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Tento průvodčík je určen všem, kteří milují
nádherný pocit z pěkného lezení v nepříliš obtíţných
cestách, začínajícím horolezcům a vysokohorským turistům,
připravujícím se na své výstupy ve vysokých horách. Nedá
mnoho špičkovým extrémistům, ani „rybářům“, kteří se stydí
nastoupit do pětkové cesty a raději provisí den na laně ve
„špicové osm mínus“, kterou na padesátý pokus sice jaksi
vylezou, ale jiţ v době, kdy všichni ostatní po svých dvaceti
pěkných cestách popíjí pivko u táborového ohně.
Kníţečka obsahuje oblasti, kde si zaleze opravdu kaţdý, a
kde neplatí výrazná omezení vyplývající z ochrany přírody.
Aţ na výjimky je pouze dopracovaným a aktualizovaným
výběrem z různých průvodců a vrcholových kníţek, autor si
nečiní ţádné nároky na autorská práva ani u lokalit, které
zpracoval či dopracoval. Úmyslně jsou vynechány oblasti
Jizerské hory a Český kras, protoţe obě byly nedávno
zpracovány ve velice kvalitních a vyčerpávajících
průvodcích.
Úvod ke kaţdé oblasti obsahuje základní informace
o přístupu, moţnostech táboření, geologickém sloţení,
krátké hodnocení a popis. Jako doplněk jsou stručně
uvedeny moţnosti výletů v okolí. Popisy jednotlivých cest,
vzhledem ke spíše metodickému ladění průvodce,
neobsahují údaje o prvovýstupech.
Protoţe začínat lézt bez zkušeností a cvičitele je zdraví
nebezpečné, jsou zde uvedeny důleţité kontakty:
Český horolezecký svaz, Mezi Stadiony, pošt. schránka 40,
160
17
Praha
6
–
Strahov,
tel.02-33017347,
http://www.horosvaz.cz/
Klub českých turistů, Archeologická 2256, 150 04 Praha 5,
tel. 02-6514529, http://klubturistu.cz/
Alpský klub – Alpenverein Praha, Štefánikova 63, 150 00
Praha 5, tel. 02-57328388 , http://www.alpy.cz/
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HOLÝ VRCH


Skály se nacházejí na JZ úbočí Holého vrchu,
na SZ okraji Prahy mezi Úněticemi a Suchdolem.



Od stanice metra Dejvická (Praha 6) autobusem
č.107 na konečnou a odtud po ţluté turistické zn.,
nebo autobusem č.147 na zast. „Na výhledech“, dále
700m po silnici a posléze po zelené turistické zn. přes
Kozí hřbety k Holému vrchu.




Z Únětic podél Únětického potoka přímo pod skály





SHOCart č.18 Okolí Prahy-sever, cyklo č.109 Okolí
Prahy-Mělnicko, KČT č.36 Okolí Prahy-západ
Buliţníky
CHKO„Roztocký háj – Tiché údolí“, lezení neomezeno.
K sestupům je nutné vyuţívat zpevněných cest.

 Táboření není moţné.
 V oblasti jsou dvě významné skály – „Alšova vyhlídka“
(v horní části JZ svahu Holého vrchu) a „Stráţce“
(přímo nad cestou). Obě poskytují pěkné lezení
většinou v pevné skále.Nástupy jsou označeny
šipkami. Délka výstupů od 10 do 30 metrů.
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Alšova vyhlídka
1. Západní hrana.V údolní stěně spárkou u hrany na lavici,
vzhůru ke skobě, doprava za hranu na balkónek (skoba) a
stěnkou přímo na vrchol. IV
2 .Únětická spára:
a) Přes převis. Přímo přes převis nad jeskyňkou na balkónek a
spárou na vrchol. IV
b) S obcházením převisu.Vpravo od jeskyňky vzhůru na římsu,
doleva na balkónek a spárou na vrchol. III
3. Tondova cesta. 2 m vpravo od jeskyňky trojúhelníkovou
stěnkou na polici, přímo pod levou větev Branky, odtlačující
stěnkou doleva na vyčnívající balvan a zářezem na vrchol. IV
4. Branka. Nástup na balvanu ve spádnici charakteristického
okna. Pod výšvihem buď vlevo nebo vpravo vzhůru na plošinu
s oknem. Vhodné pro nácvik sestupu. I
5. Cikcak. Z nástupu na Branku doprava koutem vzhůru na pravé
rameno Branky. Doleva pod výšvih mezi oběma rameny Branky a
jím vzhůru na plošinu s oknem.Vpravo koutovou spárou na vrchol.
III+
6. Dvoucestná. Nástup buď vpravo od Branky krátkým komínkem
na plošinu, traverz po lávce k pravému zářezu, nebo vlevo od
nástupu na Pilíř (viz č.8) krátkou stěnkou ve spádnici zářezu na
lavici. Odtud:
a) Doleva na plotnu a SZ stěnou levého zářezu na vrchol. III
b) SZ stěnou pravého zářezu k velkému odštěpu a vlevo od něho
na vrchol (místy lámavé). III+
c) Stěnkou aţ pod velký odštěp, traverz doprava a přes odštěp na
vrchol (místy lámavé). III
7. Převislá hrana. Cesta vede podél hrany, která začíná v údolní
stěně vpravo od nástupu na Dvoucestnou a výše vystupuje nad
pravou větví Branky. Těsně vpravo od hrany vzhůru na plošinu a
na lávku Dvoucestné. Vzhůru na plotnu pod kolmou stěnkou a
šikmo doleva kolem hrany na vrchol. V+
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8. Pilíř. Stěnkou k vodorovné spáře pod převisem a ke skryté
skobě nad ním. Šikmo doprava (skoba) a přímo vzhůru přes
velký odštěp na vrchol. V+
9. Černý převis. Vpravo od pilíře vzhůru na plošinu pod
převisem (skoba), přes převis a spárkou na rampu, odkud
stěnkou přímo na vrchol. VI 10. Plotny. Rozpukanou plotnou přímo vzhůru na velký odštěp.
Z něho přes hluboký otvor přímo vzhůru na rampu a stěnkou na
vrchol. III
11. Východní stěnka. Nad vyústěním zmíněné rampy stěnkou
vlevo od komínku. III
11a. Malý převis. Vlevo od JV hrany (vpravo je cesta č.11)
hladkou stěnkou pod převis (skoba) a přímo přes převis na
vrchol. IV
12. Traverz stěnou. Západní hranou na balkónek, překrok do
Únětické spáry a do kouta, vytlačující stěnkou Tondovy cesty
mírně dolů do levé větve Branky a traverz do kouta Dvoucestné.
Vodorovnou spárou na plošinu v Černém převisu, k odštěpu
v plotnách a doprava na rampu. IV+

Stráţce
13. SZ spára. Spárou ve spádnici vrcholu na lavici a zářezem na
vrchol. III
14. Radegast. Cesta vede čelní stěnou pilíře. Z balvanu pod levý
okraj převisu, doprava ke kruhu a přímo přes převis (2 skoby) na
římsu. Zleva na další římsu (skoba), odtud přímo vzhůru (skoba)
na lavici a přes převis na vrchol. V+ A1 (7-)
15. Přátelská. Přes skalky k převislé spárce vpravo pod
převisem předcházející cesty. Těsně vpravo od ní přes kolmou
stěnku na lavici a koutem na plošinu. Doleva a vzhůru na lavici
pod vrcholem. Odtud:
a) Poněkud vpravo od hrany vzhůru a vlevo hranou na vrchol. III
b) Přímo hranou na vrchol. IV
c) Vlevo od hrany stěnkou na vrchol. III+
16. Horoměřická. Levou spárou ve stěnce nad cestou na terasu
pod hlavou Stráţce, vlevo přes plotnu do kouta a jím do sedélka
-7-

-8-

za hlavou Stráţce. Odtud pod horní výšvih, doleva pod široký
kout, vzhůru na lavici, koutem pod převis a vpravo na vrchol. III
17. Ptačí. Levou spárou ve stěnce nad cestou na terasu pod
hlavou Stráţce, odtud přímo vzhůru přes převis (skoba), traverz
doleva za hranu a vzhůru na hlavu Stráţce. Odtud pod horní
výšvih, vlevo od kouta stěnkou na lavici a spárou na vrchol. IV+
18. Diretka. Koutem vpravo od nástupní spáry na cestě č. 16 a
17 nebo stěnkou ještě poněkud vpravo na terasu pod hlavou
Stráţce a vzhůru pod převis (skoba). Podél spáry přímo přes
převis na hlavu Stráţce, odtud pod horní výšvih a koutovou
spárkou pod vrcholový převis. Převisem zprava na vrchol. IV+
19. Hřebenovka. Plotnou v pravé části stěnky nad cestou na
polici a spárkou na terasu pod hlavou Stráţce. Doprava na ţebro
a jím na hlavu Stráţce. Odtud po hřebeni na vrchol. II

KOZÍ HŘBETY
 Skalní oblast na SZ okraji Prahy u Suchdola.

Hřeben Kozích hřbetů se táhne v délce asi 800 m od
silnice ze Suchdola na Černý Vůl SV směrem
k Tichému údolí.
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Od stanice metra Dejvická (Praha 6) autobusem
č.147 na zastávku „Na výhledech“ ,dále pokračujeme
700 po silnici a posléze po zelené turistické značce na
Kozí hřbety .



Oblast je dobře dostupná po silnici ze Suchdola na
Černý Vůl.



SHOCart č.18 Okolí Prahy-sever, cyklo č.109 Okolí
Prahy-Mělnicko, KČT č.36 Okolí Prahy-západ



Buliţníky
-10-



CHKO“Roztocký háj – Tiché údolí“, lezení neomezeno.
K sestupům je nutné vyuţívat zpevněných cest.

 Táboření není moţné.
 Hřeben Kozích hřbetů se lezecky dělí na tři části.

První oblast leţí na nejvýchodnější výspě hřebene
přímo nad Tichým údolím. Zhruba uprostřed hřebene
leţí výrazná Lomenice s téměř 20 m vysokou stěnou.
Poslední lokalitou je JZ strana ţlabu, který spadá do
údolí mezi posledními skalami západního konce Kozích
hřbetů.

Východní část
Stezka. V levém boku trojúhelníkové stěnky po stupních šikmo
doprava na vrchol. II
Štěnice. Středem trojúhelníkové stěnky na vrchol. II
Schůdná. Koutem na lavici, traverz doprava a vzhůru na vrchol.
III
Bohnická hrana. Převislou hranou a posléze po stupních na
vrchol. V+
Malý kout. Koutem vpravo od Bohnické hrany přes skobu na
vrchol. IV+
Lovecká. V levé straně Burianova kouta šikmo doprava do
ţlábku a na vrchol. III
Burianův kout. Koutem pod převis (skoba) a přes ten na vrchol.
III
Lednová. Vpravo od Burianova kouta stěnkou na vrchol. IVŢehlička. Samostatná stěnka v podobě postavené ţehličky:
a) Levá cesta. Středem stěny na římsu, šikmo doleva a vzhůru
do výklenku (skoba) a odtud na vrchol. IV
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b) Pravá cesta. Z římsy pravou částí stěny na vrchol IV

Lomenice
Údolní cesta. Nástup ve spádnici vrcholu. Mělkým členitým
vhloubením šikmo doleva pod převis (skoba) a šikmo doleva
ubíhající spárkou na začátek předvrcholového ţlábku. Zde
doprava doprostřed šikmé plotny, vzhůru pod převis (skoba) a
přes převis na vrchol. V
Spára. V údolní stěně vpravo od spádnice vrcholu zarostlou
spárou na plošinu pod vrcholovým výšvihem. Odtud:
a) Vlevo nevýraznou spárkou vzhůru na veliký balvan, který
ohraničuje zprava šikmou plotnu Údolní cesty a pravým okrajem
plotny na vrchol. III+
b) Přímo vzhůru na schod a vlevo přes plotnu přímo na vrchol. IIITrhlina. Těsně vpravo od Lomenice do kouta k jeskyni, nad
kterou probíhá masívem široká, nahoře převislá trhlina. Tou přes
převis (skoba) na vrchol. IV-

Západní část
Převislý kout. Nalézá se vlevo pod Špinavou stěnkou. Koutem
přímo vzhůru ke skobě, doleva a vzhůru na terasu. Odtud vpravo
komínkem a stěnkou na hřbet. V+
Severka. V nejvyšší části jihozápadní strany ţlabu pod výraznou,
nahoře převislou plotnou koutem a vzhůru do spáry. Tou na
vrchol. III
Špinavá stěnka. V horní části skal pravou polovinou kolmé
stěnky (skoba) na římsu a odtud přímo na hřbet. III+
Špinavý komínek. Komínkem v pravé straně Špinavé stěnky
vzhůru. II
Šikmá cesta. V místě, kde spadá ţlab, vystoupíme z cesty šikmo
doprava na travnatou lavici v SZ úbočí skal, vzhůru na stupeň a
šikmo doleva na hřbet pod Špinavou stěnkou. II
Hnízdo. Ze stupně na Šikmé cestě stěnkou do jeskyňky a odtud
přímo na vrchol. V
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Učitelská. Po travnaté lavici (viz. Šikmá cesta) asi 4 m za
nástupem na tuto cestu zleva či zprava na odštípnutý balvan a
odtud přímo na vrchol. III

 Táboření je moţné pod skalami.
 Velmi hodnotný terén s mnoţstvím pěkných cest

většinou v pevné skále. Stěny jsou vysoké aţ 20
metrů. Horolezci byly vyhledávány jiţ od počátku 20.
století.
Čertovy skály se dělí na pět útvarů, které jsou
popisovány stejně jako výstupy zleva doprava. První
skalky Kulička a Malá skála jsou horolezecky
bezvýznamné.

Ohnisko. Traverz asi 50 m na JZ od Učitelské ke kolmé, dole
převislé stěnce. Nástup vpravo od výklenku, šikmo doleva ke
skobě, dále šikmo doprava na plošinu a přímo na hřbet. IV
Poslední. Dva metry vpravo od výklenku na Ohnisku vzhůru a
přes převis na hřbet. IV+

ČERTOVY SKÁLY
U ČERNOLIC



Skály se nacházejí asi 20 km JJZ od Prahy při SV
okraji Černolic.



Ze ţelezniční stanice Dobřichovice (trať č. 171)
nejprve doprava a hned první ulicí vlevo vzhůru obcí
aţ na okraj lesa. Stále stoupající lesní cestou přes
silničku na vrchol hřebene. Buď přes obec Černolice
nebo po červené tur.zn. doleva ke skalám.



Ze silnice Praha – Strakonice odbočíme na
Řitku (4 km od Mníšku směrem na Prahu), odtud
pokračujeme směrem na Všenory, ale po 2 km
odbočíme doleva na Černolice.






SHOCart č.16 Křivoklátsko, Rakovnicko, cyklo č.125
Okolí Prahy-Slapy, KČT č.36 Okolí Prahy-západ
Křemence
Lezení neomezeno
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Dobřichovice-zámek ze 16. stol., pěkná kaple
Jezírko-zajímavý zatopený lom
Karlík-novorománský kostel s původní románskou

rotundou. Na ostrohu zbytky hrádku zal. Karlem IV.
Kazín-stopy opevnění,údajný hrad Kazi, sestry Libuše
Mořina-poblíţ známý lom „Velká Amerika“, v obci
barokní kostel

Dvojitá věţ
Tvoří ji Dolní a Horní skála. Dolní skála je obrácena členitými
stěnami k JV. V polovině z ní vybíhá výrazná skalní kulisa.
Vpravo od kulisy je stěna přerušena komínem. Nad ním
začíná Horní skála spadající stěnami k JV a V. Její úpatí tvoří
stupňovité ţlaby.

DOLNÍ SKÁLA
1.Štěkrův převis. Výstup v levém okraji stěny. Pod převislý zářez
mezi dvěma skalními deskami a zářezem na vrchol. VI
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2.Opomenutá. Asi 4 m vpravo od předcházející cesty šikmo
doprava pod převislý stupeň (skoba). Odtud buď vlevo na
balkónek a lámavou stěnkou na vrchol, nebo doprava na hranu a
po ní na vrchol. IV
3. Honzovy převisy. Nástup do stěnky vlevo od vybíhající skalní
kulisy. Poněkud vlevo přes olámaný převis na úzkou šikmou
plošinku (v ní kruh). Odtud:
a) Přímo přes další ostrý převis a po levé hraně na vrchol. IV
b) Doleva po strmé krátké lávce a stěnkou vpravo na vrchol. III
4.Velké chyty. Čtyři varianty výstupu po skalním zrcadle
vybíhající kolmo ze stěny:
a) JV hrana. Přímo po hraně kulisy přes převis na plošinku
s kruhem a pak vzhůru po hraně přes převis. VI
b) Normálka. Okrajem levé strany kulisy na plošinku (kruh),
překrok do stěny vlevo, přes malý převis a stěnku na vrchol. III
c) JZ kout. Koutem doleva na plošinku a jako Normálkou na
vrchol. IV
d) JV kout. Nástup pod komínem vpravo od kulisy, po 2 metrech
traverz vlevo do kouta a jím na plošinku. Normálkou na vrchol. IV
5.Komín. Komínem vpravo od skalní kulisy kolem vklíněného
balvanu. II
6.Vzdechy. Přes mírně převislou stěnku vpravo od komína na
polici a další stěnkou ke kruhu. Dále přímo podél spáry nebo po
skalách vpravo na vrchol. IV

HORNÍ SKÁLA
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7.Traverzník. Z plošiny nad komínem traversem po lištách vpravo
(skoba). Z poslední lišty přímo vzhůru spárkou, pak koutem a na
závěr stěnkou doprava na vrchol. II
8.Bříško. Ze ţlabu na úpatí JV stěny do převislé spáry (skoba) a
tou na lištu (skoba). Traverz doprava a převislou stěnkou (skoba)
na plošinku pod vrcholovým převisem. Přímo převislou spárou
nebo lehčeji vpravo na vrchol. VI
9.Taštička. Cesta vede JV hranou. Nejprve mírně šikmo přes
plochý balvan s dobrým chytem („taštička“) na hranu (2 skoby).
Dále poněkud doprava, pak přímo vzhůru pod převislé bříško.
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Pak buď přímo přes převis nebo vlevo od něho a po hraně na
vrchol. VI A0 (7-)
10.Schodiště. Z horní části ţlabu spadajícího z terénního valu
stěnou podél pravé hrany na vrchol. II

Střední věţ
Mohutná skála vpravo od Dvojité věţe. Hlavní výstupy vedou
její 20 m vysokou JV stěnou, která je poměrně členitá, ale
kolmá a místy i převislá.

JIHOVÝCHODNÍ STĚNA
11.Panikář. Mělkou spárou v levé části stěny pod malý převis
(skoba), přes něj do hnízda (skoba).Dále:
a) Přímo přes převislý balvan na plošinku, koutem do zářezu a
z něho na vrchol. III
b) Kolem balvanu doleva po římse, doprava na plošinku nad
balvanem a jako u a) na vrchol. III
12.Plotny. Nástup asi 2 m od předcházející cesty pod třemi pásy
hladkých šikmých ploten. Přímo přes nejniţší z nich a prvním
převisem na střední plotnu (skoba), a traversem doprava ke
kruhu. Vysokým krokem na třetí plotnu (skoba), z ní do kolmé
stěny a tou pod vrcholový blok (kruh). Přes ten k vrcholu. V
13.Jiţní rys. Výraznou trhlinou ve středu stěny (skoba) na
balkónek (kruh). Šikmo doprava vzhůru po dobrých chytech do
koutku a tím na vrchol. III
14.Tři převisy. Cesta vede pravou částí stěny. Přes dvě lavice
pod převislou stěnkou a tou přímo na balkónek nad prvním
převisem (skoba). Dále vlevo na hladkou plotnu a koutem vpravo
kolem převislého výběţku na další balkón (2 skoby). Vysokým
krokem přes poslední převis, vodorovným traversem doprava
kolem vystupujícího kamene (skoba) a koutem na vrchol. V
15.Velký převis. Nad předskalím po pravém okraji stěny tvoří
skála vysoký kout, který přechází v převis. Tímto koutem vzhůru
k balkónku, který vystupuje ze stěny vpravo. Zde přejdeme do
stěny vlevo (skoba), pokračujeme šikmo doleva vzhůru na hranu
a po ní aţ k plotně (těţké) nad převisem k velkému vystupujícímu
balvanu (skoba). Koutem na vrchol. VI
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16.Hiršovka. Traverz pravou částí stěny. Trhlinou Jiţního rysu
na první plotnu vpravo, traversem kolem hrotu k zářezu a jím na
balkónek. Traversem stále doprava pod převis (skoba), kolem
hrany na lávku za rohem (skoba) a stěnkou na balkónek v pravé
stěně kouta nad předskalím. Dále:
a) Vytlačujícím traversem doprava za hranu do východní stěnky a
po stupních na plošinu pod vrcholovou stěnkou.
b) Z balkónku mírně vlevo a přímo přes převis na plošinu pod
vrcholem ve východní části stěny.
Z plošiny přímo stěnkou nebo její pravou hranou k vrcholu. IV-V

Severovýchodní věţ
Poslední významný mohutný skalní útvar Čertových skal.
Spadá k jihovýchodu vysokou a kolmou stěnou přeťatou nad
polovinou podélnou římsou. Severozápadní stěna je nízká a
její úpatí tvoří podélný terénní val. Východní stěna je kolmá
aţ převislá a málo členěná.

