
Rumpál

Průvodce skalní oblastí 

Rumpál 

- Podle mapy KČT Brdy a Rokycansko jako 
Černá skála (600 m), 800 metrů severně od 
vrcholu Rumpál (639 m), 500 metrů pěšky od 
obce Sklená Huť(7 Km SV od Radnic) 



Přístup: Z návsi Sklené Hutě asi 200 metrů po 
silnici do kopce. Za posledním stavením doprava po 
zeleném turistickém značení 100 metrů. Poté vzhůru 
lesní cestou asi 100 metrů nad vodní zdroje do 
pravotočivé zatáčky. Odtud doleva vzhůru asi 200 
metrů zarostlou suťovou strání ke skalám(když se 
budete držet červených puntíkůna stromech, dovedou 
Vás přímo na vrchol Vyhlídkové skály). 

Charakteristika: Materiál - slepenec. Výška stěn 
orientovaných na SV až 16 metrů. V celém prostoru 
se nachází 38 výstupů. Převažuje stěnové lezení po 
vypreparovaných oblázcích s malou možností 
přijištění. Ve svahu stojí věž s nápadněhladkou 
údolní stěnou (Skleněný zámek-Radnickými lezci 
umístěna vrcholová kniha). Lezení na Rumpálu 
vyžaduje zvýšenou opatrnost. Narazíte na dunivé 
bloky a občas také na lámavé chyty! Všechny skalní 
útvary jsou opatřeny jistícími (slaňovacími) oky. Z 
vrcholu skal se otevírá krásný rozhled do dalekého 
kraje. V blízkosti oblasti nalezneme pozůstatky po 
těžběkřemence pro místní sklárnu. 

Aktuální stav(2009): Čisté, zajištěné, místy 
lámavé! Hojněnavštěvované. 



Celková situace




I. Smrková věž


Velice lákavá věž s provokující dominantní hladkou 
plotnou, vrcholový borhák, ve stěně borhák a 

necertifikovaná skoba. 

1. Sama doma 3; Po stupňovité hrance až na vrchol. 
Lehké lezení s vlastním jištěním. (E.Košařová-
J.Skuhrovec ml.) 

2. Jinej svět 5; Podél spáry pod převísek(vklíněnec), 
úkrok doprava (skoba+borhák). Doleva přes 
dominantní plotnu při hraně, nebo zprava (lehčí) na 
vrchol. (J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.) 

II. Borůvková plotna 

Méněvýznamná nižší věžička, nicméněse 
zajímavými výstupy. Na vrcholu borhák, ve stěně 

jedna necertifikovaná skoba. 

1. Schřadlá hranka 3-; Pravou hrankou až 
k vrcholovému borháku. (J.Skuhrovec ml.-
E.Košařová-J.Skuhrovec st.) 

2. Sklářská 4; Ke skobě, a mírněstoupající traverz 
doleva(čoky!). (J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.-
E.Košařová) 



3. Chvilka času 4-; Stěnou přes dunivý balvan 
(skoba) a na vrchol. (J.Skuhrovec ml.-E.Košařová-
J.Skuhrovec st.) 

4. Oblázková 3; Stěnou ke stromku(čoky), po hraně 
na vrchol. (J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.-
E.Košařová) 

III. Šántidéví 

Nejméněvýznamný útvar, krátké ale pěkné cesty. 

1. AH 4+; Pravou hranou na vrchol přes skobu. 
(J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.) 

2. Stinka 4+; Stěnkou, jištění vlastní.(J.Skuhrovec 
ml.-J.Skuhrovec st.) 

3. Hrana hitů 4+; Levou hrankou. Špatnězajistitelné 
(pouze jedna pofiderní smyce)! (J.Skuhrovec ml.-
J.Skuhrovec st.) 

IV. Skleněný zámek 

Krásná dominantní věž, výška 8 metrů. Vrcholová 
kniha, dva vrcholové borháky a jedno necertifikované 

oko. Těžší cesty odjištěny. 

1. Normální cesta 2; Vhodné pro sestup. Pozor-sice 
krátká, ale plotna! 



2. Štěk 3; Stěnkou, jištění vlastní. (J.Skuhrovec st.-
J.Skuhrovec ml.) 

3. Seniorova 4+; Krokem z balvanu k borháku(bez 
balvanu 6-), po levé straně odštěpu na vrchol. 
(J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.) 

4. Juniorova 4+; Zprava k borháku, po pravé straně 
odštěpu na vrchol. (J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st.) 

5. Serpentýna 3; Doprava pod trhlinu, podél ní 
(čoky) na vrchol. (J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st.) 

6. Radečská 5; Při hraněke skobě. Dál po hraně 
nebo zprava za ní a na vrchol. Dunivé a nebezpečné! 
(J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.) 

7. Anebo 5; Při hraněpřes skobu vzhůru a nebo přes 
borhák zleva. (J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.) 

