
Chyby a upřesnění v průvodci Petrohrad 
 

Nic není bezchybné a tedy ani tohle dílko šité kvůli PADání 2006 v některých částech doslova na poslední chvíli 
má své mouchy.  
 
Strana 12: 
Skála číslo 1 má mylně označen boulder g), má být označen e), aby to sedělo s textem na straně 13. 
 
Strana 13: 
Fotografie je z Karmy na Plynárnu, nikoli na Elektrárnu, jak je uvedeno. 
 
Strana 16: 
Skála číslo 2 má dva bouldery označeny písmenkem b). To nižší u hrany má být d), aby to odpovídalo popisu na 
téže straně (boulder Pupendo). 
 
Strana 25: 
Doplnit k boulderu 3)h) Zkrat 8A „start z oblého chytu“ 
 
Strana 41: 
Popis kamene 5) (Rozštíplý kámen) má chybně označeny bouldery i),j),k). Mají být logicky abecedním 
pokračováním předešlých čtyřech boulderů, tedy e),f),g) tak, aby popis souhlasil s obrázkem na straně 40. 
 
Strana 53: 
Doplnit k boulderu 7)b) Orbit 6C+ tr SD „(konec g))“  
 
Strana 68: 
9)f) Eso Rimmer 8B SD, Rosťa Štefánek 2006  
 
Strana 79: 
5)a) Plané třešně 4 (bez kamenů okolo, zelená 36) 
 
Strana 81: 
4)b) Retarda zavyl 7A+ SD 
 
Strana 90: 
Ve schématu chybí označení „r “. Jedná se o šipku vlevo od „q“. 
 
Strana 95: 
Na bloku „Aquapark“(2) má být správně „Plavčík“ v písmenkem „c)“ a „Ví řivka“ s písmenkem „a)“ tak, aby to 
odpovídalo schématu na straně 94. 
 
„Red hot chilli pempers“ je jenom 7C+ namísto uvedených 8A. 
 
Nejvíce změn zaznamenala oblast Vlčího kopce, která prošla testem Petrohradského PADání 2006.  
 
Strana 101: 
3) U tabule 
e) Hopík 6B+ namísto původních 7A 
f) Divoká rozpaž 7B namísto původních 7B+ 
g) Koncertík 7B namísto původních 7A+, variantu Koncertíček zcela zrušit 
h) Krása pohybu 7B namísto původních 7A+ (POZOR !!! CELÁ HRANA VPRAVO JE ZAKÁZÁNA) 
l) Na hanbě …….. (konec vlevo od hrany) 
m) Schoulení ……… (bez levé hrany) 
4) Pod věží 
c) Povaleč 7A+ namísto původních 7B 
d) Skokan 7A+ namísto původních 7B 
g) Dětský Bobek 6A namísto původních 6A+ 
 
Strana 102: 



Na „Hospodě na mýtince“ bude provedena výrazná revize obtížností, protože to tam dost lítá. 
 
Strana 105: 
2) Strašidla 
špatné značení „Knoflík“ a „Ocásky“, má být: 
r)  Knoflík 6A (změna klasifikace namísto původních 6C) 
p) Ocásky 
zároveň tedy změna popisu q)Uzel na prstech… (start p) SD, konec r)) 
 
Strana 107: 
3)a) Kokotina 6A namísto 5C 
3)b) Ještě větší kokotina 6B namísto 6A 
Namísto projektů přibyli nové bouldery: 
l) Něco mezi nulou a ničím 8A/A+ (konec p)), Rosťa Štefánek 2006  
m) Morfium 7C/C+ 
5)a) Předsedovi na truc … (s kamenem vzadu), nikoli popis jak je uveden 
5)c) Sokolovská 6A+ namísto 6A 
 
Strana 108: 
6)b) Mistr a Markétka 8A namísto 7C+ 
        Bulgakov 8A+ namísto 8A+ tr 
 
Strana 111: 
5)d) Prase vařený … (konec f)) 
5)p) Trim 6A namísto 6B+ 
 
Strana 113: 
3)c) Pevné bříško 7A+ namísto 7A 
       Vypnuté hýždě 7C namísto 7B+ 
4) Levé stěny 
zcela špatně je označení písmenky u boulderů počínaje „Jeřabinka“. Tak aby souhlasili s obrázkem na straně 112 
je správně toto označení: 
m) Jeřabinka, n) Zduření, o) Nepříjemná, p) Převislá, q)Pravá hrana, r) Nohy vzhůru, s) Strůpek. 
 
 