JIHOVÝCHODNÍ STĚNA
21. Černý důl. Z nízkého předskalí v levé části stěny do hluboké
spáry (skoba) a tou aţ na konec. Odtud:
a) Doprava krátkou stěnkou a pak traversem doleva do hnízda
pod převisem (skoba).
b) Stěnkou mírně vlevo (skoba) do hnízda pod převisem (skoba).
Odtud spárou přes převis na lavici pod vrcholem (skoba) a
krátkou stěnkou na vrchol. IV-V (varianta b je těţší)
22.Generálka. Z nízkého předskalí v levé části stěny po šikmé
lávce doprava na její konec a přes stěnku na levý okraj širší
podélné římsy. Sem moţno téţ přes odštípnutý blok vpravo od
předskalí a přes nízký převis (skoba) na lávku a stěnkou vpravo.
Po římse pak traversem vpravo, uprostřed sestup na dolní lávku
a tou na konec. Spárkou vzhůru na plošinku a z ní na vrchol. II-III
23.Horní travers. Nástup kolem hrany vlevo od horní části
Černého dolu. Traverz doprava do skalního hnízda pod převisem
(skoba). Po lavici doprava na její konec a sestup na okraj
podélné římsy v Generálce. Jako u předcházející cesty traversem
stále doprava a spárkou kolem odštěpu na vrchol. III
-19-
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24.Traverz pod Generálkou. Z odštěpeného bloku se zářezem
v podobě „V“ (nástup na Generálku) stěnkou mírně doprava pod
její převislou část (skoba). Traverz doprava za oblý roh do
mělkého vhloubení (skoba).
Odtud:
a)Přímo vzhůru přes malý převis (kruh) a dva stupně na konec
dolní lávky v Generálce a přímo na vrchol. IV
b) Traversem pod převisem doprava aţ ke spárce, podél ní na
lávku, z té traversem doprava k východní hraně skály a po hraně
k vrcholu. IV
26.Otovka. Travers v pravé spodní části jihovýchodní stěny. Na
šikmou lávku, po té doprava vzhůru (skoba) a pak traversem
doprava přes tři skoby. Od poslední z nich:
a) Asi 2 m vzhůru, pak šikmo doprava (skoba) na lávku u
východní hrany.
b) Asi 1 m níţe, pak travers doprava pod převis a po jeho pravé
straně (skoba) na lávku u východní hrany (skoba).
Dále kolem hrany ke spáře a tou na podvrcholovou plošinu. V
28.Kazatelna. Nástup v jihovýchodní hraně věţe. Přes převis
(kruh) na kazatelnu pod dalším převisem (skoba). Do stěny vlevo
a spárou jako u Otovky na podvrcholovou plošinu. IV

VRANÍ SKÁLA
U Zdic



Skála se nachází asi 5 km severně od Zdic na vrcholu
stejnojmenného zalesněného kopce (536 m).



Ze ţelezniční stanice Zdice (trať č. 170)
od nádraţí po modré tur.značce aţ k rozcestí
„Na hřebeni“. Odtud po zelené tur.značce do údolí k
potoku a od rozcestí „V potocích“ po ţluté tur.značce
ke skalám. Celkem 7 km.
-21-



Ze Zdic přes Černín do obce Svatá. Odtud pěšky po
modré a posléze ţluté značce ke skalám.Asi 2,5 km



SHOCart č.16 Křivoklátsko, Rakovnicko, cyklo č.124
Karlštejnsko-Křivoklátsko, KČT č.33 KřivoklátskoRakovnicko





Buliţníky
CHKO Křivoklátsko, lezení povoleno celoročně,
návštěvnost omezena na 6 horolezců za měsíc

 Vzhledem ke statutu CHKO není povoleno
 Velmi hodnotný terén s mnoţstvím pěkných cest

většinou v pevné jen místy lámavé skále. Hlavní stěna
je vysoká aţ 30 metrů.Na Vraní skálu navazuje
směrem k východu několik dalších bloků. Výstupové
cesty jsou označeny shodně s průvodcem zleva
doprava.

 Stradonice-rozsáhlé keltské oppidum z 1.stol. před

naším letopočtem, archeologická lokalita prvořadého
významu
Zdice-městečko známé těţbou ţelezné rudy jiţ od
středověku, rodiště kronikáře Kosmy, původně gotický
kostel zbarokizován 1747-49
Hudlice-rodný domek Josefa Jungmanna, muzeum
Nový Jáchymov-kdysi největší ţelezná huť
v Rakousko-Uhersku, četné pozůstatky po dolování
Kublov-lidová architektura, rodiště skladatele
J.L.Zvonaře, muzeum
Velíz-vrch nad Kublovem (595 m), rozsáhlé hradiště,
byl tu prý zajat Vršovci kníţe Jaromír
-22-

1.Lišejník. Středem stěnky vpravo od sestupové cesty po
drobných chytech na vrchol.
III
2.Terrifova cesta. Nástup vpravo od břízy. Krátce vhloubením do
spáry vlevo (skoba) a tam na římsu. Traverzem doleva ke kruhu
na Máčkově cestě. Tou k vrcholu. V
3.Západní spára. Převislou spárou nejprve vzhůru, pak mírně
doleva přes dvě skoby ke kruhu na Máčkově cestě. Tou
k vrcholu. V
4.Dubnová. Od vlevo ubíhajícího zářezu vytlačující stěnkou
(skoba) pod převis (skoba), přes něj ke kruhu na Máčkově cestě.
Tou k vrcholu. IV+
5.Máčkova cesta. Vlevo od pilíře zářezem na římsu (skoba) a po
ní traversem doprava ke kruhu. Přes dva převislé stupně (skoba)
doprava vzhůru na podvrcholovou plošinu. IV
6.Severní pilíř. Lámavou hranou pilíře pod převis, přes něj
(skoba) a hladkou stěnkou na věţičku. Překrokem do stěny a
dále:
a) Přímo hranou na vrchol. V
b) Šikmo doprava přes dvě skoby na vrchol. V
7.Vraní komín. Hlubokým komínem v horní části kolem
vklíněného balvanu (skoba) k vrcholu. II+
8.Via Gioconda. Nástup pilířem mezi cestami 7 a 9 na plošinu
s břízou. Odtud rozlámanou, mírně převislou trhlinou pod převis
(2 skoby). Přes převis zleva podél úzké spárky po dobrých
stupech. Doprava do středu ploten ke skobě a odtud buď po
hraně, nebo přímo k vrcholu. V
9.Horní lávka. Zarostlou spárou vlevo od komína na lávku, po ní
doleva (skoba). Vzhůru na polici ke kruhu a odtud zářezem na
vrchol. II
10.Vé-eS cesta. Hranou vlevo od zarostlé spáry na pravý okraj
Horní lávky (skoba). Doleva na lávku pod převislou stěnu. Odtud:
a) Sokolíkem od převislé stěny (skoba) na vrchol. V
b) Hladkou stěnou vpravo na vrchol. V
11.Dušičková. Ve spádnici vrcholu je plotnovitá stěnka. V její
pravé části podél trhlinek k zanikajícímu převisu, přes něj ke
kruhu ve stěně. Odtud mírně doprava vzhůru na stupně a ke
kruhu na cestě č.9. Traverzem doleva a komínovou spárou mezi
dva vrcholy. V+
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12.Berounská. Středem plotny (skoba) pod převis (skoba). Přes
ten mírně zleva (skoba) a převislým vhloubením (skoba) na polici
ke kruhu . Odtud:
a) Libovolnou z cest na vrchol. V+
b) Asi 2 m doprava, převislou spárkou (skoba) do vhloubení
(lámavé) a jím na vrchol. V
14.Procházka. Spárou uprostřed stěny přes převis (vpravo
skoba) doleva a vzhůru šikmou plotnou k břízce a koutem na
polici ke kruhu. Zářezem přímo vzhůru podél vysunutého bloku
na vrchol. III+
16.Cvičná. Před předskalí s balvanem v levé části stěny pod
převis (skoba), přes ten doprava ubíhající spárkou (2 skoby) na
polici ke kruhu. Po ní doleva a koutem na vrchol. IV A1 (V+)
17.Šídova cesta. Z balkónu u levé hrany severní stěny šikmo
doprava pod převislou stěnku (skoba). Odtud:
a) Šikmo vzhůru do vhloubení (skoba) a kolmou stěnou na vrchol.
IV+
b) Traversem pod převisem doprava na polici a koutem vlevo na
vrchol. III
18.Bratrská. Nástup asi 2 m od předcházející cesty. Přes krátkou
plotnu na malý balkónek, dále šikmou doprava vzhůru (skoba),
pak středem ploten přímo vzhůru (skoba) kolem převislého hrotu
na vrchol (lámavé). IV
19.Východní komínová spára. Spárou ve středu V stěny do
hnízda a komínem přes vklíněný balvan na vrchol. II
Sestup:
a) Z vrcholu po turistické cestě, z ní komínem vpravo a pod
severní stěnu.
b) Po hřebeni na východ, po stupních do sedélka a doleva
pod severní stěnu.

Další skály v oblasti
Na hlavní masiv navazuje několik dalších skalních útvarů
většího či menšího významu. Nejhodnotnější je Kazatelna,
Podivín a Nos se stěnami od 15 do 20 metrů.
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DEHETNICKÁ
Skály se nacházejí asi 6 km SSV od Zbiroha na
jiţním okraji Křivoklátské pahorkatiny.



Ze ţelezniční stanice Zbiroh(trať č. 170) autobusem
nebo pěšky přes Zbiroh do obce Líšná. Odtud po
silnici směrem na Kublov. Po 2,5 km vlevo v lese
skalní stěna.



Ze Zbiroha na sever směrem na Kublov, Křivoklát aţ
do vesnice Líšná. Odtud dle popisu výše. Auto lze
zaparkovat na blízké lesní cestě.



SHOCart č.16 Křivoklátsko, Rakovnicko, cyklo č.125
Okolí Prahy-Slapy, KČT č.34 Brdy a Rokycansko



Jiţní skála



DEHETNICkÁ SKÁLA

SKÁLA

Buliţníky

 CHKO Křivoklátsko
 Vzhledem ke statutu CHKO není povoleno tábořit
v bivaku pod skalami.



Velmi hodnotný terén s mnoţstvím pěkných cest
většinou v pevné skále. Nejhodnotnější je západní
stěna Jiţní skály (velký masiv), východní stěna je
ukloněná a vhodná k výcviku. Kratší, ale pěkné lezení
je také na Prostřední a Severní skále. Nástupy jsou
značeny červenými a bílými šipkami.



Viz Vraní skála.
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Jiţní skála
1.Plzeňská. Nástup v členitém koutě v levé části výrazného
kuloáru západní stěny. Koutem vzhůru a dále spárkou na
vrchol.III
2.Převislá. Středem stěny vpravo od Plzeňské ke kruhu. Od
kruhu vzhůru a dále do pravého vhloubení a jím na vrchol. V+
3.Ţlutý kout. Ţlutým mírně převislým koutem ve středu stěny ke
skobě, od ní těţkým krokem na polici se stěnovou kníţkou a
mírně doleva přes malý převis na vrchol. V
4.Cesta ke slunci. Nástup vlevo od bivaku, vzhůru pod převis.
Přes něj (skoba) na malý balkónek, krok vpravo a stěnou (skoba)
na vrchol. VI
5.Bivaková. Vpravo od bivaku stěnou přímo ke skobě. Přes
převis a šikmo doleva na širokou lávku pod velkým převisem
(skoba). Přes ten zleva (skoba) a stěnou na vrchol. V-VI
6.Podzimní. Výrazným koutem vpravo od bivaku podél spáry na
širokou terasu a z té lehce na vrchol. IV
Varianta: Z terasy traversem doleva po široké lávce aţ k břízce
v cestě č.3 (stěnová kníţka) a odtud na vrchol. IV
7.Generálka. Od pravého okraje stěny po lavici na Podzimní,
stále doleva (2 skoby) aţ k břízce v cestě č. 3 (stěnová kníţka),
zde mírně dolů těţkým krokem a po polici dále doleva přes
vhloubení aţ na polici ve výrazném pilíři. Odtud buď na vrchol
nebo lze pokračovat traversem do západní stěny. IV
8.Krátká cesta. Trojúhelníkovou stěnkou odštípnutého pilíře při
SZ hraně na vrchol. V
9.Čtvrteční. Nástup asi 6 m vlevo od předcházející cesty. Levou
ztrácející se spárkou ve středu plotny vzhůru a dále šikmo
doprava na balkónek a na vrchol. III+
10.Čapí. Nástup asi 3 m vpravo od předcházející cesty. Členitou
stěnkou podle šikmo ubíhající spárky vzhůru (kruh), dále šikmo
doleva do hnízda a poté zpět vpravo do spárky (skoba), tou a
částečně hrankou na vrchol. V
11.Listopadová. Krátkým koutem vpravo od předcházející cesty
(skoba) na vrchol. III

12.Večerní cesta. Nástup asi 10 m vlevo od Západní cesty.
Otevřeným koutem k borovici a odtud stěnkou a zářezem na
vrchol. III
13.Cesta majzlíků. Nástup na hraně vpravo od předcházející
cesty. Po hraně na římsu, traverz doprava do středu stěnky a jí ke
kruhu. Přímo vzhůru pod převis, traverz doprava do převisu
Západní cesty a na vrchol. VI
14.Západní cesta. Ţlutým koutem pod převis a doleva vzhůru ke
skobě. Přímo přes velký převis na vrchol. V
15.Sedlová cesta. Členitou spárou od západu do sedélka mezi
vrcholy. I-II
16.Hořovická. Vpravo od převislé stěnky šikmo doprava hladkou
plotnou aţ na hranu, dále na plošinu a odtud přímo vzhůru spárou
na balkón (jištění). Dále traverz 3 m vpravo do hladkého koutka,
jím přímo vzhůru na balkón a z něho dalším koutem přímo na
vrchol. IV
16.a)Vzdušná varianta. Hořovickou cestou na balkón. Odtud
přímo vzhůru na plošinu (hodiny) pod vrcholový blok. Dále
vysokým krokem zprava na vrchol. IV
16.b)Nástupová varianta. Nástup přímo středem převislé jiţní
stěny podél spáry na balkón. V
17.Bouřková. Nástup vlevo od Hořovické. Koutovou spárou na
lávku, 3 m vlevo a dále šikmo doleva podél hrany aţ pod
vrcholovou stěnku zakončenou převisem. Podél spáry (hodiny)
zleva na vrchol. III
18.Cesta zmrzlých rukou. Nástup v koutě vlevo od Netopýří
cesty. Převislým koutem vzhůru (skoba), šikmo doprava ke
skobě a od ní vzhůru na polici Netopýří cesty. IV+
19.Netopýří cesta. Koutem vlevo od mohutného pilíře přes převis
(hodiny), kolem něho zleva a dále vzhůru do převislého kouta.
Jím vzhůru k břízce a převislou stěnkou na vrchol. III
19.a)Varianta převisem. Jako předtím pod převis, přímo přes něj
a jako u předcházející cesty na vrchol. IV
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Prostřední skála
20.Spirálová cesta. Nástup na jiţní hraně, traverz plotnou pod
převisem doleva, koutkem vzhůru (kruh) na polici a po ní doprava
na vrchol. III
21.Úniková. Pravou hranou východní stěnky na polici, po ní
doleva a na vrchol. II
22.Komínová cesta. Rozporem mezi Prostřední a Severní
skálou vzhůru, překrok do stěnky a tou na vrchol. III
23.Přeskok. Z vrcholu Severní skály přeskok na stupeň v severní
stěnce Prostřední věţe a stěnkou na vrchol. III

Severní skála
24.Televizní. Středem stěnky podél spáry na šikmou římsu.
Odtud buď doleva ke stromu (lehčí) nebo přímo stěnkou na
vrchol. VI
25.Otazník. Středem východní stěny pod převis (skoba) a přes
ten přímo (skoba) na vrchol. IV-V
26.Přímá. Stěnkou vpravo od Otazníku a koutem doleva na
vrchol. III
27.Šikmá spára. Pravou spárou při JZ hraně na vrchol. III
28.Liberecká. Levou šikmou spárou při JZ hraně na vrchol. III

ČERNÁ SKÁLA
u Zbiroha



Skály se nacházejí asi 6 km SSV od Zbiroha na jiţním
okraji Křivoklátské pahorkatiny.



Ze ţelezniční stanice Zbiroh(trať č. 170) autobusem
nebo pěšky přes Zbiroh do obce Líšná. Odtud po
silnici směrem na Kublov. Po 2,5 km vlevo v lese
skalní stěna Dehetnické skály. Odbočíme-li zde ze
silnice kolmo vpravo, dojdeme cca po 300 m na lesní
cestu. Po cestě doleva 150 m aţ na rozcestí
s patníkem. Zde doprava a po 100 m jsme u skály.



Ze Zbiroha na sever směrem na Kublov, Křivoklát aţ
do vesnice Líšná. Odtud dle popisu výše. Auto lze
zaparkovat na blízké lesní cestě.



SHOCart č.16 Křivoklátsko, Rakovnicko, cyklo č.125
Okolí Prahy-Slapy, KČT č.33 Křivoklátsko-Rakovnicko



Buliţníky

 CHKO Křivoklátsko
 Vzhledem ke statutu CHKO není povoleno tábořit
v bivaku pod Dehetnickou skalou.
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Velmi hodnotný terén s mnoţstvím pěkných cest
většinou v pevné skále. Nástupy jsou označené.



Viz Vraní skála.
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1.Převísek. Hladkou stěnkou pod malý převísek, zleva přes něj a
na vrchol. III
2.Druhá cesta. Hladkou stěnkou ke skobě a od ní na vrchol. III
3.Paráda. Hladkou kolmou stěnkou vpravo od malého komínku
ke skobě a přímo na vrchol. IV+
4.Komínek. Nejprve stěnkou, pak malým komínkem na balkón a
z něho mezi bloky na vrchol. III
5.Soví hnízdo. Markantním koutem po stupních na balkón a mezi
bloky na vrchol. III
6.Reklamní. Z pravého sedélka hladkou stěnkou po římsách a
spárkami na vrchol. IV+
7.Puklá. Roztrhanou puklinou na polici a z ní těţce spárou na
vrchol. III
8.Horká. Levou polovinou převislé stěny těţce na polici a z ní
mírně vpravo na vrchol. V+
9.Roztrhaná spára. Asi 8 m převislou roztrhanou spárou na polici
ve středu stěny. Z ní mírně vlevo přes převis na vrchol. V+
10.Střecha zprava. Nástup pod velkou střechou, zprava aţ pod
ní ke skobě, traverz 2 metry doprava a dále přímo na vrchol. IV
11.Střecha zleva. Přímo do středu střechy, dále doleva ke skobě
a okolo převisu zleva do lehčího terénu. Jím na vrchol. IV+
12.Lví cesta. Z rampy těţce ke skobě v převislé stěně, od ní
přímo ke skobě v cestě č.9 a tou dále na vrchol. V+
13.Vánoční kout. Členitou stěnkou vlevo ke skobě, šikmo
doprava na polici a z ní výrazným koutem 25 m na vrchol. IV+
14.Zimní pilíř. Asi 5 m koutem šikmo doleva aţ pod stěnku se
skobou, přes stěnku na polici, 2 m vpravo a levou polovinou
stěnky pilíře na vrchol. III+

UPOZORNĚNÍ !! Tradičně mezi horolezci uţívané názvy
Černá skála a Dehetnická skála jsou vzájemně změněny
oproti názvům uvedeným v mapách.
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VĚŢE U HÁJOVNY
„NA HŘEBENECH“


Skály se nacházejí asi 8 km SSV od Zbiroha na
jiţním okraji Křivoklátské pahorkatiny.



Ze ţelezniční stanice Zbiroh (trať č. 170) autobusem
nebo pěšky přes Zbiroh do obce Líšná. Odtud po
silnici směrem na Kublov. Po 4 km dojdeme k hájovně
„Na hřebenech“. 400 m SSV od ní najdeme vlevo od
silnice 1., 2. a 3.věţ, na pravé straně 4.věţ (Maják).



