SKAŁA NAD POTOKIEM
Od Krakowa jedziemy szosą nr 794 na Skałę i Wolbrom. W Skale kierujemy się na Olkusz szosą nr 773, by po minięciu Pieskowej
Skały dojechać do Sułoszowej.
Jadąc od drogi krajowej nr 94 (popularnej „olkuskiej”) należy skręcić w Jerzmanowicach na Sąspów i Wolę Kalinowską a
następnie w lewo dojeżdżając do szosy nr 773. Po minięciu tablicy „Sułoszowa”, po około 50 m, należy skręcić w pierwszą drogę w
lewo.
Od Olkusza (kierunek od Katowic) należy kierować się na Kraków drogą nr 94, a następnie skręcić w Sienicznie w lewo w szosę nr
773. Po przejechaniu prawie całej Sułoszowej (od skrętu ok. 13 km), tuż za mostem na Prądniku (charakterystyczne niebieskie
barierki) należy skręcić w drogę na prawo naprzeciw domu z zielonym dachem i reklamą „Pokoje do wynajęcia”.
Odległości: od Krakowa – 32 km, od Skały – 8 km, od Olkusza 16 km.
Koordynaty geograficzne: 50º24’75,90’’N, 19º77’11,87’’E (50.247608, 19.770880)
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Skała nad potokiem jest zlokalizowana na początku wsi Sułoszowa
od strony Skały i Krakowa. Znajduje się kilkadziesiąt metrów od
szosy powiatowej ze Skały do Olkusza nr 773, przy bocznej drodze
asfaltowej biegnącej w stronę przysiółka „Blech”. Główna ściana, o
wysokości do 25 metrów (widoczne świetnie z szosy), położona jest
nad samym potokiem Prądnik, który przy wezbranej wodzie może
utrudniać dostęp do skały. Za główną ścianą, nieco powyżej drogi i
nad źródełkiem, znajduje się mur skalny o wysokości około 15
metrów.
Z uwagi na północną wystawę, zacienienie oraz chłód od strumienia,
skała jest rewelacyjna na upały. Trudności od III do VI.4.
22 drogi wspinaczkowe na Skale nad potokiem zostało
przygotowanych i wyposażonych w kompletną asekurację przez
Darka Żurka. W pracach porządkowych pomagali członkowie sekcji
wspinaczkowej KLAMA.PL. Oprócz tego powstało 6 linii TRAD,
każda wyposażona w dwa ringi do założenia stanowiska
zjazdowego. Na starcie części dróg na głównej ścianie zostało
zainstalowane także 8 ringów stanowiskowych.
Koszty wykonania dróg wspinaczkowych od 1 do 12 zostały
sfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Małopolski Regionalny
Program Operacyjny 2007-2013) w ramach projektu realizowanego
przez Gminę Sułoszowa.
Zakup materiałów do instalacji punktów asekuracyjnych na drogach
od 13 do 28 został sfinansowany ze środków Fundacji WSPINKA w
ramach programu nowa WSPINKA.

Górna część skalnych ścian Skały nad potokiem leży na działce należącej do prywatnych właścicieli, którzy nie
sprzeciwiają się wspinaczce. Wchodząc na prywatny teren, by się wspinać, bierzemy całkowitą odpowiedzialność za
uprawianie tego sportu na siebie i pamiętajmy, że jesteśmy gośćmi u kogoś z pełnymi konsekwencjami tego stanu
rzeczy! Szczególnie należy zwrócić uwagę na bezwarunkowe nie zanieczyszczanie terenu a zwłaszcza potoku Prądnik.

wspinka.org
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1.pBłyskCCiupagiC-CkrótkaCbajkaC
CCCCwlazłCkotekCnaCpłotekppVI.1/1+pp(3R+StZ)
2.pPrądnickiCkominekppIIIpp(TRAD+StZ)
3.pŚcieżkaCwCgóryppIVppp(TRAD+2RZ)
4.pZapraszamyCdoCReKLAMYppIV+pp(4R+StZ)
5.pStrefaCWibracjippVI+pp(5R+StZ)p
6.pQuatroCFromaggippVI.1+pp(6R+StZ)
7.pSnyCBabcippVI.1+/2ppp(7R+StZ)
8.pTatrzańskaCiluzjappVppp(TRAD+StZ)
9.pParadaCporostówCpVI.2ppp(8R+StZ)ppp
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17.pKingppVI.1+/VI.2pp(TRAD+StZ)p
10.pPółnocnyCfilarppVI.2+ppp(8R+StZ)
18.pKongppVI/VI+pp(TRAD+StZ)
11.pGraCoCkrzonppVI.1ppp(9R+StZ)
19.pRectoppVI.3+/VI.4pp(10R+StZ)
12.pLotCnadCSmoczymCGniazdemCC
20.pValhallappVI.3pp(11R+StZ)
pppppppppVI.1ppp(9R+StZ)
13.pMiłośćCodCPierwszegoCwłożeniaCC
pppppppppV+pp(TRAD+2RZ)
14.pMassdamerppVIpp(9R+StZ)
15.pMassdamerCnaCGastroppVI.1ppp(9R+StZ)
pppppppnapwysokościp3pwpinkiptrawers

16.pFidelCGastroppVI.3pp(9R+StZ)
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21.pZawzięcieppVI+pp(5R+2RZ)
22.pPasibrzuchppVI1+/VI.2pp(5R+StZ)
23.pAleCjaCnieCsięgamppVI.1ppp(5R+StZ)
24.pKaloszyCnieCnoszeppVI.1pp(5R+StZ)
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25. Zimna Suka VI.3/VI.3+ (7R + StZ)
26. Klamodajnia VI.2 (4R + StZ)
27. Klamasutra VI.1+ (4R + StZ)
28. No fucker no Fun VI.1+ (5R + StZ)

28

