holíková, P. Holík, M. Tučka, R. Blahník, 6.9.2014 – vpravo od kouta
hranou úzké stěnky, kamenitým koutem, velkou trhlinou v převisu a vlevo převislou stěnkou ke slanění

Pozor: skála je rozlámaná od dřívější těžby a náletových dřevin, cesty nejsou olezené, stále padá kamení!

Panoptikum (pravá trojúhelníková stěna)

popisy cest zleva (varianty nejsou zakreslené):
1. Bouše 5+; Petr Marek, M. Tučka, P. Melichar, 4.5.2014 - převisem a levou hranou
2. Brůžek 6; Michal Šatava, M. Tučka, 8.6.2014 - stěnou vlevo od trhliny, dolez jako Orchestrion
3. Orchestrion 5+; Martin Tučka. L. Vaníková, P. Holík, F. Mezera, 1.5.2014 - trhlinou (3bh) a zleva (3bh) ke slanění
3a Falešná varianta 5; neznámý, 5.2014 - trhlinou cesty Orchestrion a dolez libovolně vpravo (kříží sousední linie)
4. Pěnička a Paraplíčko 7; Martin Tučka, F. Mezera, 1.5.2014 - stěnou vpravo od trhliny a přímo ke slanění
5. Mordparta 7; Michal Šatava, M. Tučka, 8.6.2014 - druhá cesta od trhliny, přímo přes jištění
6. Případ lichého střevíce 7+; Lukáš Čermák, M. Tučka, 14.6.2014 - plotnou a na prostřední špic
7. Šlágr 8-; Lukáš Čermák, M. Tučka, F. Mezera, 14.6.2014 - nejtěžší linie středem stěny
8. Mordyjé 5+; Martin Tučka, L. Vaníková, Z. Vaník – nástup Vacátko, trhlinou šikmo vlevo, dolez jako Orchestrion
9. Vacátko 7-; František Mezera, P. Holík, M. Tučka, 1.5.2014 - přes výrazný oranžový výlom pod vrchol
10. Hříšní lidé 7-?; František Mezera, M. Tučka, 4.5.2014 - „převislým koutkem“ a stěnou na hranu
11. Sedm let na Borech 7?; Petr Sláma, F. Mezera, 1.5.2014 - od výlomu na nástupu stěnou na hranu
12. Brdská galérka 7+; František Mezera, L. Čermák, M. Tučka, 14.6.2014 - černým pásem v pravé části
13. Direkce 6; František Mezera, L. Vaníková, Z. Vaník, M. Tučka, 14.6.2014 - krátká cesta podél hrany
14. Mrázek a pes 3; Zdeněk Vaník, J. Košař, E. Košařová, L. Vaníková, M. Tučka, 8.6.2014 - zprava hranou na vrchol
14a Čumsem varianta 4; Z.Vaník, J.Košař, E.Košařová, L.Vaníková, 6.7.2014 - od 2. bh stěnou přímo ke 4. a hranou
Poděkování patří všem, kteří pomohli. Užijte si lezení a slunce, Marťan (martan.kladno@seznam.cz)