Ze Zbiroha na sever směrem na Kublov, Křivoklát aţ
do vesnice Líšná. Odtud dle popisu výše. Auto lze
zaparkovat na blízké lesní cestě nebo u hájovny.



SHOCart č.16 Křivoklátsko, Rakovnicko, cyklo č.124
Karlštejnsko-Křivoklátsko,KČT č.33 KřivoklátskoRakovnicko.



Buliţníky

 CHKO Křivoklátsko
 Vzhledem ke statutu CHKO není povoleno tábořit
 Hodnotný cvičný terén s mnoţstvím pěkných cest.
Skála je místy lámavá. Nástupy jsou označené
šipkami.Po dešti velmi kluzké.



Viz Vraní skála.
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I.věţ
1.Hlemýţdí komín. V levé části severní stěny rozděluje velký
komín vlastní skalní útvar na dvě části. Komínem šikmo vzhůru
kolem vklíněných balvanů a přes zuţující se místo dále šikmo
k vrcholu. II
3.Květnová. Nástup z velkého balvanu. Širokou spárou ubíhající
doleva přes vklíněný balvan na balkón (skoba) a z něho přímo na
vrchol. V+

II.věţ (Prostřední)
Nejvyšší
věţ s převislou SZ stěnou. Výstupy jsou
popisovány zleva doprava.
1.Desátnická. Ze soutěsky mezi věţí a jiţním předskalím strmou
koutovou spárou na plošinu, doleva na hranu a tou na vrchol. III+
2.Cesta ztracené sestřičky. Z JV strany do sedélka a plotnami
při hraně na vrchol. II-III
3.Turistická. Levým vhloubením JV stěny lehce na vrchol. II
4.Chrastivá. Výrazným koutem JV stěny na vrchol. III
5.Nedorozumění. Tupou hranou na SV straně vzhůru, dále
travers vlevo na malý balkónek a odtud přímo na vrchol. III+
6.Varianta. Ze stejného nástupu po hraně přímo na vrchol. III+
7.Pepova cesta. Převislou SZ stěnou vzhůru na římsu (skoba) a
dále převislou spárou (kruh) na vrchol. VI
8.Dunivá spára. Šikmou převislou spárou v západní stěně
vzhůru, v nejvyšším bodě spáry překrok do stěny (skoba), okolo
„dunivého“ bloku na římsu a do zářezu na hřebeni. V

III.věţ
1.Vzdušný kout. Nástup na plošině pod převislou stěnou.
Výrazným koutem pod převis a odtud mírně doprava, dále podél
spárky na vrchol. IV
2.Nedělní hrana. Ze stejného nástupu jako u č.1, od hodin
v koutě travers doleva na hranu a tou na vrchol. III
3.Varianta. K Nedělní hraně nástup vytlačující stěnkou doleva na
plošinu a přechod doprava k balkónu na hraně. Hranou na
vrchol.IV+
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4.Lednová. Nástup vlevo od hrany vybíhajícího pilíře. Lámavým
koutem na plošinu (skoba), odtud travers doprava na balkón
(skoba) a středem stěny na vrchol. III-IV
5.Malý převis. Nástup jako u č.4. Z plošiny přímo přes malý
převis na vrchol. III

IV.věţ (Maják)
Leţí na opačné straně silnice asi 500 m od hájovny Na
hřebenech směrem na Kublov. Popisy zleva doprava.
Sestupuje se cestou č.2.
1.Pěkná. Nástup u velkého dubu. Středem členité stěnky na
vrchol. III
2.Schody. Travers doprava na velkou terasu a odtud libovolně
na vrchol. II
3.Jihovýchodní hrana. Členitou hranou přímo na vrchol. II+
4.Severovýchodní hrana. Přes mírný převis doprava na tupou
hranu (skoba) a tou vzhůru (skoba) na terasu. Dále hranou na
vrchol. V
5.Varianta. Nástup na hranu hladkou plotnou vlevo. IV
6.Lukáškova. Středem převislé stěnky k hodinám, přes ně a
vlevo na kazatelnu, z ní koutem na balkón a libovolně na
vrchol.V+
7.Sokolík. Sokolíkovou spárou na balkón a z něho libovolně na
vrchol. V+
8.Spirálová. Po plošině travers doleva aţ na její konec a odtud
přímo na vrchol. II+
9.Lákavá. Krátkou stěnkou do kouta a jím na balkón. Odtud
spárou ve středu převislé stěnky na vrchol. II+

PETROVKA


Skály se nacházejí asi 10 km SSV od Zbiroha, 6 km
SZ od Ţebráku,na jiţním okraji Křivoklátské
pahorkatiny.



Ze ţelezniční stanice Zbiroh (trať č. 170) autobusem
nebo pěšky přes Zbiroh do obce Líšná. Odtud po
silnici směrem na Kublov. Po 4 km dojdeme k hájovně
„Na hřebenech“. Odtud jdeme po zelené tur.zn.
směrem na Ţebrák. Po 1 km dojdeme na louku,
kterou přejdeme šikmo doleva a pak pokračujeme
krátce stejným směrem lesem. Druhá moţnost je jít
ze Ţebráku do Březové a odtud v opačném směru po
zelené tur.zn. (z Březové cca 3,5 km).



Ze Zbiroha na sever směrem na Kublov, Křivoklát aţ
do vesnice Líšná. Odtud dle popisu výše. Auto lze
zaparkovat na blízké lesní cestě nebo u hájovny.



SHOCart č.16 Křivoklátsko, Rakovnicko, cyklo č.124
Karlštejnsko-Křivoklátsko,KČT č.33 Křivoklátsko



Buliţníky

 CHKO Křivoklátsko
 Vzhledem ke statutu CHKO není povoleno tábořit
 Hodnotný, ale málo navštěvovaný cvičný terén

Okrajové bloky (některé se samostatnými vrcholy)
mají výšku aţ 25 m.



Viz Vraní skála.
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1.Balada pro banditu. Nástup zářezem z pravé strany
mohutného pilíře a jím pod převis přerušující zprava celou stěnu.
Kolem převisu zcela zprava a nad ním stěnou mírně doleva na
vrchol. IV
2.Dva roky prázdnin. Nástup jako u Balady, za hranu doleva do
hnízda pod převisem, přes ten přímo a hladkou stěnkou na polici
při levé hraně stěny. Odtud přes hranu a kolmou stěnkou na
vrchol. V
2.a)Varianta. Nástup při levé hraně pilíře a hladkou plotnou
šikmo doprava do hnízda pod převisem. Jako u č.2 na vrchol. V+
3.Půjčovna snů. Hladkou spárou ve spádnici vrcholu přímo
vzhůru a pak poněkud vpravo na vrchol. VI
4.Bořeňská. V levé stěně rokle za pilířkem z prvního kouta
doleva šikmou stěnou a na věţičku. III
5.Eko. V koutě Bořeňské rozporem vzhůru, nahoře překrok do
členité spárky v pravé stěně a tou na vrchol. III
6.Plzeňská stěna. Vlevo od Bořeňské hladkou stěnkou (skoba)
na vrchol. V
7.Hlaďáček. Snadno na plošinu pod hladkým komínkem a jím na
vrchol. III+
8.Klouzáček. Pravým ze tří koutů na polici, několik metrů vzhůru
a z pravé strany věţičky na její vrchol. III+
9.Prvňáček. III+
10.Mlaďasova cesta. III
11.Ţlutý pás. Asi 2 m od Mlaďasovy cesty vzhůru hladkou ţlutou
stěnkou ke stromu, od něho do koutka a jím na vrchol. IV
12.Kouřovod. Úzkým a kolmým komínkem na hranu a jí na
vrchol. III
13.Ţabka. Asi 3 m převislou spárou k borovici, od ní koutem
mírně vpravo a stěnou věţičky na její vrchol. III
14.Cvičák. III
15.Komínek. Mělkým komínkem rozporem na vrchol. III
16.Kudla. IV
17.Mechovka. Hladkou stěnkou přímo na vrchol. IV
18.Anténa. 4 m kolmou spárou do lehčího terénu a na vrchol.IV+
19.Ţebro. Ostrým ţebrem do koutku a jím na vrchol. III+
20.Nouzové světlo. Krátkou spárou na vrchol. III
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SKALKY
u Ţeţic


Skály se nacházejí asi 1,5 km jiţně od příbramské
čtvrti Zdaboř.



Městským autobusem v Příbrami do čtvrti Zdaboř,
odtud po modré tur.zn. směrem na Ţeţice. Kolem
statku doprava k lesu a jím k samotě na okraji Ţeţic.
Odtud asi 100 m ke skalám.



Ze silnice Příbram – Milín odbočíme vlevo na Zdaboř a
a z této silnice pak na Ţeţice. V Ţeţicích odbočíme
vpravo na cestu ke zdaleka viditelným skalám.
Zaparkovat lze u samoty 100 m od skal.



SHOCart č.16 Křivoklátsko, Rakovnicko, cyklo č.133
Brdy-Příbramsko, KČT č.39 Střední Povltaví



Tvrdé kambridské pískovce

 Mimo zvláštní ochranu
 Lze nad skalami
 Přestoţe okrajové stěnky jsou vysoké jen od 5 do

12 m, jde o hodnotný cvičný terén. Cesty jsou u
nástupů číslovány a fixní jištění udrţováno.
Horolezecky významný je pás stěnek a pilířů v pravé
části svahu (viz popis). Dvě skalky vlevo od něj jsou
bezvýznamné.
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 Ţeţice-západně od obce odkryt zbytek štoly a

naleziště ţelezné rudy
Milín-novorománský kostel sv. Václava s osmibokou
věţí, bývalé doly na uranovou rudu
Příbram-královské hornické město, od středověku
těţba stříbra-v Březových Horách zajímavé muzeum
s podzemní expozicí.

1.Levoboček. Koutkem ve stěně vlevo od vlevo od hrany
k vrcholu. II
2.Schod. Výšvihem přes převis u levé hrany stěny na vrchol. III
2.a)Spárová. Asi 1 m doprava od levé hrany přes převis a podél
spárky na vrchol. III
2.b)Jemná. Přes převis na vrchol. V
3.Skluzavka. Hladkým koutem přes malý převis a ubíhajícím
koutem k vrcholu. IV+
3.a)Makátko. Vpravo od předcházející cesty podél trhlinky přes
převis a dále na vrchol. III
4.Kostka. Vlevo od širokého komína přes převis a výše ustupující
stěnkou pod vrcholový převísek a přes něj na vrchol. III
5.Levá hrana. Nástup u levé hrany širokého komína. Podél
sokolíka přes vrcholový převísek zprava na vrchol. III
6.Sprcha. Širokým komínem na vrchol. III
6.a)Ţeţická stěna. Hladkou stěnou na vrchol. V+
7.Ţeţická hrana. Ze širokého komína vysokým krokem doprava
na hranu a po hraně vzhůru na balkón. Vlevo od vrcholového
převisu (skoba) na vrchol. IV+
8.Touha po slunci (Diretka). Nástup asi 2 m vpravo od cesty č.
7. Přes převis ke skobě, od ní doleva a stěnou při hraně přímo
vzhůru na koutový balkón (kruh) pod vrcholovým převisem. Přímo
přes střechu převisu (skoba) ke krouţku nad ním a zleva na
vrchol. V A0 (V+)
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9.Trio. Nástup vpravo od č. 8ve spádnici velkého střechovitého
převisu. Přes první převis pod okraj druhého (kruh) a přes něj
vzhůru pod střechovitý převis. Přímo přes převis v místě, kde je
největší (skoba) a pomocí nýtu na vrchol. V A1 (VI)
10.Komínová. Komínem v pravé části stěny, který se výše
zuţuje, na vrchol. III
11.Plotny. Nástup vpravo od komína pod pásy šikmých ploten,
přes první plotnu vzhůru pod převis (skoba), přes převis a
hladkou plotnu na vrchol. IV
12.Tupá. Pravou tupou hranou na šikmou plotnu a vzhůru pod
převis. Přes něj na hladkou plotnu a po ní podél trhlinky na
vrchol. IV
12.a)Travers. Nástup jako u č. 12. Pravou hranou na plotnu,
travers doleva přes komín (sem moţno přímo komínem) a dále
travers doleva ubíhajícím šikmým koutem (skoba) a doleva
vzhůru pod střechovitým převisem na koutový balkón (kruh).
Koutem vpravo na vrchol. IV
13.Mešní stěnka. Stěnkou vpravo od hrany a výše při hraně na
vrchol. V
13.a)Ţelezné prsty. Středem stěny na vrchol. VI
14.Zmýlená. Hladkou stěnkou po jemných chytech na vrchol. V+
14.a)Ironie. Ubíhajícím koutem na zarostlou polici a na vrchol. I
14.b)Veselá cesta. Po hraně přes malý převis a vzhůru na
vrchol. III
14.c)Prcek. Krátkou lámavou stěnkou skalního bloku na
zarostlou polici a na vrchol. III
15.Balada o létání.Stěnkou pod převis a přes převis na vrchol.IV
15.a)Mravenčí. Středem stěnky na vrchol. IV
16.Spára. Koutovou spárou na vrchol. II
17.Mechová. Vpravo od koutové spáry další šikmo doleva
ubíhající koutovou spárou na vrchol. II
17.a)Kapsička. Přes stupně pod převis (skoba) přes něj pomocí
„kapsičky“ nad převisem a stěnkou k vrcholu. III
17.b)Výkřik prvolezce. Převislou hranou na vrchol. IV
18.Sokolík. Koutovou spárou sokolíkem na vrchol. III
19.Večerní. Krátkou stěnkou a převískem na vrchol. II
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SKÁLY NA KLETI


Skály se nacházejí na vrcholu Kleť pod
televizním vysílačem.



Vlakem do těchto zastávek na trati č. 194:
Český Krumlov – odtud po zelené tur.zn. 6,5 km
Zlatá Koruna – po červené tur.zn. 6 km
Plešovice – po ţluté tur.zn 6 km
Holubov – po zelené tur.zn. 6 km
Od chaty na Kleti asi 10 minut chůze směr Brloh.
Skály jsou dobře viditelné vpravo od cesty v lese.




Automobilem z Českého Krumlova na vrchol Kleť







SHOCart č.40 Českobudějovicko, cyklo č.159
Českobudějovicko, KČT č.28 Českobudějovicko
Granulit
PR Kleť, CHKO Blanský les, lezení povoleno bez
časového omezení
Přírodní rezervace – není povoleno. K ubytování lze
vyuţít chatu Na Kleti .
Z celé řady skalních bloků a věţiček je
nejnavštěvovanější skupina skal pod vysílačem.Nepříliš
vysoké skály jsou většinou pevné, jen místy lámavé či
zarostlé. Jedná se o vděčný cvičný terén.

 Kleť-nejvyšší vrchol Blanského lesa (1048m),

nejstarší rozhledna v Čechách (r.1825), za dobré
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viditelnosti jsou odtud vidět Alpy.Televizní vysílač,
sedačková lanovka, hvězdářská observatoř.
Zlatá Koruna- cisterciánský klášter, zaloţen r.1263
Přemyslem Otakarem II, hodnotná architektonická
památka.
Dívčí Kámen-zřícenina velkého gotického hradu zaloţeného
Roţmberky na pravěkém sídlišti, přírodní reservace.
Dobrkovice-nejstarší zjištěné paleolitické lidské sídliště
v Čechách
Český Krumlov-vzácně dochovaný gotický urbanistický
celek, jedno z nejkrásnějších a historicky nejvýznamnějších
měst v Čechách

Dvojčata
1.SZ hrana. Vlevo od hrany vzhůru do malého vhloubení pod
převisem a těţce na vrchol. V A0 (VI)
2.Malý Ganek. Nástup do převisu pod spárou v západní stěně.
Přes převis a spárkou na vrchol. V+
3.Chodecká. Po policích doprava vzhůru do ţlábku a jím na
vrchol. I
4.Bříška. Přes několik hladkých převísků na vrchol. IV
5.Šikmá. Nástup na levém okraji východní stěny a dále šikmo
doprava vzhůru na vrchol. III
6.Jiţní komín. Širokým komínem na vrchol. I
6.a)Přes desku. Přes desku přímo na vrchol. IV
7.Cesta nad ohniskem. Přímo vzhůru a přes několik převisů na
vrchol. IV+ A1 (VI)
8.Vzdušná. Stěnkou pod mohutný převis, exponovaným
traversem doprava a přímo vzhůru na vrchol. IV
9.Frantovka. Převislou stěnkou pomocí spáry (volné kameny) na
polici a stěnkou na vrchol. III
10.Dvojková. Mechovou stěnkou na vrchol. II
11.Rohová. Stěnkou vlevo od kouta na vrchol. III+
12.Fajn cesta. Stěnou vpravo od kouta na vrchol. III+
13.Krátká. Vpravo od JV hrany na vrchol. III
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14.Klouzačka. Nástup přes převis a V hranou na vrchol. III
15.Oddílová. Středem hladké stěny na vrchol. IV+
16.Tunelová. Z jeskyně pravou stěnou na vrchol. I
17.Severní komín. Koutem přímo vzhůru na vrchol. III
18.Sestupová. Koutem vzhůru na vrchol. II

Špunt
1.Hladká. Středem hladké, v horní části převislé západní stěny
na vrchol. V
2.JZ hrana. Oblou JZ hranou na vrchol. IV
3.Údolní cesta. Východním okrajem pilíře a dále stěnkou v pravé
polovině výrazným vhloubením na vrchol. III
4.Puklá zelená. Středem východní stěny výraznou puklinou na
vrchol. III

Dívčí
1.Sokolík. Kolmou stěnkou a trhlinou v Z stěně na vrchol.
2.Hrana. Jiţní hranou na vrchol. II
3.Pálená. Středem stěny a puklinou na vrchol. III

III

Nemluvně
1.Klikatá. Nástup uprostřed západní stěny, travers doprava za
hranu a stěnkou přes převis na vrchol. III
2.Zarostlá spára. Středem stěny na vrchol. III

Chrastítko
1.Vytláčecí kout. Koutovým zářezem pod převis, dále buď
travers doprava nebo přímo vzhůru na vrchol. III
2.Hrana. Jiţní hranou na vrchol. III
3.Bezejmenná. Zářezem v S stěně pod převis, 3 m exp. Travers
doprava a na vrchol. Lámavé. III

Ţlutá
1.Převislá. Levým okrajem převislé stěnky vzhůru. V
2.Spárka. Neznatelným zářezem přes převislé místo vzhůru.III
3.Poslední spára. Výrazným zářezem na vrchol. I
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OSM ŠPICÍ
DOMORADICE


Skály se nacházejí 3 km severovýchodně od Českého
Krumlova na levém břehu Vltavy.



Vlakem do zastávky Domoradice (trať č.194), odtud
po silnici do obce Přísečná a dále po polní cestě
směrem k řece. Celkem asi 2,5 km.



Automobilem z Českého Krumlova do Přísečné (směr
České Budějovice), zde odbočit doprava na polní cestu
(zaparkovat lze na okraji lesa). Pěšky k řece, kde
jsou skály.



SHOCart č.40 Českobudějovicko, cyklo č.159
Českobudějovicko, KČT č.28 Českobudějovicko



Granulit

 Bez zvláštní ochrany
 Táboří se pod skalami, event. na blízkém vodáckém
tábořišti.



