
Petrohradské PADání 2007 
 

5.ročník závodu v boulderingu na přírodních kamenech 
 

Petrohradské PADání je závodem, ale i setkáním boulderistů na Petrohradu. Každým rokem se otevře 
nová část této obrovské oblasti a vytvoří se nové bouldery. Pro tento ročník je jich připraveno více než 
200, v obtížnostech od čtyřek do 8B Fb. Všechny bouldery jsou obodovány, do celkového pořadí se 
započítává hodnota z osmi nejtěžších přelezů. Leze se prakticky celý den, zhruba 7 hodin, 
samozřejmostí je večerní „after party“. 
 
Již poměrně známá oblast Petrohrad leží v západní části České republiky, ca. 80 km západně od Prahy 
a ca. 50 km severně od Plzně. Většinou oblé kameny jsou tvořeny hrubozrnnou žulou s vynikajícím 
třením občas s poněkud bolestivými chyty. Lezení je většinou hodně silové, řada hran a ploten však 
vyžaduje i dobrou techniku. Nejvíce chytů tvoří lišty, časté jsou i obláče, tu a tam i dírky. Většina 
kamenů má od dvou do pěti metrů a nachází se ve stinném lese.  
 
Termín: 02.06.2007  
Prezentace: v místě závodu, Petrohrad – na návsi, mezi 9-10 hodinou 
  (Petrohrad leží na silnici č.6 Praha-K.Vary, náves je ca. 1,5 km jižně od této silnice) 
Pořádá:  Petr Resch (viz ranking „8a.nu“), Karel Hegr a mnoho dalších 
Kontakt: reschici@atlas.cz (česky, německy, anglicky, rusky), 00420 604 245 568 (česky, 

německy) 
Sponzor: PAD bouldering gear (www.pad.cz) 
Hlavní závod: O pořadí rozhoduje součet bodů za nejtěžších 8 přelezů za závodní den. Nerozhoduje 

styl přelezu (OS). 
Vedlejší závod: Sbírání co nejvyššího počtu boulderů bez ohledu na obtížnost (muži minimálně 30, 

ženy minimálně 20) 
Bouldery: celkem více než 200 kusů 

Struktura (klasifikace Fb) + body: 
4 – 5C  60 kusů  1 – 7 bodů 
6A – 6C+ 90 kusů  10 – 40 bodů 
7A – 7B+ 40 kusů  50 – 170 bodů 
7C – 7C+ 20 kusů  300 – 420 bodů 
8A – 8B 10 kusů  750 – 1900 bodů 

Startovné: 150 CZK (6 €) 
  Každý účastník dostane od sponzora dar v hodnotě 200 Kč. 
Vybavení závodníků: 
  Doporučujeme vlastní bouldermatku (pořadatel nezajišťuje). 
Časový harmonogram: 

9.00 - 10.00 Prezentace 
11.00  Start 
18.00  Konec 
18.30  Vyhlášení výsledků 
20.00  After party (live music)  

Jídlo + ubytování (01.06./02.06./03.06.):   
v místě After party  
autokemping v Jesenici – možnost spaní ve vlastním stanu nebo v chatkách (celý camp 
bude rezervován pro tuto akci – UBYTOVÁNÍ POUZE PRO ÚČASTNÍKY 
PETROHRADSKÉHO PADÁNÍ 2007) 
rezervace na chatky:  
00420 608 029 189, pan Kyselka (hovoří německy, méně anglicky) 
nebo atcjesenice@seznam.cz 
www.dokempu.cz/kempy/cr/stredocesky-kraj/jesenice-u-rakovnika/kemp-atc-jesenice-143/ 
Zajištěno:  
Stravování (na výběr ze dvou hotovek – sýr nebo řízek á 60Kč) 
Pivo a jiné občerstvovací nápoje: po celou noc 
1-2 (vopravdu dobrý) kapely, oheň 
Prodej boulderových věciček a průvodců na Petrohrad za výjimečné ceny 
Zatím bez záruky: projekce filmů, grilované prasátko 

 