8. Kulový blesk 6; Krátkou stěnkou. Špatně 
zajistitelné! (J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st.) 

V. Vyhlídková skála 

Největší skalní objekt v oblasti s 16 metrů vysokou 
markantní plotnou. Krásné lezení po 

vypreparovaných oblázcích. Těžší cesty odjištěny, 
pozor v některých místech lámavé a dunivé! Většina 

dolezů osázena borháky. 



1. Setsakramentská 3; Při krátké hraně. Pěkná linie 
po vlastním jištění. (J.Skuhrovec ml.-E.Košařová-
J.Skuhrovec st.) 

2. Ze spadlý řasy 4; Stěnou vpravo od borháku 
(společný s cestou č.3). (J.Skuhrovec ml.-
E.Košařová-J.Skuhrovec st.) 

3. Hrubozná 4; Mělkou depresí nalevo od borháku, 
přes vrcholový blok nahoru. (J.Skuhrovec st.-
J.Skuhrovec ml.) 

4. Turnerská 2; Traverz přes skoby šikmo doleva za 
odštěp. 

5. Mikrokosmos 5; Z balvanu lehce šikmo doprava k 
lavici (borhák+skoba), stěnou (borhák) na vrchol 
pravého bloku. (J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.) 

6. Cesta dobrých vyhlídek 5+; Stěnou vpravo od 
odštěpu (2x borhák+skoba). (J.Skuhrovec ml.-
J.Skuhrovec st.) 

7. Memento mori 6-; Přímo ke skobě, doprava k 
borháku. Šikmo vlevo přes dunivý blok (nebo stále 
pod odštěpem) a středem levého vrcholového balvanu 
na vrchol. Krajněnebezpečné! (J.Skuhrovec st.-
J.Skuhrovec ml.) 



8. Andělíčku, můj strážníčku 4; Koutovou spárou 
(skoba), doleva mezi dunivé bloky, doprava do 
sedélka.( J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.) 

9. Panická úzkost 4+; Stěnou přímo pod pilíř, úkrok 
doprava, zpět do pilíře, z jeho vrcholu překrok do 
stěny a vzhůru. Nezajištěno! Bude dodán BH. Nástup 
hodněnebezpečný, vyplatí přijistit se vlevo v 
ubíhající spárce. (J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st.) 

10. Cesta lesní moudrosti 4; Po levé hraně na zlom 
(sem též zprava koutkem), po levé straně pilíře 
(skoba) na jeho vrchol. Libovolněvzhůru. 
(J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st.) 

11. Tobogán 2; Zarostlým koutem a žlabem pod 
vklíněným balvanem do sedla. Pozor, v jednom 
exponovanějším místě hodnězarostlé a lámavé! 
Velice pěkná cesta v zimě! 

12. Hrana greenhornů 3; Přerušenou hranou na 
vrchol. Smyčky. (J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.) 

13. Bobřík odvahy 3-; Na travnatý blakon, lámavou 
stěnkou vpravo od hrany. Špatnězajistitelné!( 
J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.) 

14. Ptakozpěvná 3+; Stěnkou, výše spárkou na 
vrchol. (J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st.-E.Košařová) 



15. Jarní vandr 4; Na vrchol pilířku, stěnkou. 
(J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st.) 

15a. Čundrácká varianta; Varianta nástupu. Vlevo 
stěnkou o pilířku. 

16. Cesta K.T.O. 3-; Výrazným koutem s břízou a 
výšvihem přes vrcholový práh. Smyčky. 
(J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.) 

17. Deštěm posvěcená 5; Stěnou při hraně(4 
borháky). Při dolezu nad čtvrtým borhákem mírně 
exponované(chyty se hledají po hmatu-nejsou vidět), 
ale prostor při vypadnutí je. (J.Skuhrovec ml.-
J.Skuhrovec st.) 

18. Hrana lesních vůní 5; Přímo po hraně(3 
borháky společné s cestou č.17). Nástup dunivý! 
(J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st.) 

19. Kosmickej vandr 4+; Stěnou k borháku, spárou 
dunivého odštěpu vlevo od hrany na vrchol. 
(J.Skuhrovec st.-J.Skuhrovec ml.) 

20. V závětří 4; Odštěpem na balkon (hodiny), 
stěnou (skoba) na vrchol. (J.Skuhrovec st.-
J.Skuhrovec ml.) 

21. Všudybýlek 4+; Stěnkou na balkon (lámavé!), 
další stěnkou na vrchol (možno použít skobu z cesty 



č.20). Částečně nebezpečné, pozor na pád na polici! 
(J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st.) 

Hospody: Ve Sklené Huti – U bišonků– divná 
společnost, otevřeno jen příležitostněa ještě Vás 
někdy ani nepustí dovnitř 

V Přívěticích – Na návsi – klasická vesnická putyka, 
mívají i něco málo k snědku 

V Radnicích – Tam se vždy něco najde. 

Koupání: koupaliště v Přívěticích, zatopený lom u 
Radnic 

Průvodčík vznikl hlavně díky aktivitě 

Alpinclubu Plzeň a jejich informacím. 

Všechny cesty a jištění v oblasti jsou jejich 

prací. 

Petr Janata 2009 http://www.petrvht.estranky.cz 

petr.vht@tiscali.cz 