Oblast je rozdělena na 8 skalních útvarů. Významné
jsou 5.-8.špic, které popisuje tento průvodce. Délky
cest jsou 10 – 40 m. Řada moţností je také na
okolních menších útvarech.

 viz kapitolu „Skály na Kleti“
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Pátý špic
1.Odpolední. Koutem asi 4 m vlevo od hrany a dále stěnkou 8 m
vzhůru, travers do středu kolmé stěnky:
a)Pravým okrajem plotny na vrchol. IV
b)Středem plotny na vrchol. V
2.Hrana. Stěnkou vlevo od hrany 8 m vzhůru na balkón. Vlevo od
J stěny 2 m, dále vpravo na hranu a šikmo vlevo na polici pod
spáru. Spárou a přes několik převislých míst stále vlevo od hrany
pod vrcholový blok. Travers, 3 m vlevo a dále vzhůru na vrchol. V
3.Malá hrana. Vpravo od cesty č. 2 po výrazné hraně aţ pod
kolmou stěnku, šikmo doprava a trhlinou v převisu na vrchol. IV
4.Minihrana. Vpravo od cesty č. 3 hranou přímo na její vrchol. III

Šestý špic
1.Morální. Levou stranou levého pilíře, který je přerušen třemi
převisy, přes 2 skoby na jeho temeno. Šikmo doprava do kolmé
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stěnky (skoba), vzhůru a šikmo vlevo pod převis (skoba). Dále
travers doprava hladkou stěnkou na plošinu pod vrcholem. V+
Varianta: Od poslední skoby přímo přes převis na vrchol. V
2.Vzpomínková. Stěnkou vpravo od cesty č. 1 ke kruhu, přes
malý převis, dále šikmo vpravo přes převis, stěnkou vzhůru a
trhlinou vpravo na plošinu pod vrcholem. V+ (dříve V A0)
3.Rozeklaná. Vhloubením vlevo od hlavního pilíře stěny vzhůru
na plošinu pod výraznou spárou a jí na vrchol. IV
4.Čínský pilíř. Hlavním pilířem na plošinu pod výraznou spárou
z cesty č.3. Spárou pod první převislé místo (skoba), odtud
traversem doprava za hranu na pilíř (skoba) a dlouhým krokem na
nakloněnou plošinu. Pilířem přímo na vrchol. VI (dříve V+ A0)
5.Volenka. Vhloubením vpravo od hlavního pilíře na plošinu
(skoba). Koutem vzhůru pod převis (skoba), přes převis vlevo na
hladkou plotnu (kruh), vzhůru přes další převis a vhloubením na
vrchol. VI (V+ A0 )
6.Pitomá. Od skoby pod převisem z cesty č. 5 šikmo doprava
vzhůru a dále vzhůru stěnkou na vrchol. Exponované, lámavé. V
7.Zapomenutá. Nástup jako u č. 5 a 6. Na plošinu (skoba),
travers doprava 5 m, rozpukanou stěnkou vzhůru a pak doprava
za hranu (skalní okno). Vpravo od hrany na vrchol. IV
8.Cesta flákačů. Nástup vpravo od č. 5 ve spádnici výrazné bílé
spárky. Jí pod převis (skoby) a přímo přes něj. V
9.Nová cesta. Lehčím terénem přes zarostlou polici do stěnky
(skoba), vzhůru a pod další světlou plotnu. Doprava za hranu a na
vrchol. IV
10.Vzdušný travers. Nástup společný s cestou č. 9. Nad stěnkou
se skobou travers doleva aţ od převis (skoba). Odtud travers
doleva mírně nahoru do vhloubení v č. 3. Doleva aţ na stanoviště
č. 1 a Odpolední cestou vzhůru na vrchol. V+
11.Sype se. Nástup v pravé části stěny pod trojúhelníkovou
stěnkou, která končí převískem, a přes něj do lehčího terénu.
Dále pod rozlámaný převis, který traversujeme vlevo a dále
stěnkou ke skobě. Přes ni do kolmé stěnky a přes převis přímo na
vrchol . Lámavé. IV+
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Sedmý špic
1.Střecha. Nástup v západní stěně pod výraznou střechou.
Vhloubením pod převis a přes něj přímo na vrchol. IV+ A1
2.Koutová. Stěnkou pod kout vpravo od Střechy a koutem
(hodiny) na vrchol. IV
3.Cesta pro Slávka. Stěnkou do kouta jako u č. 2, doleva na
hranu levé stěny a jí na vrchol. IV
4.Kralupská. Nástup uprostřed západní stěny. Lehčím terénem
pod kolmou plotnu. Nejištěným krokem vzhůru a pomocí skob a
vklíněnců vzhůru a přes převis na vrchol. V A1 (V+)
5.Ukradená. Výrazným vhloubením vlevo od hrany na plošinu se
stromem.Stěnou vzhůru (hodiny) na vrchol. III
6.Západní hrana. Z balkónu na západní okraj, přímo vzhůru na
římsu a doleva na hranu. Šikmou plotnou vlevo od hrany na její
konec (skoba), travers do jiţní stěny 2 m, pak šikmo doprava
vzhůru na polici (skoba). Výšvihem vzhůru, travers doleva a dále
šikmo doprava vzhůru na vrchol. III
6.a)Varianta. Od borovice na římse kolmou stěnkou aţ na hranu
(skoba) a mírně vpravo od hrany na vrchol. V
7.Šikmá spára.+ Z balkónu šikmo vzhůru do výrazné šikmé
spáry. Spárou (skoby) na její konec, 2 m travers doprava do stěny
a jí vzhůru na balkón (skoba). Travers do kouta a sokolíkovou
spárou za hranu na pilíř. Středem pilíře na vrchol. IV
8.Travers. Z balkónu vodorovný travers doprava po římse aţ
k jejímu přerušení, mírně dolů a pod převisem do kouta s břízou.
Koutem vzhůru a libovolně na vrchol. IV
8.a) Varianta. Od břízy v koutě travers po římse doprava za
hranu (skoba na cestě č.14), dále doprava a kolem prostředního
nýtu z cesty č. 17 na stanoviště a odtud libovolně na vrchol. IV+
9.Jemná.+ Nástup 2 m vpravo od kouta, který tvoří balkón v J
stěně. Pomocí dvou skob do stěny a vzhůru na římsu (kruh).
Travers doprava a vzhůru ke kruhu a doprava pod převis.Po
jemných chytech šikmo vlevo k výlomu a pak přímo vzhůru ke
skobám cesty č. 7. Přímo převisem a dále stěnou na polici a
přímo na vrchol. V+ A0
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10.Sluneční direttisima.+ Stěnkou vlevo od kouta pomocí
sokolíkových chytů do kouta pod převis. Doprava přes převis a
pomocí spodního chytu do hladké stěnky s trhlinou. Pomocí skob
vzhůru na balkón. Přímo vzhůru přes převis na vrchol. V A1 (VI)
11.Paralelní. Nástup vpravo od cesty č.10 po málo znatelném
pilířku. Po 10 m doprava ke stromku, vzhůru pod převis a jeho
levou částí a koutem vzhůru a doprava na polici. Středem po
plotnách na vrchol. V
12.Kout. Výrazným koutem na balkónek (kruh) a dále stěnou
vlevo na vrchol. IV
13.Podzimní.+ Levou hranou pilíře na balkón (kruh), kolmým,
v dolní části hladkým koutem na lehčí skálu a stěnou na vrchol. V
14.Německá.+ Stěnou vpravo od levé hrany pilíře ke skobě,
vlevo na šikmou lištu a sokolíkovým krokem na hranu a jí na
balkón (krouţek). Pomocí spár v západní stěně pilíře na vrchol. V
Varianta: Od 1. skoby koutovou spárkou na balkón. V
15.Česká.+ Od paty pilíře šikmou spárou doprava na hranu a jí
vzhůru (skoba) ke kruhu. Travers doleva za hranu nohama ve
výši kruhu a podél pravé hrany pilíře na vrchol. V+
16.Vltavská. Nástup jako u České. Od kruhu pomocí spáry do
výklenku a travers doprava (kruh). Stěnkou přes druhý výklenek
na balkónek a přes převislé bloky na plošinu pod vrcholovou
částí. Po hraně výrazného odštěpu (kruh) na vrchol. V+
17.Špinavá.+ Nástup jako u České na plošinu. Koutem vzhůru a
na další plošinu pod věţičkou. Odtud:
a) Stěnou vpravo do kouta. IV
b) Přímo koutem. IV
c) Středem věţičky. IV
18.Ţlábek. Od hlavního pilíře stěny se táhne vpravo široká
rampa, která rozděluje stěnu na dvě části. Nástup asi 15 m
vpravo od Špinavé. Kolmou stěnkou travers šikmo doleva do
ţlábku a jím na balkón. Odtud:
a) Do jeskyňky a jejím převisem na vrchol. III+
b) Mírně vlevo a kolmou stěnkou po jemných chytech na vrchol.
IV+
19.Dámská. Nástup jako u Ţlábku. Stěnkou a po plotnách vzhůru
pod převis. Travers doleva do jeskyňky, jejíţ převis obcházíme
zprava. III
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20.Tréninková. Nástup na pravé hraně plotny, přes ní do kolmé
stěnky s jemnými chyty aţ do jejího středu (skoba) a přímo na
rampu. IV+
21.Tunelovka. Výrazným koutem pod převis a travers vlevo do
komína. Komínem a stěnkou nad ním na rampu. III
22.Bílý kout. Výraznou bílou trhlinou v koutě sokolíkem na plotnu
(kruh) a přímo vzhůru na rampu. IV+
23.Skobovka. Komínem a pak stěnkou vlevo na rampu. II

Osmý špic
1.Potítko. Několika variantami převislou stěnkou na vrchol. IV
2.Kout. Koutkem přes převis na vrchol. IV
3.Krokovka. Středem pravé stěnky na vrchol. IV
4.Taneční. Výrazným hladkým koutem a odštěpy na hranu a
stěnkou na vrchol. III
5.Plzeňská hrana. Levou hranou stěny na vrchol. III
6.Jarní.+ Nástup na levou hranu, travers vpravo pod spárku a jí
aţ na konec, šikmo vlevo přes stěnku na vrchol. V
Varianta: Nástup přímo přes převislý blok a hladkou stěnkou pod
spárku. V
7.Spárky. Spárkami ve stěně vlevo od JV hrany na plošinu a
koutem na vrchol. IV
8.JV hrana. Zleva na hranu, jí na plošinu a stěnkou vlevo od
kouta na vrchol. IV
9.Kříţová.+ Pod JV hranou šikmo doprava vzhůru, dále mírně
vlevo a přímo vzhůru na plošinu. Odtud vodorovný travers vpravo
asi 15 m na plošinku ve stěnce vpravo od zářezu. Tou přímo na
vrchol. IV
Varianta: Z plošiny traverz vpravo asi 6 m a vhloubením a
stěnkou vzhůru na vrchol. III+
10.Zemědělská.+ Stěnou vpravo od převisu ke skobě. Dále
vzhůru pod převis, který obcházíme zleva a stěnkou vpravo na
vrchol. V
11.Diretka. Nástup rovnoběţně se Zemědělskou pod výrazný
převis. Přímo přes něj na vrchol. V+
12.Kortánka. Kolmou stěnou (skoba) a dále spárkou na polici.
Z ní stěnkou a spárou na balkón. Další hladkou stěnkou nejdříve
vpravo a potom na vrchol. IV+
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CHOUSTNÍK


Skály se nacházejí necelých 20 km JV od Tábora,
na vrcholovém hřebeni Choustník (672 m), SZ od
zříceniny stejnojmenného hradu.



Vlakem do zastávky Doubí u Tábora a odtud po
silničkách přes Doubí, Košice a Skopytce (9 km).
Z vesnice po zelené tur.zn. asi 1,5 km ke hradu
Choustník a po téţe cestě dalších asi 200 m ke
skalám.



Automobilem z Tábora směrem na Pelhřimov a
Jihlavu, dále je jiţ značen přímo Choustník (20 km).



SHOCart č.44 Pelhřimovsko, cyklo č.137 Táborsko,
KČT č.76 Táborsko-jih



Hrubozrnná choustnická ortorula

 Skály se dotýkají PR Choustník
 Táboří se pod skalami (slušně!!), v obci ubytovna
 Jedná se o nevysoké skalní bloky, které jsou díky své
členitosti a pevnosti výborným cvičným terénem.
Jištění je udrţováno.

 Choustník-zřícenina jednoho z největších českých

hradů (13.stol.). V létě přístupná s průvodcem. Věţ
sloţí jako rozhledna – výhledy na Brdy a Šumavu
Tábor-historické město, muzeum husitství, mnoho
památek, zpřístupněné historické podzemí
Chýnov-druhá největší krasová jeskyně v Čechách
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Rozcvička
1.Motýlek. Středem JZ stěny po malých chytech pod převis
(hodiny), přímo přes převis na vrchol. V
Na masivu je několik dalších cvičných lehkých cest.

Bašta
1.Věţička. Nástup od Z přes vytlačující koutovou spáru na
plošinku (skoba), odtud vpravo vzhůru na vrchol. III
2.Velký flám. Nástup ve spádnici věţičky členitou stěnkou na
balkónek. Dále převislou stěnkou pomocí nevýrazné spárky a
přes 2 skoby k vrcholu. V3.Cesta květin. Po převislé hraně na levý okraj římsy (skoba)
doprava ke kruhu a vzhůru na vrchol. VI3.a)Nástupová varianta. Středem převislé S stěny pomocí
spárek na římsu. V+
4.Budějovická. Převislou stěnou na úzkou římsu (skoba). Z ní
mírně vpravo vzhůru za hranu ke spárce (skoby) a přímo na
vrchol. V+
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5.Cesta zapadajícího slunce. Společně s Budějovickou na
balkónek. Krátký travers doleva a vzhůru stěnkou a vhloubením
na vrchol. V
6.Vzduchoplavecká. Vlevo od Budějovické přímo vzhůru přes
největší převis na hraně (skoba) a vlevo stěnou na vrchol V+
7.Podzimní hrana.+ Krátkou stěnkou na polici v komíně, odtud
vodorovný travers vpravo na hranu (skoba) a po hraně na vrchol.
IV
8.Komín. Hlavním komínem přes jednu skobu na vrchol. II
9.Karlova. Převislou 1,5 m širokou stěnkou na předskalí, dále
vpravo přes převis na vrchol. V10.Převisová. Stěnou (skoba) na předskalí a odtud přímo přes
převis. IV+
11.Praţská. Stěnou na římsu (skoba) a převislým koutem
k vrcholu. Lámavé! V+

Třináctka
1.Šindelová. Přes převis na šikmou šindelovitě vrstvenou skálu a
po
ní
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lehce na vrchol. IV-

2.Cesta ledvinářů. Nástup z pravé strany skalního stupně
výraznou spárou a přes skobu na vrchol. V
3.Alenina. Z obrovského balvanu travers doleva k výraznému
odštěpu. Nebo: Přes převis přímo do odštěpu a jím sokolíkem na
poličku. Odtud přímo na vrchol. IV+
4.Břízová. Stěnkou na poličku a dále převislou stěnou (nýt) na
vrchol. IV+
5.Pavoučí. Nástup komínem a doprava do stěnky (skoba). Přes
krátkou spárku na vrchol. IV
6.Mokrý komín. Komínem lehce k vrcholu. II
7.Muzikantská. Spárou ke kruhu, travers 2 m vpravo a po hraně
vzhůru na vrchol. V
7.a)Varianta šíleného dirigenta. Stěnou vlevo od kruhu na
vrchol. VI-648.Kloboučnická.+ Středem stěny po drobných chytech (nýt) do
spárky (skoba) a jí do členitého terénu. IV+
9.Vysněná. Po jemných chytech do spárky (2 skoby) a dále po
hraně na vrchol. Lámavé! IV
10.Sokolík. Sokolíkovou spárou v levé části stěny na plošinu a
po hraně lehce na vrchol. V+
11.Lehká. Levou hranou lehce na vrchol. II
12.Výletnická. Středem jiţní stěny ke druhé skobě a vlevo po
hraně na vrchol. IV+

Vyhlídka
1.Ţebřík. Středem J stěny pod vrcholový převis, který obejdeme
zleva. III
2.Lemrouchova stěna. Stěnou vzhůru. IV
3.Autobus. Nástup pod pravým okrajem střechovitého převisu.
Odtud na polici a širokou spárou a její hranou na vrchol. III+
4.Kšilt. Pod převis a pomocí skob přes něj na polici a stěnkou na
vrchol. V+

Ţlutá stěna
1.Hrana. Po hraně přes římsu na vrchol. IV+
2.Traversová. Hranou na polici, travers doprava (skoba), vzhůru
mírně vpravo přes další skoby na vrchol. IV
2.a)Varianta. Travers pod vrcholovým převisem aţ na pravou
hranu stěny a tou na vrchol. V
3.Direttissima. Středem stěny přímo na vrchol (2 skoby). V
4.RVHP. Na polici a pomocí spárky (skoby) přes převis vpravo na
polici (skoby). Přes další převis mírně doleva na vrchol. V4.a)Varianta. Z levého okraje horní police přímo vzhůru. V
5.EHS. Nástup jako u RVHP. Ze spárky vzhůru mírně vlevo a
přes převis na vrchol. V+
-65-

Opičí skála
1.Hokynářská. V pravé části stěny přes skobu na vrchol. IV
2.Vodováha. Středem stěny na výrazný stup pod převisem a
z něho travers 2 m vlevo a přímo vzhůru na vrchol. IV
3.Dámská. V levé části stěny kolem borovičky na vrchol. II
4.Stará cesta. Levou hranou přes převisy na vrchol. III
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SKÁLY U
BECHYNĚ

Luţnická skála
1.Krajní. Po dobrých chytech šikmo vlevo k zářezu a jím na
vrchol. IV
2.Babí léto.+ Nástup v pravé části hladké plotny. Po drobných
chytech šikmo doleva na hranu, dále vpravo do převisu (nýt), jím
do mělkého vhloubení a vzhůru na balkón. Koutkem vzhůru. V
3.Luţnická hrana. Vzhůru po hraně (skoba), dále šikmo vpravo
na balkón (skoba) a vpravo koutkem na vrchol. V
4.Jindřišská. Koutem vlevo od Luţnické hrany pod převis a přes
něj na vrchol. V
5.Kout. Krátkou stěnkou do kouta (skoba) a jím na vrchol. III
6.Z nouze ctnost. Pomocí sokolíkových chytů po hraně na
vrchol. IV
7.Chladné stíny. Převislou stěnou (skoba), dále travers vlevo a
po hraně na vrcholovém bloku (skoba) přes převis na vrcholovou
plošinu. IV-



Skály leţí 3 km SV od jihočeského města Bechyně,
poblíţ obce Hutě.



Vlakem (trať č. 202) nebo autobusem do Bechyně,
odtud pěšky proti proudu řeky. Nebo vlakem do
zastávky Beţerovice a pěšky po silničce do
Hutí.Půjdeme-li proti proudu, dojdeme nejprve k
Dopoledním skalám (300 m) a pak ke skalám U
Mamuta (1 km).Skály jsou přímo na břehu Luţnice.



Automobilem z Bechyně na Soběslav, odbočit na
Beţerovice a po 2,5 km na Hutě. Dále viz popis výše.
Ke skalám U Mamuta je lepší při cestě z Beţerovic
na Černýšovice neodbočit na Hutě, ale odbočit aţ 200
m dále doleva na polní cestu a z ní asi po 1 km znovu
doleva k lesu. V lese je malé místo k parkování a
šipka ke skalám.



SHOCart č.38 Táborsko, cyklo č.137 Táborsko,
KČT č.71 Písecko



Hrubozrnná ţula

 Bez zvláštní ochrany
 Táboří se pod skalou Hotel U Mamuta. V Hutích je
kemp, kde je i moţné si také nakoupit.

-67-



Jedná se o okrajové bloky o výšce do 25 m. Výborný
cvičný terén, pevná skála, jištění ve slušném stavu.

