
Městské skály 

Městské skály se nacházejí 5 kilometrů severně od města Šumperk. Přístup 

Od autobusového nebo vlakového nádraží Šumperk na trati 290 po zelené turistické značce asi 6,5 km směrem na Osikov, 

Hanušovice. Autem je možné nejblíže dojet do Osiková. Na konci asfaltové cesty je možné zaparkovat auto a vrátit se po zelené 

turistické značce směr Šumperk asi 2 kilometry. 

 

Specifika lezení 

Z geologického hlediska jsou skály tvořeny z pegmatitu s vysokým obsahem vykrystalizovaného křemene a živce. Skála je 

pevná, ostrá, dostatečně členěná a poskytuje krásné lezení na plotnách, v kolmých a mírně převislých stěnách. Najde se zde i několik 

převisů, komínů a spár. Tato oblast poskytuje jakýkoli typ lezení i bouldering. Popisované cesty jsou nově přejištěny kruhy, nýty a 

borháky. Skály dosahují výšky až 22 metrů. Pod stěnami jsou umístěny tabulky s popisy a nákresy cest.  

 

Ostatní 

Nejbližší pramínek vody je u Voštinových skal. Z Městských skal se vydáme po zelené turistické značce směrem Osikov, 

Hanušovice. Asi po 500 metrech odbočíme vlevo z kopce do viditelného úvozu, kterým se stahovalo dřevo. Po 300 metrech dojdeme 

na lesní cestu, po které se dáme vpravo a asi po 60 metrech je vpravo vedle cesty pramínek. Asi 10 minut.  

1. Vyhlídka 

29. Levé Hnízdo 5- 3. Kominík 4 

1.  Hrana Hnízda 5- 48. Krátká 5 

2.  Stěna Hnízda 5 4. Jívová 4+ 

 
5.  Klasická 3 31. Fetař 5- 

6.  Permoník 4 49. Sestupová 2 

7.  Křivice 5+ 15. Cvičný traverz 5 

8.  Dunivec 5 51. Projekt 

9.  Vzpomínka 6 16. Plotýnka 3 

10. Černý travers 5 17. Spárka 5- 

45.  Tornádo 6+ 17a. Varianta spárky 6 

45a. Varianta 8+ 32. Levá plotna 5- 

46.  Pestr revue 7+ 33. Pravá plotna 5 

11.  Klikatice 5 33a. Varianta 4- 

12.  MDŽ 4 50. Zlomený vrták 5 

30. Klobouk dolů 6+ 38. Boulder 5 

13.  Klobouk dolů varianta 6+ 39. Brigádnická 7- 

47. Bivaková 6 40. Těžká 8- 

14. Břucho 4 41. Natahovák 6+ 

54.  Belzebub 5 42. Sestupová 2 

55.  Boubela 3 43. Projekt 

2. Zadní blok 

18.  Prvního Máje 6+ 23. Buková 6+ 

35. Sestupová 2 24. Píďalka 2 

19.  Mechy 4 25. Hužvova 5+ 

52. Zimní 2 26. Německá 5 

20.  Severní hrana 3 27. Diretka 5- 

20a. Dolez na vrchol 4+ 28. Jižní hrana 3 

44. Došahovák 7- 34. Sestupová 2 

21.  Sokolík 4 36. Pohoda 3 

21a. Varianta narovnáním 6 37. Boulder problém 7+ 

22.  Magi 6 53. Projekt 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boulderingová oblast v okolí Městských skal 

Tato oblast se nachází u Městských skal, které již byly jako lezecká oblast uvedeny. Proto vynecháváme přístup a ostatní 

popisy. 

Specifika lezení 

Z geologického hlediska jsou skály tvořeny z pegmatitu s vysokým obsahem vykrystalizovaného křemene a živce. Skála je 

pevná, ostrá, dostatečně členěná a poskytuje krásné lezení převážně na slunečných místech vhodné pro brzký jarní trénink již v měsíci 

březnu. Až na některé nejsou nijak pojmenovány. Popisované bouldry jsou označeny šipkou udávající směr a číslem 1-3 udávajícím 

obtížnost. Vzhledem k tomu, že převážná část se nachází na Voštinových skalách, je v této oblasti vydán zákaz dělání jakýchkoli cest 

a používání fixního jištění nýty, borháky a kruhy. 

 

Přístup z Městských skal 

Z Městských skal jdeme směrem k pramínku vody. Z Městských skal se vydáme po zelené turistické značce směrem Osikov, 

Hanušovice. Asi po 500 metrech odbočíme vlevo z kopce do viditelného úvozu, kterým se stahovalo dřevo. Po 300 metrech z 

příkrého kopce dojdeme na lesní cestu, po které se dáme vpravo (žlutá turistická značka), po 60 metrech je vpravo vedle cesty 

pramínek a asi o 200 metrů dále je vyhlídka z Voštinových skal. Bouldry se nacházejí na pravé a spodní straně skalního útvaru. 

 

Popis klasifikace 

Vzhledem k tomu, že nikde není žádný standart pro označování bouldrů, použili jsme své označení. Bouldry jsou rozděleny 

do tří obtížností (1. lehké - do 6 stupně obtížnosti UIAA, 2. středně těžké do 8 stupně obtížnosti UIAA a 3. těžké od 8 stupně 

obtížnosti UIAA výše). Je zde brán v úvahu pouze lezecky problém, proto se Vám budou zdát malé rozdíly oproti klasickým lezeným 

cestám, kde některý autor bere v úvahu i možnosti jištění. 

 

Popis nákresů 

V nákresech jsou označeny šipkou stěny, kde se bouldry nacházejí. Pro úsporná řešení nebyl zvolen postup plných a velkých 

půdorysů. 

Pokud se Vám podaří udělat někde nějaký boulder, udělejte na stěně malou šipku. 

 



 