 Bechyně-renesanční zámek s přístupnými zahradami

stojí na vysoké skále na místě gotického hradu, dva
gotické kostely, Preclíkova galerie, muzeum
Dobronice-pěkná zřícenina gotického hradu
Černýšovice,Hosty-typické jihočeské chalupy

9.Údolní cesta. Nástup u levé hrany a členitým terénem na
šikmou poličku. 2 m vlevo a vzhůru k zářezu (hodiny) a jím na
vrchol. IV
10.Cesta ducha Cáta. Nástup v koutě, stěnkou doleva na hranu
a jí na vrchol. IV
11.Pláţová. Koutem na velkou plošinu a zářezem nebo levou
stěnou na vrchol. II
12.Škaredá. Vlevo od pravé hrany masivu z velkého balvanu
rozlámaným koutem, stěnkou a přes stupně na vrchol. III+
13.Andělka. Členitou stěnkou na polici a zářezem vlevo na
vrchol.III+

SKÁLY U MAMUTA
Dvojče
1.Klikatá. Středem stěny pod převis, krátký travers vpravo a
koutem přes další polici a bříško na vrchol. III
2.Kout. Koutem mezi dvěma ostrými hranami. II
3.Malá špuntovka. Středem stěny zadního dvojčete na vrchol. III
4.Velká špuntovka. Pravou hranou přes převis na vrchol. III+

Hotel U Mamuta
5.Specialita podniku. Koutem na vrchol. IV+
6.Pánská toaleta. Nástup vpravo od cesty č. 5 a travers pravou
částí stěny. II

Hrad
7.Bafuňářská spára. Koutovou spárou šikmo ubíhající pod
převislou stěnou. III
8.Yosemitská. Výraznou spárou při hraně, dále pomocí spárek a
opět výraznější spárou na vrchol. V A2
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Vodní
Skála zasahuje aţ k vodě.
14.Samotářská. Travers vlevo na hranu a po ní přes polici na
vrchol. IV+
15.Jordánská. Nástup 2 m vpravo od hrany. Vzhůru 4 m stěnou,
travers vlevo (skoba) a podél spárky na polici. Z ní nakloněnou
spárou na vrchol. V
16.Zimní spára. Spárou na polici. IV
17.Hrana. Při pravé hraně na vrchol. III

Opomenutá
25.Povedená hrana. Po hraně přes polici na vrchol. IV+
26.Divná cesta. Středem stěny mezi č.25 a 27 na polici (skoba).
Odtud mírně vpravo přes blok na vrchol. IV+ A0 (V+)
27.Šikmá levá. Šikmo ubíhající ţílou do hnízda a na vrchol. III
28.Šikmá pravá. 2 m vpravo od Šikmé levé na vrchol. IV

Branka
18.Klepadlo. Převislou stěnou na šikmou polici a pomocí spáry
na vrchol. IV
19.Hlemýţdí. Šikmou policí do levé části stěny a koutem na
vrchol. IV
20.Panty. Stěnou přes skobu k převislým sokolíkům a jimi na
vrchol. V+
21.Recepční. Stěnou při hraně na balkónek (skoba) a pomocí
malé lišty na vrchol. IV+
22.Klika. Středem stěny, doleva na hranu a jí na vrchol. IV
23.Zvonek. Stěnou podél pravé hrany. IV
24.Mokrý kout. Zprava koutem na vrchol. III
-71-

-72-

DOPOLEDNÍ SKÁLY
Mravenčí věţ
12.Údolní spára. Spárou na její konec, mírně doprava a na
vrchol. IV

Lebka
Mechová

13.Lomená cesta. Ze středu údolní stěny přes převis na polici,
pod vrcholovým blokem travers vpravo a na vrchol. V

Polední
14.Polední cesta. Vzhůru na malý výstupek a přes dvě skoby na
rampu. V+

1.Severní spárou. Esovitě zalomenou spárou ve středu stěny na
polici a další spárou na vrchol. III
2.Středem stěny. Nástup asi 1,5 m vpravo od cesty č.1 a vzhůru
stěnou na vrchol. III
3.Mechová hrana. Přímo hranou na vrchol. II
4.Šikmá. Po zlomu, který se táhne šikmo vlevo od hany, na
vrchol. II
5.Levou stranou stěny. Levou částí J stěny na vrchol. II
6.Pravou stranou stěny. Pravou částí J stěny na vrchol. II

Mravenčí
7.Zoufalá. Vzhůru na malý balkón pod stěnku (skoba), mírně
doprava (nýt) a na vrchol. IV
8.Přes větev. Od hrany přes výrazné tmavé skvrny na polici,
travers vpravo a vhloubením na vrchol. IV+
9.Luţnická hrana. Po hraně na polici a cestou č. 8 na vrchol. IV
11.Táborská. Členitou skálou na balkónek a trhlinou na vrchol. III

15.Létavice. Nástup jako na Polední cestu, travers vpravo ke
hrotu, vzhůru do vodorovné spáry (skoba) a středem stěny na
rampu. VI
16.Javorová. Zářezem pod trojúhelníkový převis, přes něj do
stěny a šikmo vlevo na rampu. V+
17.Špinavá. Vpravo koutem na rampu. II

Cyrano
18.Stěnou. Středem stěny na polici a stěnkou vzhůru. III
19.Spárou. Koutem na polici a dvěma spárkami vzhůru.III
20.Přes nos. Jako u č.18, z police travers doprava na hranu
(skoba) a na vrchol. III
21.Nosní dírkou. Ostrým koutem vzhůru. II
22.Deštivá hrana. Přímo hranou. III
23.Převislá spára. Koutem pod převis a převislou spárou vzhůru.
IV24.Bezejmenná hrana. Přímo po hraně. III
25.Rozeklaná. Členitou skálou na vrchol. II
26.První. Vpravo od č. 25 po hraně. II
Na Matterhorn a Skalku vede několik lehkých krátkých cest.
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PÍSECKÉ SKÁLY


Skály se nacházejí v těsné blízkosti jihočeského
města Písek



Vlakem nebo autobusem do Písku, odtud kolem
JITEXu k Otavě nad jezem a po cestě na pravém
břehu proti proudu kolem restaurace ke skalám na
Staré straně (jsou roztroušeny ve svahu podél cesty).
K Lesácké oblasti dojdeme po cestě na druhém břehu
řeky od předměstí Sv. Václava.





Automobilem ke zmíněné restauraci (parkoviště).
SHOCart č.37 Písecko, cyklo č.136 Povltaví-Písecko,
KČT č.71 Písecko
Středně aţ jemnozrnné pararuly

 Bez zvláštní ochrany
 Táboření je díky blízkosti města problematické, po
dohodě lze vyuţít chatu píseckých horolezců.



Jedná se o okrajové skály a skalní bloky, které jsou
díky své členitosti dobrým cvičným terénem. Jištění
je udrţováno.Z celé řady skal obsahuje tento výběr
oblast Stará strana a z Lesácké oblasti pak skalní
stěnu Májovku. Ostatní skály a skalky jsou značně
zarostlé a lámavé a nemají větší význam.

 Písek-významné historické město. Přemysl Otakar II.
zde nechal postavit klášter s kostelem Povýšení
sv.Kříţe, děkanský kostel Narození P.Marie a tehdy
druhý nejstarší most v Čechách. Dochovala se řada
dalších památek a zbytky opevnění



Místní zvláštností je označování nástupů barevnými
šipkami podle stupně obtíţnosti:
I - bílá, II – ţlutá, III – zelená, IV – modrá,
V – fialová, VI – červená
V popisech je bez ohledu na posloupnost respektováno
číslování cest v předchozích průvodcích.

STARÁ (téţ NORMÁLNÍ) OBLAST
Vstupní skála
První skála ve směru od jezu. Je vertikálně členěná a bývá
často mokrá.
1.Stěnka. V koutku po nepříznivě vrstvené skále na odštěpený
blok, těţce vpravo do díry a na vrchol. IV
2.Skobová. Středem stěnky pomocí skob na vrchol přes malý
převis. Nebo nástup pravou částí stěnky. IV+ A0
3.Roh. Hranou přes převis na vrchol. VI4.Akátová. Spárou za odštípnutým balvanem šikmo vpravo na
vrchol. II
5.Bezejmenná. Spárou ve stěnce šikmo vpravo na vrchol. III
6.Široký komín. Komínem vzhůru pod strop a vlevo na vrchol. II
7.Cesta zmrzlých úsměvů. Pomocí skob přes mohutný převis na
vrchol. V+ A1
9.Olivětínská hrana.+ Nástup cestou č.10, na balkóně přechod
vlevo přes kruh za hranu, a odtud na vrchol. V+
10.Sokolík. Spárou na balkón, odtud travers zleva pod převisy a
na vrchol. Moţno téţ z balkónu na vrchol. IV
11.Zvonkový travers. Travers přes celou dolní část stěny, od č.
8 oběma směry.
12.Spára I. Šikmo spárou na kazatelnu a na vrchol. IV
13.Spára II. Širší spárou v pravé polovině stěny a kazatelnou na
vrchol. IV
14.Boční. Zářezem na pravém okraji na plošinu, odtud stěnkou
vlevo a doprava na vrchol. II
15.Míšova cesta. Z plošiny na Boční cestě pravou spárou na
balkón a přes převis na vrchol. V+
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Trio
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Jedná se o velký komplex skal. Levá polovina má dvě patra
oddělená zarostlou plošinou. Vpravo je téměř souvislá stěna.
Skála je poměrně pevná. Délka cest 5 aţ 10 m.
16.Ranní. Středem stěnky přes převis na vrchol. IV+
17.Koutek. Koutem na vrchol. III+
18.Prasklá. Pravou puklinou sokolíkem na vrchol. III
19.Přebytečná. Vlevo od cesty č.20 stěnkou na vrchol. III+
20.Stupňová. Vpravo od hrany po stupních na vrchol. II
21.Klouzačka. Koutem šikmo vlevo na vrchol. I
22.Karlova. Vpravo od č.21 po šikmých plotnách na vrchol. III+
23.Borová. Sokolíkovým zářezem přes skoby na vrchol. III+
24.Šádovka. Středem nepříznivě vrstvené stěnky přes skobičku
na vrchol. V
25.Janovcová. Rozporem stěnou na balkón a dále:
a) Komínem vpravo na vrchol. II
b) Přes skoby plotnou nebo hranou na vrchol. III
26.Krouţková.Stěnou přes dva velké stupně a kruhy na vrchol. V
27.Jalovcová. Stěnkou pod převis a odtud doleva lehce na
vrchol. IV
28.Líska.+ Rozpukanou spárou na balkón a odtud stěnkou na
vrchol. IV+
29.Normálka. Komínem vzhůru a po rozlámaných stupních na
vrchol. I
30.Kamenná. Výraznou spárou vzhůru a po stupních na vrchol. II
31.Bukač. Rozlámanou spárou na balkón a odtud na vrchol
Normálky (č.29). III
32.Kapradina. Zarostlou spárou vpravo od č. 31 na balkón a na
vrchol. III
33.Puklá. Koutem vpravo od č. 31 sokolíkem na vrchol . II
34.Termit. Levou hranou Štítu (č.38) sokolíkem na vrchol. II
35.Mravenčí.+ Z levé hrany Štítu šikmou spárou doprava do
stěny štítu a na vrchol. IV
36.Za měsíc. Vlevo od č. 37 stěnkou na balkón a odtud přímo na
vrchol. V37.Iluze.+ Převislou spárou přes kruh na balkón pod Štítem. V
38.Štít.+ Z balkónu středem stěny na vrchol. III+
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39.Kolibřík.+ Výraznou hranou při pravé straně Iluze (č.37) na
předskalí, dále hranou (skoba) na vrchol. V40.Milunina spára. Spárou za pravým rohem Štítu (č.38) na
vrchol. III
41.Kuloár. Za pravou hranou Štítu. Sestupová cesta. I
42.Stříbrný travers. Travers ve spodní části Iluze (č.37), moţno
oběma směry. V+
43.Baráčnická. Výše v pravé části Tria zleva na pilíř a jím na
vrchol. III
44.Zahradníkův rok. Nápadným vhloubením vlevo od horního
pilíře na vrchol zadní stěny. Zarostlé. III

Začáteční
Pěkná pevná stěna nahoře ve stráni. Výška stěny asi 15 m.
45.Hop převis. Vlevo od č. 48 stěnkou přes převis ke skobě a
odtud přes střechu na vrchol. V A1
46.Střechový travers.+ Trojkou aţ pod strop, odtud travers po
šikmé plotně doprava na vrchol. V+
47.Soví travers. Trojkou pod velkou střechu a nad ní travers
vlevo a na vrchol. III
48.Trojka.+ Koutem vzhůru, pod stropem doprava na hranu a
dále podél spáry na lávku a na vrchol. III
49.Bílé fleky.+ Hladkou stěnou vlevo od č. 50 na balkón a přes
převis nad bílými fleky na vrchol. V+
50.Dvojka. Šikmo doprava na polici, odtud travers vlevo na
balkón, a dále podél spáry na lávku a na vrchol. III51.Jednička. Na pravém okraji stěny šikmo do kouta a jím na
vrchol. I

Převislá
Bohatě členěná skála u břehu řeky. Výška asi 15 m.
52.Sedačka. Snadno do vlhkého otevřeného komínku a jím
k vrcholu. III53.Šikmá. Vlevo od Sedačky šikmou lávkou doprava na vrchol. I
54.HL normálka.+ Tmavým koutem přes převislé stupně pod
vrcholový převis. Odtud:
a) Vlevo do zářezu. IV
b) Středem pilíře. IV+
c) Doprava přes plotnu na vrchol. IV
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55.HL travers. Jako u předcházející cesty, ale uprostřed stěny
travers doprava za roh do tmavého kouta a jím na vrchol. V56.Plátkův převis.+ Z mohutné díry přes velký převis (skoba) a
koutem jako u čísla 55 na vrchol. V+
57.Růţek. Nástup pod velkým převisem. Jeho obejitím zprava
přes niţší převis do kouta a z něho doleva na cestu č. 55. iV
58.Hrana. Pravou hranou stěny na vrchol. IV59.Dagmařina polka. Za pravou hranou stěny sokolíkovým
koutem na vrchol. III

Opuštěná
Skupina niţších skalek nahoře ve stráni.
60.Nevěrná. Z jeskyňky hlubokým zářezem nebo vlevo od něho
na vrchol. IV61.Vrásčitá. Převislou spárou uprostřed stěnky za pravou hranou
na vrchol. IV62.Plíţivá. Stěnkou skalního bloku vpravo od vrásčité na vrchol.
IV
63.Prasklá. Středem rozlámané stěny na vrchol. IV+
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Zakletá
Široká a nízká, značně zarostlá skála v lese.
64.Levá. V levé části skály po stupních vzhůru a popraskanou
plotnou na vrchol. IV+
65.Dagmařina skála.+ Převislým koutem pod tmavý převis
(kruh), vpravo na hranu na plotnu a na vrchol. V
66.Pravá.+ Vpravo od č.65 spárou na plotnu a jejím středem na
vrchol. IV
67.Zábavný koutek. Koutem na pravé straně šikmé plotny na
vrchol. II
68.Host. Převislým zářezem vpravo od č. 67 na vrchol. V69.Empírová. Mohutným pilířem vlevo od č. 70 na vrchol. IV70.Klínová. Velkým komínem pod převis, odtud vlevo a hranou
na vrchol. II+
71.Chromá. Koutem a stěnkou v pravé části skály na odštípnutý
balvan, odtud:
a) Komínkem přes díru na vrchol. III
b) Přes díru vlevo do stěnky a úzkou spárou na vrchol. IV+

80.Rybářská. Za rohem vpravo od č. 79 stěnkou na vrchol. V
81.Stáňův koutek. Koutkem v levé části stěny . III+
82.Dámská stínová.+ Lámavým zářezem v levé části stěny na
šikmou plošinku, odtud vpravo a sokolíkovým zářezem na
vrchol.V83.Civilní. Silně lámavou hranou vpravo od č. 82 do kouta
Dámské a jím na vrchol. V+
84.Pánská stínová.+ Přes jedničkovou skobu těţce do díry,
odtud na hranu a cestou č. 82 na vrchol. V+
85.Viktorova šestka.+ Výraznou spárou středem stěny do díry a
odtud buď přímo na vrchol (vklíněnce) nebo travers doprava do
spáry a na vrchol. V+ A1
86.Vojenská. Šikmou spárou v pravé části stěny pomocí skob na
vrchol. V+ A1
87.Lesácká. Zarostlým ţlábkem se spárami na vrchol. IV-

Rozeklaná
Tři skály o výšce do 12 m. Střední část je charakteristická
svým markantním koutem v horní části, levá část je členitá a
pevná. Nástupy pravé části jsou zakryté balvanem, skála je
tu lámavá.
72.Mariina. Z levého rohu mírně doprava do ţlábku a jím na
vrchol. II
73.Praţská.+ Středem stěny pod převislý vystouplý blok, odtud
šikmou spárou do díry a přes převis na vrchol. V74.Mechová. Po stupních dvoumetrovou spárou za odštěpeným
balvanem a vpravo na vrchol. II
75.Kříţová. Z pravé hrany travers šikmo přes celou stěnu. IV76.Apsida. Mechovou stěnkou do široké díry (staré nápisy) a
vzhůru na vrchol. IV+
77.Skalácká.+ Lámavou převislou stěnkou vpravo od Apsidy ke
kruhu a na vrchol. V A1
78.Plátkův kout. Členitým ţlábkem pod výrazný kout ohraničený
vpravo velkou plotnou. Jím na poličku a buď přímo nebo travers
vpravo po skobách do stěny, vpravo po hraně a na vrchol. V A1
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Závěrečná
Členitá skalka ve stráni, zarostlá a často mokrá. Výška 5 m.
88.Zimní. V levém koutě šikmou trhlinou s vklíněným balvanem,
v horní části mírně zleva na vrchol. II+
89.Borová spára. Spárou uprostřed stěny na vrchol. III
90.Zbyňkova. Pod vylomeným převískem přes sokolíkové chyty
na vrchol. IV+
91.Pardálí.+ Pravou částí skály členitou stěnkou na vrchol. III

LESÁCKÁ OBLAST
Májovka
Májovka je nejhodnotnější skálou oblasti.
V levé části
dosahují cesty délky aţ 30 m. Najdeme ji po 2 km chůze po
levém břehu Otavy od píseckého předměstí Sv.Václava.
V popisech je bez ohledu na posloupnost respektováno
číslování cest v předchozích průvodcích.
10.Kout. Nástup z velkého balvanu vlevo od Májové cesty.
Mělkým koutem šikmo vlevo na polici a odtud na vrchol III+
11.Májová.+ Stěnkou šikmo vpravo ke světlým stěnám, odtud
travers doleva na balkón. Přes převis vzhůru na polici, odtud
travers doprava pod výraznou plotnu a jí na vrchol. V
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Varianta. Nástup přímo stěnkou na balkón. V
12.Zdeňkova cesta.+ Vpravo od Májové koutem doleva vzhůru
na balkón, odtud přes několik stupňů šikmo doleva do tmavé
jeskyně, odtud vpravo a přechod do vrcholové stěny Májové. V
13.Ostruha. Vpravo od cesty č. 12 levým ţlábkem na ostrou
hranu a jí na vrchol. IV14.Pilíř. Pilířem na hraně a stěnkou na vrchol. III
15.Pieta. Středem hladké stěny pod převis a přes něj pomocí
skob na vrchol. V A1
16.Travers. Vpravo od nástupu na Májovou po téměř vodorovné
trhlině doprava (ve výši 2,5 m nad zemí) za hranu. Zde spárou
nebo dále do kouta a zde sestup. II
17.Konec nadějí. Koutem vpravo od č.15 na vrchol. V18.Večerní.+ Za levým rohem výraznou spárou na poličku, odtud
středem na vrchol. IV
19.Na paměť J. Pechouše.+ Středem stěny vlevo od č. 20 na
vrchol. V+
20.Barevná hrana.+ Výraznou hranou na vrchol. IV
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21.Hrad. Kuloárem vpravo od cesty č. 20 k samostatné skále.
Údolní stěnkou do poloviny, travers doprava na pěšinu a na
vrchol. II
22.Ranní převis. Převislou členitou stěnkou nad cestou šikmo
doprava a koutem přímo na vrchol. V
23.Cesta pro Mariku. Středem velkého převisu vlevo na vrchol.
V+
24.Chrastítko. Převislým tmavým koutem pod převis a vpravo na
vrchol. V-

Čertovka
Nízká skála s výrazným komínkem v pravé části. Levá část je
zarostlá. Asi 500 m po cestě od Májovky.
5.Plátkův komín. Komínem vzhůru pod převis, ten obejít zprava
a stěnkou na vrchol. III
6.Stará cesta.+ Vpravo od komína vzhůru k levé hraně převisu,
travers asi 2 m vlevo a přímo na vrchol. III+
7.Vzpomínková.+ Středem stěny přes převisy přímo na vrchol. V
8.Rychlovka. V pravé části masivu sokolíkovou spárou přímo
k vrcholu. IV
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SKÁLA U
ZÁBRDSKÉHO MLÝNA
 Skála se nachází na levém břehu Blanice, asi 4,5 km
západně od Prachatic.



Vlakem (trať č. 197) nebo autobusem do Prachatic,
odtud po zelené tur.zn. směrem na Kahov a Vimperk.
Asi po 4,5 km dojdeme k mostku. Odtud je skála
vpravo na protějším břehu zřetelně vidět.



Automobilem z Prachatic směrem na Kahov a přes
Oseky. Asi 2 km za Osekami sjedeme do údolí ke
zmíněnému mostku přes Blanici



SHOCart č.39 Pošumaví – Prachaticko, cyklo č.158
Pošumaví – Prachaticko, KČT č.70 Prachaticko



Hus-zřícenina hradu ze 14.st., poblíţ koupaliště
1.Hlávka.+ Nástup u balvanu, vytlačujícím zářezem (skoba)
vzhůru na plotnu do kouta a na vrchol. IV+
2.Borneo.+ Nástup stejný jako u č. 1, od skoby mírně doprava do
vodorovného zářezu protínajícího plotnu, travers doprava na
hranu a tou na vrchol. IV+
3.Příbramská. 2 m vpravo od předcházející cesty přes skobu
travers doprava na hranu a tou (skoba) na vrchol. IV
4.Cesta plná smíchu.+ V levé části jeskyně na hranu (skoba)
pod vrcholový převis (kruh). Dále:
a) Levým zářezem na vrchol. IV
b) Zprava na vrchol. IV+
5.Heuréka. Asi 7 m vpravo od jeskyně lámavým vhloubením
(nejištěno) aţ na plotnu pod převisem (skoba). Přímo přes převis
na vrchol. IV+
6.Cesta ke slunci.+ Středem velké kolmé plotny (skoba, kruh)
pod převis, travers 2 m vlevo a spárou na vrchol. V+
7.Zářez. Nástup u balvanu vpravo od plotny, stěnkou do zářezu a
tím (lámavé) na vrchol. III

Granulit

 CHKO Šumava
 Při slušném chování lze tábořit v jeskyni či pod skalou
 Jedná se o krásnou okrajovou stěnu, která je
charakteristická velkou jeskyní. Výška stěn je přes
30 m. Terén poskytuje velice pěkné lezení v pevné a
suché skále.

 Prachatice-nejmenší české okresní město, městská

památková rezervace. Hodnotné náměstí
s renesančními domy zdobenými sgrafitem, kostel ze
14. století, dochovaná část městského opevnění.
Libín-zalesněný kopec s přístupnou rozhlednou
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SKÁLY
NA STRAŠIDLECH


Skály se nacházejí asi 1,5 km SZ od Horní Blatné
v Krušných horách.



Vlakem (trať č.142) do Horní Blatné. Projdeme
náměstí Sv. Vavřince a Lesní ulicí se dostaneme na
okraj obce ke hřišti. Pokračujeme po zpevněné polní
cestě (cyklotrasa KČT směr Potůčky) k lesu. Po 1,5
km, v místě, kde cesta začíná prudčeji klesat a
uhýbá vpravo, odbočíme na stezku vlevo a jiţ po 50 m
je vlevo v lese vidět skála Blatenské dvojvěţí. Po
stezce dále je paseka,kde začíná pás skal spadajících
údolními stěnami do údolí Blatenského potoka.




Auto lze zaparkovat u fotbalového hřiště.



SHOCart č.6 Krušné hory - Klínovec, cyklo č.121
Krušné hory - Karlovarsko, KČT č.4 Krušné hory –
Klínovec
Svor

 Bez zvláštní ochrany
 Lze tábořit pod Polední stěnou (ohniště)
 Velmi hodnotný terén s mnoţstvím pěkných cest

většinou v pevné skále. Nejhodnotnější je krátká, ale
velice pevná a suchá Polední stěna, dále Sluneční a
Strašidlo. Nástupy jsou označeny šipkami.
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Horní Blatná- staré hornické město (stříbro, cín,
ţelezo), pěkný kostel ze 16. stol., muzeum, začíná tu
4,5 km dlouhá naučná stezka
Blatenský vrch (1040 m) – rozhledna
Vlčí jámy- PR, skalnatá rokle vzniklá propadnutím
stropu rudného dolu
Ledová jáma – rokle, ve které se drţí aţ do léta led
Blatenský příkop- technická zajímavost, přiváděl do
městečka vodu z Boţího Daru (dnes funkční)

Blatenské dvouvěţí
Dvě nízké věţe, téměř stále mokré.
1.Lesácká. Z průrvy mezi „Dvouvěţím“ a Ohniskovou členitou
stěnkou přímo k vrcholu. III
2.Severní. Po levé hraně S stěny vyšší věţičky vede trhlina,
podél ní na hranu a tou k vrcholu. IV
3.Beruščí. V levé části S stěny niţší věţičky je výlom, přes něj na
polici v hraně a po ní na vrchol. III
4.Zarostlá. Středem V stěny členitou stěnkou na zarostlou polici
a přímo k vrcholu. II
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5.Motýlí. JV stěna vyšší věţičky přechází doleva v ostrou hranu
nad převisem. Podél hrany ve stěnce k vrcholu. III

Ohnisková
Polomasiv oddělený průrvou od „Dvouvěţí“. Výška 6 m.
1.Větrná. Z průrvy v levé části V členitou stěnkou k vrcholu. III
2.Hladová. V JV stěně pravým výrazným koutem pod převis,
který se obchází zprava. II
3.Šibenice. Nástup do převisu, pak členitým zářezem k vrcholu.II
4.Opičí. V převisu je skalní list, z něj na hranu stěnky a tou dále
k vrcholu. III
5.Pivní. Po pravé straně J pilíře převislou stěnkou k vrcholu. II
6.Odpočinková. Členitou stěnkou po pravé straně spáry v J
pilířku. II
7.Ulejvácká. Po levé straně široké spáry J pilíře členitou stěnkou.
II

Polední
K jihu odvrácená 7 metrů vysoká pěkná a suchá stěna.
1.Do kopce. Nástup ve stěně vpravo od výrazné koutové spáry
do převisu, jím mírně doleva k vrcholu. IV
2.Smrková. Nástup vpravo od koutu. Stěnkou na hranu pilíře a
jím na vrchol. III
3.Koutová spára. Koutovou spárou na vrchol. II+
4.Skluzavka.+ Šikmo doprava ubíhající hrankou vlevo od koutu
do stěnky a tou na vrchol. IV
5.Středem. Členitým středem stěny k vrcholu. II+
6.Falešná.+ Podél výrazné tenké sokolíkové trhliny na vrchol. IV
7.Komínek. Širokou spárou v levém okraji stěny na vrchol pilířku
a z něho po hraně vpravo na vrchol. II

Východní
Polomasív na pasece s 6 m vysokou hlavní východní stěnou.
1.Zebavá. Podél spárky na pravém okraji stěny na zelené stupně
a stěnkou po hraně pilířku na vrchol. III
2.Ošidná. Na levém okraji stěny podél spárky a zleva přes
převis. IV
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Borůvčí
Skalní masív stojící na západ od Polední v lese ve svahu.
Údolní stěna je vysoká 7 m.
1.Rohová. Po členité hraně na vrchol. II
2.Krátká. Levou stěnou výrazného koutu na vrchol. III
3.Keřová. Nástup do převisu a poté zarostlou hranou k vrcholu. II
4.Bloudivá. Pravou částí členitější JZ stěny k vrcholu. IV
5.Výletní. Levou částí JZ stěny doleva na plošinku u hrany a z ní
na vrchol. IV

3.Sluneční. Levá část komína Kominické je tvořena skalním
listem. Nástup vlevo pod listem v členité stěnce. Stěnkou
k hodinám ve spáře, travers doprava pod výrazný výlom. Přes
výlom zprava na hranu listu a přes komínek stěnou na vrchol. III
4.Vycházková. Nástup jako u Sluneční, od hodin spárkou do
mělkého ţlábku přecházejícího do komína, a jím na vrchol. III
5.Hranatá. Po ostří pilířku na vodorovné stupy ve stěně a při levé
hraně pilíře na vrchol. III
6.Jehličnatá. Výstup vede ve spádnici dvojice smrků členitou
stěnkou. I

Sluneční
Masív JZ od Borůvčí. Údolní stěna je téměř 20 m vysoká.
1.Zjeţená hrana. Nástup v členité lámavé stěnce při pravé
hraně. Stěnkou doprava na hranu a jí přes převis. Po hraně na
vrchol. IV
2.Kominická. Výrazným komínem pod převis, přes něj do spáry
a tou k vrcholu. IV
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Strašidlo
Skalní masív ve svahu západně od Sluneční. Údolní stěny
jsou 20 m vysoké.
1.Zelená. Východní členitou stěnou na vrchol. II
2.Hravá. Nástup v JV komínku pod převise. Z komínku vlevo na
hranu členitého pilířku a po jeho hraně pod převis. Odtud vpravo
do komína a jím na vrchol. IV
3.Sokolí. Sokolíkovou spárou v JZ části pilíře, v levé spáře pod
mohutný převis. Přes převis spárou na vrchol. IV+
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4.Schody do nebe. Nástup do mohutného kouta, jím pod převis
a poté vlevo na hranu přes kazatelnu. Stěnou při hraně na vrchol.
IV
5.Fňukavá. V levé části západní stěny, ve spádnici sokolíkové
spárky stěnou přes malý převis na polici. Spárkou do ţlábku a
pak pravou stěnou zarostlého ţlabu na vrchol. III

KAPUCÍNSKÉ
SKÁLY


Skály se nacházejí přímo nad obcí Leţky, poblíţ silnice
Praha-Karlovy Vary, mezi obcemi Petrohrad a
Lubenec (od Prahy asi 70 km).



Vlakem (trať č.161) do zast. Leţky. Odtud polní
cestou do vsi, kterou projdeme ke zdaleka viditelným
skalám.



Auto lze zaparkovat na konci Leţek v místě, kde končí
silnice a začíná cesta vedoucí do lesa ke skalám.



SHOCart č.10 Doupovské hory, cyklo č.123
Doupovské hory, KČT č.30 Povodí Střely



Křemenáč
Skalní masiv ve svahu JZ od Strašidla (pod suťoviskem).
Výška v údolní stěnce je asi 7 m.
1.Školácká. JV koutem náhorní stěnky na vrchol. II
2.Mravenčí. JV stěnkou na vrchol. II
3.Křemenáč. Spárou ve středu JV stěny do převislé stěnky, přes
křemenný převis k vrcholu. III
4.Chrastivá. Nástup v členité stěnce v levé části JV stěny.
Travers vlevo na hranu a jí na vrchol. III
5.Ve větvích. V JV stěně komínkem na vrchol. II
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Hrubozrnná ţula, většinou velice pevná

 Bez zvláštní ochrany
 Lze tábořit nad skalami u ohniště
 Velmi hodnotný terén s mnoţstvím pěkných cest

většinou v pevné skále. Charakter lezení připomíná
klasické tatranské.Skála je vţdy brzy suchá.
Nejhodnotnější jsou zdaleka viditelné věţe Kapucín a
Soví a mohutná Poslední skála. Cesty jsou u nástupů
očíslovány shodně s průvodcem.Délka cest 5 aţ 25 m.

 Jesenice-rekreační obec, koupání, muzeum
Petrohrad- původně renesanční zámek, zříceniny hradu
s vyhlídkou, skalní městečko s horolezeckými terény
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Soví skála – dolní část
(Ostruţinová skála)
1.Přes kout. Nástup vlevo pod výrazným balkónkem. 2 m vzhůru,
pak doleva po šikmé plotničce a lehkým ţlábkem k dubu. Odtud
travers doprava přes vzdušný vytlačující kout a přes volný balvan
na lávku. Od ní po šikmé plotýnce k borovici. III
1.a)Varianta stěnkou. V
2.Svislá spára. Nástup jako u č. 1, ale stále vzhůru na výrazný
balkónek. Odtud do svislé spáry (kruh) a jí k borovici. V
3.Ostruţinová. Nástup několik m vpravo od č. 2. přímo přes
převis (skoba), poté doleva do ţlábku s jehličím a po jeho levé
hraně na plošinu s borovicí. IV
3.a)Varianta. Nad převisem přímo k borovici. V

Spojovací skála
4.Spojovací.+ Od borovice v předcházejících cestách vpravo
dolů přes šikmé plotny aţ ke druhému koutu, jím asi 3 m vzhůru a
travers 3 m doprava. Sestup 2 m na šikmou plošinku, z ní koutem
vzhůru 3 m, travers na rukou asi 6 m doprava. Od konce traversu
krátkým zářezem na plošinu pod horní částí Soví věţe. IV+
46.Široká spára. Širokou spárou vzhůru.IV+

Soví skála - horní část
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5.Putýnka. Z plošiny pod východní stěnou (v závěru Spojovací
cesty) levým komínem asi 3 m, pak do jeho levé stěny a travers
doleva. Na jeho konci ještě krok vlevo a přímo na vrchol. IV
6.Direttissima na Putýnku. Nástup na levé hraně odštěpeného
bloku u paty Putýnky. Nepatrně šikmo doprava a vzhůru přes
pravý okraj převisu na plošinu. V
7.Levý komín. Z plošiny rozlámaným komínem k nápisu na
skále a k borovici. Přes velký balvan vlevo do druhého komína a
jím pod vrcholový blok Soví skály. Krátkou stěnkou na vrchol. II
8.Dlouhá cesta.+ Nástup z plošiny:
a)Přes balvan. Širokým komínem s vklíněným balvanem do
jeskyňky nad balvanem. Travers doleva kolem vrcholového bloku
a krátkou JZ stěnkou na vrchol. IV
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b)Krvavá spára.+ Nástup do komína, z šikmé lávky do Krvavé
spáry a do přerušeného komína asi 1 m vpravo nad balvanem.
Odtud těsně po levé hraně komína podél dvou spárek do
rozlámaného kouta. Dále jako u varianty a. V9.Rozlámaná spára. Rozlámanou spárou vlevo od druhého
komína cesty č.7 na blok. III+
10.Hedvábný travers.+ Rozlámanou spárou asi 2 m, travers
doleva za hranu a na vrchol. IV11.Myška.+ Rozlámanou puklinou ve skalním bloku před
V stěnou Soví skály vpravo dole od plošiny přímo na vrchol. V95.Stresová spára. Středem stěnky po šikmé spárce k vrcholu.
IV96.Usmolené ruce. IV+
97.Dvojka. II

50.a)Přímá varianta. IV+
17.b)+Jiţní cesta, normální varianta. Nástup do Lomené, 3 m
vzhůru, pak po vodorovné spárce travers doprava 6 m na svislou
lištu. Po ní vzhůru, pak mírně vpravo na plošinku nad druhou
borovicí. Travers vpravo 2 m k výrazné spáře s vklíněným
balvanem. Pak šikmo doleva nahoru spárkou podél Májového
převisu na hranu a vodorovným traversem k vrcholu. V-

Kapucín – horní část
12.Východní stěna.+ Nástup v rozlámaném vhloubení východní
stěny. Travers asi 3 m vlevo vhloubením (bílé skvrny) do
nevýrazného koutka, krok vlevo, 4 m přímo vzhůru, 2 kroky
doprava, vzhůru k rozsedlině a od ní vpravo po pilíři na vrchol. VI
13.Aprílová spára. V JV předskalí Kapucína na balkónek, odtud
dole vytlačující spárou přímo k vrcholu. VI
49.a)Jiţní hrana. Nástup převisem, hranou na vrchol pilířku,
překrok pod širokou spáru, tou vzhůru a náhorní stěnkou na
vrchol. V+
b)Varianta. Nástup z bloku vpravo od převisu a dále jako a) nebo
na konci hrany sestup na č.14 a tou vzhůru. IV+
14.Normálka.+ Z plošiny pod JV stěnou Kapucína vpravo od
ţlabu podél odštěpeného bloku, pak vlevo do kouta a jím vzhůru
pod vrchol. III
101.Boţský travers.+ Koutem a přes odštěpený blok na plošinu,
a travers po římse vpravo (2 skoby) pod převisem aţ za hranu. V
15.Lomená spára. Z plošiny pod J lomenou spárou vzhůru
k borovici. Odtud libovolně pod vrchol. IV
16.Šikmá spára. Asi 3 m vlevo od Lomené spáry vede šikmá
spára. Tou k borovici a libovolně pod vrchol. III
50.+Osudový travers.+ Šikmou spárou travers vpravo (nýt) aţ
na roh stěnky a pilířkem vzhůru. V
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Masiv vlevo od Kapucína
51.Sokolíček. IV
83.Veletrh. Podél drobivé hrany ke skobě, dlouhým krokem
vzhůru. IV+
19.+Křovitá spára. Spárou přímo vzhůru. VI
21.Komín. II
52. Náhrobní deska:
a) III+
b) V+
c) IV102.Obrácený ypsilon. V+
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Ottův kámen
Dva skalní bloky ve svahu nad sebou.
87.+Plotýnky.+ Středem plotny (nýt) vzhůru. IV
104.Jemná hrana. + VI
18.Ottův převis. Přes plotnu s lištami pod převis, přes ten do
zářezu a jím vzhůru. V+
53.+Ládíkova plotna. Travers zprava do plotny a tou při hraně
vzhůru. (Moţno i přímo převisem.) IV22.a)+Lavorová hrana. Převisem na hranu a tou vzhůru . V
22.+Lavor. Z plošinky pod rozeklanou spárou vzhůru, přes
plotnu (skoba) pomocí dvou spárek na vrchol. V+
23.Zlobivá spára. Spárou přímo vzhůru. V

28.+Kouřová spára. Doleva převislou spárou přímo vzhůru a
dále mírně doprava přes „boule“. IV+
106.Uzlová. IV+
61.Rampa. Koutem a spárou pod velký blok, převislou spárou na
další blok a po hraně vzhůru. IV+

Mravenčí skála
Kouřová skála
27.Zelená spára. Nerovnou puklinou aţ ke břízám. V
59.Klikatá. Tupou hranou a travers po spárách do Kouřové.V
60.Rurp. VI+
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64.Rychlovka. V
65.Šerosvit. Lomenou spárou pod převis, přes něj do stěnky a
tou vzhůru. IV+
66.Sestupovka. Varianta nahoře vpravo VI, vlevo III
67.Sloní hlava. Širokou dvojspárou k vrcholu. IV-104-

30.+Mravenčí travers. Nad šikmou mechovou plošinou je stěna
se spárou. Odtud:
a) Spárou kolem břízky 4 m vzhůru, poté po skobách jemnou
spárou doprava za roh a nahoru. VI
b) Přímo spárou vzhůru. IV
c) Uprostřed traversu vzhůru. V+
90.Psí časy. Podle šipky vzhůru a přímo přes vrcholové bříško. V
69.Traversovací cvičení. V

Plzeňka
73.Stěnka. III
74.Hranka. III+
32.+Lamač. Nástup v J stěnce Plzeňky. Zářezem vzhůru do
vytlačujícího kouta a z něho doleva vzhůru puklinou. VI+
32.a)Varianta. Z vytlačujícího kouta travers doprava za roh a
odtud nahoru. IV
114.Lamačka. Spárou vzhůru. V+
33.Komínek. Krátkým, těsným a vytlačujícím komínkem na
vrchol. IV-

Doudova, Ztracené skály a Rozlámaná
31.Konvalinková. Ze spodní části Doudovy skály nejprve
převisem přímo vzhůru, pak podél plotny doleva nahoru ke dvěma
spárkám a některou z nich na vrchol. III
31.a) Od nástupu doleva vzhůru podél dvou břízek, po šikmé
plotně vzhůru ke dvěma spárkám a jimi na vrchol. II
31.b)Údolka. Vlevo od Konvalinkové přímo vzhůru ke skobě a
zleva na vrchol. IV
112.Rána do hlavy. V
113.Ukrytá. III+
108.Krátká. III
109.+Černá plotna. Přes kolmý stupeň do plotny a tou přímo
vzhůru. IV+
110.Nudná. II
111.Drolivá. Šikmo vpravo pod převis (nýt), přes něj pomocí
spáry a přímo vzhůru na vrchol. VI34.Spirálová. V Rozlámané hranou dole převislou pod vrcholový
blok a krátký travers vpravo do zářezu a vzhůru. IV
75.Ţabí převis. Vpravo od Spirálové převisem do spáry a vzhůru.
VI-

Poslední skála – spodní stěna
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Nejmohutnější stěna celé oblasti.
Jsou zde osazeny kruhy a nýty pro zbudování cvičné
zajištěné cesty. Ta vede takto:
Nástup v Normálce a jí (hrot, kruh, hodiny) pod rozvětvení, zde
variantou c) – traversem vpravo (skoba, 2 nýty) a na konci
traversu za roh vpravo do vhloubení pod převisem (kruh). Odtud
sestup asi 4 m a pod převisem v pravém pilíři kolem kruhu
travers vpravo do lehkého terénu k břízkám.
35.Pod velkým převisem. Vhloubením vlevo od mohutného
pilíře s převisy aţ do jeskyňky pod velký převis (kruh), kolem něj
vlevo a zářezem k vrcholu. IV
36.Sokolík.+ Lehkým terénem vpravo od Normálky k břízce pod
plotýnkou a sokolíkovou spárou vzhůru. III
37.Normálka. Mělkým vhloubením v levé části stěny kolem kruhu
aţ pod odštípnutý blok (končí zde Sokolík). Odtud:
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a) Úniková. Vzhůru na úzkou polici, vlevo do sedélka a přes
koně na vrchol. II
b) Přímá. Přímo lehce převislým koutkem. IVc) Dlouhý travers.+ Doprava traversem po plotnách (skoba, 2
nýty) aţ na roh před vhloubením pod velkým převisem, zde
vzhůru vlevo od převisu k vrcholu. IV
38.Pilíř. Vlevo od Normálky zářezem v pilíři na plošinu a pilířem
vzhůru. III+

Poslední skála – horní blok

79.Jiţní.
a)V b)IV
41.Bezejmenná. Vpravo od č. 79 přes převis do kouta, tím
vzhůru, dále přes koně a šikmo vzhůru ţlábkem k vrcholu. III
42.Kříţová spára. Spárou v pravé části bloku vzhůru. III
43.Vedlejší spára. Spárou od Kříţové k vrcholu. III
80.Jiţní schody. V
81.Klouzanda. Plotna vlevo od Poslední.
Přímo stěnou. VI
Únik. Z poloviny stěnky travers vlevo. IV+

A)Travers a spára. IV
39.Těţká spára.+ Výraznou širokou a dole převislou spárou
v levé části bloku na vrchol. VI
40.Josefinka.+ Jemnou spárou ve středu stěny k vrcholu. IV+
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Mohutná znělcová kupa mezi Mostem a Bílinou



Autem z Mostu na Bílinu a těsně před Bílinou odbočit
doprava k chatě „Pod Bořeněm“, zde lze i parkovat.



SHOCart č.8 Krušné hory-Mostecko, cyklo č.106
Krušné hory-Mostecko, KČT České středohoří-západ







Vlakem (trať č.131) do stanice Bílina-Kyselka. Odtud
po zelené tur.zn. asi 1 km k chatě „Pod Bořeněm“.

Znělcová eruptiva
NPR Bořeň – lezení povoleno členům ČHS a
vysokohorským turistům organizovaným v KČT v
doprovodu cvičitele.Další podmínky uvedeny níţe.
Lze tábořit na tábořišti pod východním prostorem,
zde je také studánka.

Jeden z nejhodnotnějších nepískovcových terénů
v Čechách. Jsou zde všechny moţnosti lezení,
obtíţnosti od nejlehčích aţ po extrémně těţké.
Jedná se o ideální oblast pro přípravu do velehor.
Členění je zřejmé ze situačního plánku. Průvodce
zahrnuje pouze výběr z velkého mnoţství cest.
Tento výběr zahrnuje podstatnou část cest v Jiţním a
Západním prostoru. Severní prostor nabízí mnoţství
krásných, ale velice těţkých cest, ve větší části
Východního prostoru platí zákaz lezení.
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Podmínky pro provozování horolezecké činnosti v NPR
Bořeň:
1. Po celý rok se nesmí lézt v úseku od bývalé kramlované
cesty (včetně strţe) aţ po severní hřebenovku a také na
Bílinské jehle.
2. Pouze v období od 1.9. aţ do 31.1. je moţno lézt v úseku
severní hřebenovky po pravý severní pilíř (cesta Metla).
3. Celoročně je povoleno lezení v ostatních partiích NPR
Bořeň.
4. Jako přístupové cesty jsou povoleny tyto:
- z rozcestí značené tur.cesty (tam, kde odbočuje na
vrchol) pod jiţní stěny Bořeně
- ze značené turistické cesty k „Pašeráku“ do prostoru
jiţních stěn Bořeně
- ze značené tur. Cesty za chatou Pod Bořeněm ke
cvičné stěně (tzv. Stěna nebes)
5.
Lezení se povoluje také v prostoru od Stěny nebes po
Řehořův komín s přístupem výhradně od cvičné stěny.
6.
Ve všech povolených úsecích se smí k sestupům
vyuţívat výhradně slanění.
7.
V celé NPR platí přísný zákaz táboření a bivakování.
8.
Členové ČHS a VHT KČT jsou povinni se prokázat
kontrolním orgánům členskými průkazy.
-110-

Legenda k situačnímu plánku Bořeně:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Cvičná stěna
Stěna nebes
Bašta
Inferno
Bílinská jehla
Školka
Maturita
Malé varhany
Velké varhany
Bílá stěna
Větrná, Skautská věţ
Západní amfiteátr
Biskupská stolice
Záclony
Cesta Metla
Pravý Severní pilíř
Netopýr
Ostrá věţ
Severní stěna
Střední Severní pilíř
Severní amfiteátr
Levý Severní pilíř
Východní amfiteátr
Východní stěna
Bývalá Kramlovaná cesta
Východní vhloubení
Východní pilíř
Ďáblova kazatelna
Ohnisko
Dračí hřbet
Klamná jeskyně
Pravý Jiţní pilíř
Dţungle
Střední Jiţní pilíř
Jiţní amfiteátr
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36.
37.
38.
39.
40.

Levý Jiţní pilíř
Astra
Maturita
Pohanský hrad
Půlnoční

JIŢNÍ PROSTOR

Levý jiţní amfiteátr

Začíná na východě Levým Jiţním pilířem a končí bývalou
„Kramlovanou“ cestou.

4.Úniková (Sestupová). Na začátku amfiteátru je v levé stěně
vhloubení se stromy. Jím na vrchol. Běţná sestupová cesta. II
5.Minarety.+
V levé
části
amfiteátru
je
vhloubení
s jeskyňkou.Vhloubením spadají čtyři spáry. Kteroukoli na vrchol.
Na vrcholu je slaňovací kruh. III
6.Hubeňour.+ Vpravo od Minaretů je další vhloubení s výrazným
pilířem v horní části odštípnutým od masivu a tvořícím velké okno.
S něho spadá k úpatí komínová spára. Tou na vrchol. III
6.a)Pilíř Hubeňoura. Středem výrazného odštípnutého pilíře na
vrchol. (Nástup je vlevo od cesty č.7). Exponovaná, špatně
odjistitelná cesta. V
7.Přímá.+ V nejhlubší části vhloubení (vlevo na konci amfiteátru)
je markantní komínová spára. Komínem vzhůru pod převis.
Převisem na vrchol. III
8.Převislá.+ Asi 1 metr vpravo od cesty č. 7 je malá jeskyňka
zakončená přilepeným převisem Ten obejdeme zleva. Pak zpět
do spáry a tou na vrchol. IV
9.Čima.+ Na konci amfiteátru je výrazný vysoký pilíř. Středem
pilíře na vrchol. Krásná, vzdušná cesta. V
10.Zarostlá. Vpravo od č. 9 v místech, kde se „Čima“ dotýká
stěny a tvoří tak terasovitý komín. Jím vzhůru. IV
10.a)Zimní. Vpravo od „Zarostlé“ přes terasy a stupně na vrchol.
III
11.Kostelní.+ Zcela v pravém koutě amfiteátru jsou tři věţičky.
Nástup zleva na velký balvan, odtud mezi pravou a prostřední
věţičkou na římsu a dále mezi prostřední a levou věţičkou
k vrcholu. III
12.Závaţí. V pravé části amfiteátru, vpravo od bílého výlomu
koutem vzhůru. III-IV

Levý jiţní pilíř
1.Páter Noster.+ Středem pilíře na balkon a odtud přímo
výrazným koutem na vrchol. V
1.c)Západní. Vlevo na konci západní (levé) stěny je rozrušená
spára. Spárou přes několik vhloubení krátce na vrchol. III-IV
2.Traversová varianta. Vpravo od „Pátera Nostera“ některým
z koutů na balkon. Odtud travers do druhé výrazné spáry vpravo
a tou na vrchol. III
2.a)Klasická. Z pravé strany pilíře výrazným koutem na balkon a
spárou přímo na vrchol. IV
Varianta. Nástup jako cesta 2a. Na začátku koutu travers vlevo
nad převis a přímo na balkon. Dále jako cesta 2a. IV
2.b)Malá plotna. Pravou část pilíře tvoří v dolní části mírně
poloţená plotna, která je proťata několika trhlinami. Středem
plotny přímo do druhé výrazné spáry a tou na vrchol jako u cesty
č. 2. IV
3.Pozdní cesta. Při vstupu do amfiteátru (vpravo od předchozích
cest) je ostrý kout. Tímto a později poněkud zprava na vrchol. III

Střední Jiţní pilíř
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13.Ypsilonová. Levá boční stěna Středního Jiţního pilíře je
rozťatá ypsilonovou spárou. Touto obtíţně na malou kazatelnu,
dále vpravo k bílé skvrně a spárou vlevo na vrchol. VI
14.Hadrová.+ Krátkým koutem vpravo od „Ypsilonové“ na
plošinu. Odtud vpravo do výrazného kouta a jím vzhůru aţ pod
vrcholový balvan. Vlevo krátce na vrchol. V

15.Divná.+ Zleva nebo zprava na výraznou kazatelnu, která je
v levé části pilíře. Z kazatelny výraznou koutovou spárou. V
16.Pravá diretissima. Nástup ve spádnici pilíře. Po šikmých
plotnách pod převis. Koutem vpravo vzhůru ke spáře. Spárou
přímo na vrchol. III-IV
17.Tařice.+ Po šikmých plotnách vpravo od cesty č. 16 pod
výrazný kout (vpravo ve stěně 1. kruh). Koutem a spárou (rozpor)
ke 2. kruhu. Nad kruhem vpravo na temeno pilířku a krátce na
stanoviště (3. kruh). Krátkou stěnkou přímo na vrchol. V
17.a)Pilířová. Nástup stejně jako u „Tařice“. Nad 1. kruhem
travers vpravo do středu pilíře (hodiny. Středem pilíře na plošinu
ke 3. kruhu cesty č. 17. IV-V
18.Baldachýn.+ Na konci pravé stěny Středního Jiţního pilíře je
velký kout končící useknutým převisem. Koutem aţ pod převis.
Pod převisem vpravo a okolo převisu na „Tygrův ţebřík“. V
18.a)Poslední.+ Nástup je vpravo od „Baldachýnu“. Přímo
stěnou pod spárku (bříško). Přes bříško pomocí ţebra vpravo na
„Tygrův ţebřík“ (stanoviště).
IV
„Tygrovým ţebříkem“ sestoupíme několik metrů vpravo dolů pod
výraznou koutovou spáru. Spárou kolem stromu na vrchol. III
19.Tygrův ţebřík. Z vrcholu Středního Jiţního pilíře se táhne
směrem vpravo dolů šikmá lávka. Vhodné pro sestup. I – II

Pravý Jiţní amfiteátr
levá stěna
19.a)Tygří spára. „Tygřím ţebříkem“ pod hladkou plotnu
(Zrcadlo), která je zleva ohraničena kolmou spárou. Spárou na
vrchol. VI
20.Dívčí. V místech, kde zaniká v amfiteátru „Tygrův ţebřík“ se
zvedá kout, v jehoţ spodní části je pilířek se skalní hlavou. Odtud
pravou spárou a později komínem na vrchol. III
21.Gotické okno (Roztaţená).+ Asi uprostřed levé stěny
amfiteátru je charakteristické vhloubení ve tvaru gotického okna
uzavřeného špičatým převisem. Přes něj vzhůru na lávku. IV
Dále buď lehce po šikmé lávce na vrchol, nebo z lávky
pokračujeme pod převis v Horní stěně, který obejdeme zprava na
plošinu k vrcholové knize a koutem na vrchol. III
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21.a)Krátká spára. Krátkou spárou vpravo od „Gotického
okna“na vrchol pilířku ke stromu. Odtud jiţ lehce po šikmé lávce
na vrchol. III
21.b)Jiţní komín (Ţlab). Z pravé strany nízkého pilířku
vhloubením ke stromu. Od stromu do výrazného vhloubení
vpravo ve stěně a tudy na vrchol. III
21.c)Sluneční. Vhloubením, které je ve středu výrazného asi 40
m vysokého pilíře pod bříško. Přes něj přímo a středem kolmého
pilíře na jeho vrchol. IV-V
21.d)Malé gotické okno.+ Za pilířem („Sluneční cesta“) směrem
dovnitř amfiteátru je v dolní části vhloubení – tzv. “Malé gotické
okno“. Přes něj do širokého vhloubení, které se výše rozdvojuje.
Odtud :
a) Přímo levým vhloubením, které je zarostlé křovím, na vrchol.
b) Pravým koutem na vrchol výrazného pilíře (vrcholová kniha,
slaňovací kruh). IV
21.e)Tajná cesta. Vpravo od „Malého gotického okna“ je na
konci amfiteátru vysoký kolmý pilíř, v jehoţ dolní levé části se
táhne trhlina. Stěnou a trhlinou do vhloubení, které odděluje
levou stranu pilíře od stěny. Koutem cesty č. 21.d) (varianta b)
na vrchol. V
21.f)Kočičí. Na konci levé stěny amfiteátru (vlevo od „Skobové
díry“ vpravo od pilíře je další vhloubení, které tvoří dvě spáry (v
dolní části se spojují). Převislým nástupem do vhloubení a jím
několik metrů vzhůru. Odtud:
a)Levou spárou na vrchol pilíře k vrcholové knize.
b) Pravou spárou na vrchol stěny (vpravo od pilíře). V
21.g)Levá stěna komínu. Nástup stěnou vpravo od „Kočičí“. Asi
15 m stěnkou aţ ke 2. velké skobě. Travers vpravo do komínu a
jím 3 m. Pak zpět do stěny a podél trhliny aţ do vodorovné spáry.
Odtud přímo na vrchol. V
22.Skobová díra. Nástup v nejvyšší části amfiteátru, kde je
komín ve spodní části rozdělený pilířem. Na něj pravou nebo
levou částí komínu, dále zleva na vrchol. III
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Pravý Jiţní amfiteátr
Pravá stěna
22.a)Zadní cesta. Pravým koutem komína pod břicho do široké
spáry. Spárou do lehčího terénu a vlevo na vrchol. III-IV
23.b)Bílá spára. Tenkou spárou, podél které jsou bílé skvrny. VI
23.c)Půlnoční direkt (Ţlutý kout). Vhloubením (ostrý kout) vlevo
od nápadného koutu „Půlnoční cesty“ přímo do spáry a tou na
vrchol. IV A2
24.Půlnoční. V pravé části amfiteátru asi 10 m pod „Skobovou
dírou“ je nápadně ţlutá skála. Z předskalí na kazatelnu, pak
spárou, později travers doleva a na vrchol. V-VI
24.b)Śiroká spára. Při vstupu do amfiteátru je v pravé stěně
výrazná široká spára končící na prostorném balkónu. Širokou
spárou na balkón (vrcholová kniha) a dále stěnou mírně šikmo
doleva k bříze (slanění) nebo koutem přímo na vrchol. IV
24.c)Koutovka. Koutem vpravo od „Široké spáry“ přes malé
bříško (skoba) na balkón. Vpravo lehce na vrchol. IV-V
24.d)Italský koutek. V místech, kde pravá stěna přechází
v Pravý Jiţní pilíř, je široké vhloubení. Krátkou spárou nebo
stěnkou do vhloubení na plošinu. Hladkým pravoúhlým koutem
vlevo na vrchol. IV A2

-118-

Pravý Jiţní pilíř

BOŘEŇ
Jiţní prostor

25.e)Krátká varianta Staré cesty. Do vhloubení jako cesta
25.d), z plošinky však spárou vpravo do míst, kde se spojuje
cesta s“Levou variantou Staré cesty“. IV, jedno místo V
25.Stará cesta.+ Nastupujeme zleva nebo středem, nejčastěji
však vpravo pod balkónem. Z balkónu:
a)Středem. Širší koutovou spárou ke stromu na další plošinu …
b)Levá varianta. Mírně převislou spárkou vlevo od varianty a) na
plošinu …
a) spárkou přímo na vrchol.
b) širší spárou vlevo na vrchol.
IV, místy V
25.c)Nová varianta Staré cesty. Převislou spárou vlevo od
koutu „Teplické cesty“ na horní plošinu „Staré cesty“. Odtud
vpravo na vrchol. V
26.Teplická. Výrazným koutem ve spádnici pilíře (2 kruhy) na
vrchol. VI
27.Lovecká.+ Při vstupu na „Nádvoří“ je ve stěně pilíře výrazná
spára. Spárou přes dva kruhy do hnízda (vrcholová kniha) a
krátce na vrchol. V
28.Úzká.+ Vpravo od „Lovecké“ je v pilíři kolmá, úzká trhlina. Jí
pod bříško (kruh), stěnkou a spárou na vrchol. V

Nádvoří – Přepadlý pilíř
28.a)Hornická. V levé stěně „Nádvoří“ je komín, jenţ je v horní
části zakončen stropem. Komínem pod strop a stropem na
vrchol. III
28.b)Follow Me. Vlevo do skalních necek je dlouhý, úzký pilíř.
Cesta vede přímo po ostří pilíře na vrchol. (2 kruhy) V-VI
28.c)Špinavé necky.+ Asi uprostřed „Nádvoří“ jsou v levé stěně
skalní necky. Jimi vede výstup. IV
28.d)Pod slaněním.+ V místech, kde se „Přepadlý pilíř“ dotýká
stěny, spadá po jeho levé straně spára. Spárou k bříze a lehce ke
slaňovacímu kruhu. III-IV
29.+Svatý Václav.+ Na konci „Nádvoří“, pod střechou
„Přepadlého pilíře“ je kolmá spára. Nevýrazným vhloubením pod
spáru. Přes bříško do spáry a spárou do míst, kde se dotýká
„Přepadlý pilíř“ stěny. Odtud travers doprava do jeskyňky a jejím
převislým stropem na vrchol. IV
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30.Komín.+ V hloubi „Bilaniny jeskyně“ stěnou nebo rozporem
vzhůru pod vklíněný balvan, odtud namáhavě proplazením do
jeskyňky a cestou č. 29. IV
30.a)Rozporák. Rozporem mezi boční stěnou „Přepadlého pilíře“
a pravou stěnou „Bilaniny jeskyně“. IV
31.Přepadlý pilíř – Stará cesta.+ Nástup je v severní zdi
„Nádvoří“. Vlevo spárou do výrazného kouta, odtud vpravo na
pilířek a po hřbetu „Přepadlého pilíře“ na jeho vrchol. Dále travers
do jeskyňky a jako cesta č. 29 nebo lehce ke slaňovacímu kruhu.
IV
31.a)Antipřepadlá. Převislou stěnou „Přepadlého pilíře“. A3
32.Koutová. Nástup stejný jako u „Staré cesty“ do výrazného
kouta. Koutem v levé části severní stěny na hřeben (tzv. „Starý
hrad“). V-VI

Jiţní stěna
Skalní hrad a Ohnisko
33.Skalní hrad. Nádvoří je z pravé strany ohraničené mohutným
cimbuřím – tzv. „Skalním hradem“. Po jeho hřebeni na vrchol. II
33.a)Ţlab na Skalní hrad. Výrazným vhloubením, které je na
levém konci stěny, do míst, kde začíná hřebenovka, a dále
cestou č. 33. II-III
34.Dóm. Vpravo od dolního převisu vystupuje ze stěny úzký pilíř,
který je v horní části zakončen nápadným, jakoby vykouslým
vhloubením s převisem. Po pilíři aţ na malou plošinku (skoba),
odtud šikmo vlevo do vhloubení a z něho vlevo přes převis na
hřeben. IV-V
Úniková varianta. Z malé plošinky přímo vzhůru kolem břízky na
vrchol. IV
34.Klikatá. Po nízkých stupních lehce na plošinu, která se
nachází asi uprostřed Jiţní stěny. Dlouhý travers vlevo přes
pilířek aţ pod klikatou, výše se rozdvojující spáru. Levou ze spár
na hřeben. IV
34.a)Bílinská.(Čtvrtá) Pilířkem a mělkou spárou na plošinku, kde
začíná koutová spára (vpravo od „Klikaté spáry“). Koutovou
spárou (skoba) kolem stromku na lávku. Po hřebeni nebo spárou
lehce vpravo. IV+
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Z cest 33. a 33.a) lze v horní části pokračovat přímo na
„Přepadlý pilíř“. Přes něj na vrchol nebo ke slanění na
„Nádvoří“.
34.b)Zubní spára.(Třetí) Po stupních uprostřed stěny na plošinu
pod převislou spáru. Spárou na lávku a krátkou spárou vpravo na
vrchol. IV-V
34.c)Břízková.(Druhá) Po stupních lehce na plošinu. Z plošiny
vpravo do kouta. Koutovou spárou k břízce. Kolem břízky vpravo
na lávku a krátce spárou na vrchol. IV
34.d)Hluboká.(První) Vlevo od vhloubení „Zmýlených spár“ je
pilíř, který je rozpůlen hlubokým koutem a širokou spárou.
Koutem a spárou na lávku (vrcholová kníţka) a odtud přímo na
vrchol. IV-V
35.Levá zmýlená. V nejvyšší části Jiţní stěny spadají dolů dvě
spáry. Po stupních pod převis, kde končí levá spára. Přes převis
do spáry a spárou na lávku (vrcholová kniha). Odtud pokračující
spárou na vrchol. IV
35.a)Pravá zmýlená. Po stupních pod převis (vpravo od předešlé
cesty). Pravou, uţší spárou na vrchol. V
36.Levá Ohnisková. V levé části „Ohniska“ je kout tvořený
v dolní části dvojspárou, která se v horní části rozestupuje a
vytváří ţebra. Nástup je pod zmíněným pilířem, krátce na plošinu
a dále koutem na vrchol. III-IV
36.a)Střední Ohnisková. Nástup je z levé části useknutého
pilíře, který je uprostřed „Ohniska“. Mělkým komínem, spárou a
nakonec stěnou na plošinu Odtud levým komínem na vrchol. III
37.Pravá Ohnisková. Z pravé strany komínem na useknutý pilíř.
Přepadem do stěny a spárou na vrchol. Moţno také na useknutý
pilíř po hraně. III
38.Sluneční.+ Nástup na rampě vlevo od “Ďáblovy kazatelny“
mezi dvěma ţebry. Rozporem, pak spárou vlevo do širší spáry a
tou na vrchol. V
39.Pašerácká. Po skalách proti Ďáblově kazatelně do plochého
ţlábku. Jím do jeskyně, průlezem k velkému dubu nad
„Ohniskem“ a po travnatých stupních na vrchol. Sestup. I
39.a)Pašerácká levá.V sestupu: Vpravo od „Ohniska“ ke starému
dubu. Po stupních směrem k „Ohnisku“ dolů. I
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Ďáblova kazatelna
40.Stará cesta. Nástup na levé hraně severní stěnky přes
obtíţnější výšvih na hladkou vlevo nakloněnou plotnu. Po ní do
kouta a tím na vrchol. IV
41.Západní cesta. Stěnou pod slaňovacím kruhem spadá
dvojspára, která se v dolní části ztrácí. Stěnkou do spáry a jí na
vrchol. IV
42.Nedělní. Asi 30 m východně od „Ďáblovy kazatelny“ je
osamocený pilíř. Z jeho pravé strany spárou na výraznou plošinu,
2 m doleva a po hraně na vrchol. IV

ZÁPADNÍ PROSTOR
Začíná na jihu Malými varhany a končí na severu Biskupskou
stolicí. Nad chatou je pak mohutná Stěna nebes.

Biskupská stolice
1.Hřebenovka. Koutem na malý pilířek, odtud přímo vzhůru, pak
mírně dolů a traversem do kouta. Dále jako „Stará cesta“. IV
2.Stará cesta. Na pilířek stejně jako u „Hřebenovky“, odtud větší
krok doprava, pak do komína a z jeho vrcholu travers do kouta.
Dále sokolíkem asi 7 m vzhůru na kazatelnu a po hřebeni na
vrchol. III-IV
3.Delta. Aţ ke kazatelně nad sokolíkem po „Staré cestě“, odtud
krok doprava a přepadem na římsu. Dále 8 m travers na plošinu,
spárou vzhůru na další plošinu a pětimetrovou spárou na vrchol.
IV
4.Traversová. Středem stěny po lehkém terénu do kouta „Staré
cesty“ a odtud traversem po římse doprava asi 6 m. Nyní
přepadem na pilíř a z něho šikmo spárou na plošinu u velké
břízy. Zprvu spárou, pak komínem na vrchol. III

6.Pardubická. Zcela v pravém koutě „Tanečního sálu“ spadá
mohutný komín, přeťatý v polovině travnatou lávkou. Tudy přes
vklíněné balvany a komínem na vrchol. IV

Skautská věţ
7.Hřebenovka. Nástup zcela vlevo (zády k Biskupské stolici) a
stále po hraně. II
8.Hornická. Nástup asi 10 m pod levou hranou. Přes mírný převis
vzhůru na polici. Odtud vede mělký ţlábek, kterým vzhůru, pak
šikmo doleva k místu, kde jsou tři ţelezné tyče, a na vrchol.
Lámavé, malá moţnost jištění. III
9.Čtyřka. Výraznou spárou ve středu stěny na vrchol. IV
10.Koutová. Vpravo od „Čtyřky“ převislým koutem asi 2 m
vzhůru, pak na hranu doprava a po ní vzhůru na vrchol. IV
11.Stará cesta. Nástup vpravo od „Koutové“. Vzhůru pod
vklíněný balvan a pak lehce na vrchol. II
12.Severní. Nástup na širokých severních plotnách. Mírně vpravo
přes převislou část do kouta a jím na vrchol. IV-V
13.Údolní. Cesta vede zhruba kuloárem západní stěny. Nástup
asi 10 m od severní hrany. Vzhůru kolmou stěnkou, odtud vlevo
ke světlému výlomu, dále doprava přes vklíněný balvan do kouta
a přes balkónek a odtlačující stěnku na terasu. Koutem mezi oba
vrcholové zuby. IV-V

Bílá stěna

5.Břízová. Z levé strany „Tanečního sálu“ v horní části
„Biskupské stolice“ spadá od velké břízy přerušovaná spára,
ztrácející se dole v lehčím terénu. Tou vede výstup. Od břízy pak
vzhůru k další bříze a na vrchol. V

14.Hřebenovka. Nástup zcela vlevo v kuloáru. Přes vklíněný
balvan na plotnu, po ní šikmo doprava pod kout se sklaním
oknem. Rozporem na vrchol. III
15.Středem stěny. Kolmou spárou ve středu stěny, pak mírně
vlevo do kouta s trojúhelníkovým balvanem a na vrchol. IV-V
16.Stará cesta. Nástup zcela zprava od píšťal „Velkých varhan“.
Šikmým traversem na terasu pod mělkou spárou a tudy na vrchol.
IV
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Taneční sál

Bašta, Velké varhany
17.Stěna. U vstupu do výrazného „Řehořova komínu“ protíná
levou stěnu výrazná spára. Tou do horní třetiny, kde se spára
lomí a rozvětvuje. Odtud buď rovně nebo do pravé větve a na
vrchol. IV
18.Novákova cesta. 30 m pod vstupem do „Řehořova komínu„
středem velkého vhloubení asi 20 m vzhůru. Doleva za hranu,
vzhůru a po hraně na vrchol. IV
18.a)Západní stěna. Nástup vlevo od „Řehořova komínu“
hladkou plotnou doleva do výrazné trhliny. Jí aţ do výklenku.
Odtud doprava a přímo vzhůru pod temeno „Bašty“. V horní části
lámavé. IV
19.Spára.+ Západní stěna Velkých varhan je tvořena dvěma
výraznými píšťalami, které v místě dotyku tvoří zřetelnou spáru.
Touto zprvu lehce do malé jeskyňky a z ní přes vytlačující převis
těţce do dalšího vhloubení. Z něho zleva na vrchol. V
20.Stará cesta. Nástup asi 3 m vpravo od Spáry vhloubením.
Komínem na vrchol pilířku, z něho překrokem do komína a na
vrchol. III

Řehořův komín
21.Komín. Nástup v místě, kde je komín asi metr široký.
Sledujeme jej aţ do míst, kde se stěny stahují natolik, ţe není
moţno postupovat komínově. Odtud pravou stěnou, kterou tvoří
šikmá plotna, stále vzhůru aţ k „Bílé stěně“. II

Stěna nebes
21.Stará cesta. Nástup na kazatelnu pod stěnou. Travers pod
převisy asi 8 m doleva a stěnou kolem břízy na hřeben. IV
22.Středem Stěny nebes.+ Nástup stejný jako u „Staré cesty“.
Stále vzhůru nepatrnou trhlinou aţ pod horní převis. Přes převis a
rozbitým vhloubením na vrchol. Vzdušné lezení. IV
23.Zakrytá cesta. Z markantního pilířku v levé části stěny vzhůru
na vrchol. V
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KOZINEC
u Ţelezného Brodu




Skály se nacházejí v těsné blízkosti Ţelezného Brodu.




Auto lze zaparkovat na velkém parkovišti u koupaliště.



Vlakem (trať č.030) nebo autobusem do Ţelezného
Brodu. Zde ke koupališti a pak vlevo silničkou vzhůru.
Asi po 300 m za rozcestím u osamocených domů jsou
vlevo i vpravo od silnice v lese skály.
SHOCart č.2 Jizerské hory, cyklo č.103 Jizerské
hory, KČT Jizerské hory
Fylit s křemencovými ţilami, velice pevný

 Bez zvláštní ochrany
 Slušné bivakování v okolí skal je tolerováno
 Velmi hodnotný terén s mnoţstvím pěkných cest

ve velmi pevné skále. S některých věţí je třeba
slanit. Pozor! Cesty jsou klasifikovány velice tvrdě!

 Kozákov– známé naleziště vzácných nerostů, rozhledna
Malá Skála – skalní město Pantheon a Suché skály,

hodnotné horolezecké pískovcové oblasti
Klokočské skály – vycházkový okruh skalním městem se
skalním hradem Rotštejnem a Postojnou jeskyní
Ţelezný Brod – středověké hornické a především
sklářské město, rázovité lidové stavby, gotický kostel
ze 14. století, muzeum.
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Kozinec – celkové schéma skalního hřebene:
1.Bezvýznamná
7.List
2.Jehla
8.Úzká
3.Bašta
9.Hlavní věţ
4.Bota
10.Kniha
5.Začátečník
11.Dlouhý hřeben
6.Dvojitá

Jehla (věžička)
1.Normální cesta. Z náhorní strany na balkónek a pravou
stranou jihozápadní hrany na vrchol. II
2.Severní cesta. Stěnou k trhlince (skoba), na polici a na vrchol.
IV
3.Severovýchodní hrana. Převislou severovýchodní stěnou na
hranu a po její levé straně na vrchol. II
4.Jihovýchodní stěna. Středem stěny na vrchol. II

Bašta (hřeben)

Bezvýznamná (okrajový blok)
1.Sestupová. Z náhorní strany hrankou. I
2.Středem severní stěny. I
3.Severní cesta. Převislou stěnkou ke koutové trhlině a tou
vzhůru. II
4.Severovýchodní kout. I
5.Severovýchodní hřebínek. I
6.Údolní levá cesta. V levé části jihovýchodní stěny k římse a
tou na vrchol. II
7.Jihozápadní komínek. I
8.Jihozápadní údolní kout. II
9.Pravé jihovýchodní spára. II
10.Sokolíček. I
11.Pravý západní komínek. I
12.Levý západní komínek. II
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1.Jihozápadní hrana. I
2.Severozápadní hrana. I
3.Pravá severní trhlinka. I
4.Severní trhlinka. I
5.Severní vhloubení. I
6.Severovýchodní hranka. I
7.Lupínky. Převislou severozápadní stěnkou vlevo od průchodu
na vrchol. II
8.Severní sokolíček. I
9.Pravá náhorní cesta. I
10.Náhorní krátká cesta. I
11.Náhorní levá cesta. I
12.Jiţní a severní komín. I
13.Východní hrana.+ III
14.Cesta pilíře. Od východu 3 m vlevo a pravou částí
jihovýchodní stěny. II
15.Levá cesta pilíře. Z předskalí překrok do stěny a levou částí.II
16.Pravá jihovýchodní stěnka. I
17.Jihovýchodní stěnka. I
18.Pravá jihovýchodní trhlinka. I
19.Prostřední jihovýchodní trhlinka. I
20.Jihovýchodní trhlinka. I
21.Komín. Z průchodu do komína. I
22.Jihovýchodní hranka. I
23.Sokolíková spára. I
24.Jiţní vhloubení. II
25.Jiţní spára. I
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26.Jiţní levá stěnka. Šikmo vlevo zářezem přes převis. II
27.Jiţní trhlinka. I

Bota
(pěkná věž s 10 m slaněním)

1.Normální cesta.+ Z jihozápadního předskalí vpravo a pravou
stranou jiţní hrany. II
2.Převislá cesta.+ Jihozápadní stěnou přímo na vrchol. IV
3.Traversová cesta.+ Z jihozápadního předskalí vlevo stěnou na
severní hranu a vhloubením na vrchol. III
4.Údolní cesta.+ Z balvanu na severní stranu, šikmo doleva a
vzhůru pod převis. Přes něj vpravo a přímo na vrchol. III
5.Jiţní cesta.+ Přímo stěnou na vrchol. III

Začátečník (věžička)
1.Severovýchodní hřebínek. I
2.Pravá jihovýchodní cesta. Vzhůru k sokolíku a na vrchol. II
3.Prostřední jihovýchodní cesta. K zářezu a na vrchol. I
4.Levá jihovýchodní cesta. Stěnou při hraně na vrchol. I

Dvojitá (věţička)
1.Dělící komín. Od severu nebo jihu na vrchol. I
2.Východní stěnka. I
3.Pravá jiţní stěnka. Středem pravé věţe a pak při levé hraně
k vrcholu. II

List
(věžička s pěknou údolní stěnou)

1.Náhorní stěnka. Libovolně stěnkou na vrchol. I
2.Východní hranka. Z předskalí vlevo na hranku a na vrchol. I
3.Východní spárka. I
4.Údolní hrana.+ Hranou pod převis (skoba). Vlevo vzhůru
stěnou ke hrotu a šikmo vpravo na hranu a na vrchol. III-IV
5.Půlměsíc.+ Středem údolní stěny vlevo vzhůru k zářezu
(skoba) a dále středem stěny na vrchol. III
6.Levá údolní cesta. Podél šikmo doleva ubíhající trhlinky na
předskalí a západní hrankou na vrchol. I
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Úzká (věžička)
1.Východní hřebínek. I
2.Údolní kout. Vhloubením na polici a koutem se spárou. II
3.Vánoční spára. Převislou spárou ke smrčku na polici, doleva a
podél trhlinky na vrchol. II
4.Prostřední údolní cesta. Šikmo vlevo ubíhající trhlinkou podél
převisu, zleva na něj a na vrchol. II-III
5.Levá údolní cesta. Šikmo doleva ubíhající trhlinou . II
6.Levá jiţní cesta. Z předskalí do jiţní stěny. Trhlinkou na odštěp
u hrany (sem moţno od severu vhloubením). Překrok na hranu a
po její pravé straně na vrchol. II
7.Pravá jihovýchodní trhlinka. V levé části předskalí pravou
trhlinkou vzhůru. II
8.Levá jihovýchodní trhlinka. Levou trhlinkou vzhůru. II

Hlavní věţ
(věž s těžkou severní stěnou)

1.Východní cesta. Komínem nebo úzkými stěnami po jeho
stranách na vrchol. I
2.Pravá jiţní cesta. Vhloubením šikmo vlevo na římsu. Převislou
stěnkou na římsu a přímo na vrchol. II
3.Cesta ke stromečku. Převislou stěnkou ke smrčku a na vrchol.
II
4.Prostřední jiţní cesta. Nevýrazným, zprvu převislým rohem na
římsu a na vrchol. II
5.Levá jiţní cesta. Šikmo doleva ubíhající spárkou. II-III
6.Západní komín. Převislým komínem na polici (sem moţno
traversem z jiţní strany) a koutem na vrchol. I
7.Na šikmé ploše.+ Uprostřed severní stěny šikmo vpravo
vhloubením na vrchol. III
8.Ukaţ, co umíš.+ Převislou stěnkou vpravo od severovýchodní
hrany vzhůru k převislému sokolíku (skoba) a tím (skoba) na
vrchol. V
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Kniha
(pěkná věž)

1.Normální cesta. Od severovýchodu na předskalí a
severovýchodní stěnkou se spárkami a odštěpy na vrchol. I
2.Jihovýchodní stěna. Vhloubením uprostřed stěny na vrchol. II
3.Jihovýchodní údolní hrana.+ Z předskalí do úzké
jihovýchodní stěny a tou přes převis na vrchol. III
4.Cesta knihou.+ Převislým jihozápadním koutem na odštěp.
Kolem něj vlevo (skoba) a koutem na vrchol. IV
5.Pravá severozápadní cesta.+ Z police stěnou ke stromu na
polici a dále převislým sokolíkem. III-IV

Dlouhý hřeben
(hodnotná věž)

1.Sestupová cesta. Od severovýchodu na polici, vlevo od
jihovýchodní stěny a komínem. I
2.Východní hranka. Z police přímo hrankou na vrchol. I
3.Pravá jihovýchodní stěna. II
4.Pravá jihovýchodní spára. Vzhůru ke spáře a tou na vrchol. II
5.Cedící spára. Stěnou ke spáře a tou na vrchol. II
6.Prostřední jihovýchodní cesta. Stěnou a trhlinou na vrchol. III
7.Levý jihovýchodní komínek. II
8.Šikmý chodník.+ Doleva ubíhajícím vhloubením ke hrotu a
přímo na vrchol. III
9.Stěna.+ Převislým sokolíkem na římsu, k vlevo ubíhající trhlině
a podél ní na vrchol. III-IV
10.Cesta klínem.+ Koutovou spárou přes převis pod strop,
vpravo a převislou spárou. III
11.Cesta výškových specialistů.+ Stěnou k trhlině, jí přes
převis a koutovou spárou na vrchol. IV
12.Vlevo hleď…+ Vlevo ubíhajícím zářezem k římse a vzhůru na
vrchol. III
13.Levá jihovýchodní spára. Podél dvou trhlin, pak spárou do
okna a komínem na vrchol. II
14.Jihozápadní hřebínek. I
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15.Pravý severozápadní komín. I
16.Zdánlivé schody.+ Podél převislé trhlinky k římse a vzhůru
vpravo na vrchol. IV
17.Zvonová spára. II
18.Normální komín. Trhlinou do komínu a na vrchol. I
19.Listová stěna.+ Převislou stěnou s listovými sokolíkovými
chyty k římse (skoba). Vzhůru k převislé trhlině a jí na vrchol. IV
20.Sokolíková spára. Převislým sokolíkem na lávku a koutovou
spárou k vrcholu. III
21.Převislá spára. Spárou na lávku a komínem na vrchol. II-III
22.Lámavá spára. Spárou, v dolní části převislou, na vrchol. III

SKÁLY U RADYNĚ
 Skály se nacházejí jiţně od Plzně, poblíţ hradu
Radyně, nedaleko obce Starý Plzenec
 Vlakem (trať č.190) do Starého Plzence. Odtud po
ţluté tur.zn. směrem na hrad Radyni (2 km). Skály se
nacházejí asi 200 m SSZ od hradu. Nebo z Plzně –
Černic po ţluté tur.zn. (3 km) ke hradu.
 Autem z Plzně po silnici na Strakonice (E 49), za obcí
Losiná odbočit doleva a po 1,5 km znovu doleva na
strmou silničku pod hrad Radyni. Zde lze u restaurace
zaparkovat.
 SHOCart č.15 Plzeň-jih, cyklo č.132 Plzeň-jih,
KČT č.31 Plzeňsko
Buliţníky
 Uvedená oblast je bez zvláštní ochrany
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 Pro blízkost hojně navštěvovaného hradu není
 Velmi hodnotný terén s mnoţstvím pěkných cest
většinou v pevné skále. Nejhodnotnější je tzv. Velká
skála, největší skalní stěna oblasti, která je čistá,
suchá a cesty jsou kvalitně odjištěny.
 Radyně- zřícenina královského gotického hradu
postaveného za vlády Karla IV. Dominanta kraje.
Z hradní věţe kruhový výhled.
Starý Plzenec – původně přemyslovské kníţecí
hradiště s 8 kostely. Dochovala se rotunda sv.
Petra z 10. stol. a základy řady staveb.
Oblastí prochází „Staroplzenecká“ naučná stezka.

Velká stěna
1.Kozí hřbítek. Komínovou spárou na terasu. IV+
2.Hádanka.+ Vhloubením pod převis (skoba). Podél doprava
ubíhající spáry na její konec (skoba). Kolmým koutem vzhůru
nebo šikmo doleva převisem na terasu. V3.Hádanka – varianta. Z terasy vzhůru pod velký převis, přes
který (3 skoby) na vrchol. V A0 ( VI-)
4.Stěnová varianta. Nástup jako u Hádanky doprava do hladké
stěny a jí přímo (skoba) na terasu. VI
5.Hrana.+ Nástup středem trojúhelníkové stěnky na výstupek.
Od skoba na Variantě (č.4) doprava přes malý převis na hranu a
jí na terasu. VI
6.Májová. Hladkým otevřeným
koutem k malému převisu
(skoba), zde doleva na jeho šikmou stříšku a dále koutem vzhůru
(skoba) na terasu. Po terase asi 3 m doleva vzhůru pod velký
převis na hraně (skoba). Přes převis zprava (lehčí) nebo zleva a
po stupňovité hraně na vrchol. V
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7.Převislá.+ Mírně převislou stěnkou vpravo od Májové přes 3
skoby na terasu. IV+
8.Sbratření.+ Vůbec nejdelší výstup ve stěně. Nástup asi 3 m
vpravo od Převislé, zleva nebo zprava na spodní lávku (event.
přímo vzporem). Hladkou plotnou (skoba) vzhůru na polici
(skoba), po ní do kouta (skoba). Odtud buď převislou spárkou
vzhůru na terasu nebo překrok doprava za hranu a podél ní na
terasu. Přes velký převis (skoba) vzhůru na balkón (skoba).
Členitou stěnou libovolně pod vrcholový převis (skoba) a přes něj
na vrchol. IV
9.Bertlovka. Pravoúhlým koutem pod převis (skoba) a dále na
terasu (za šikmým balvanem skoba). Po stupních na balkón a
k šikmo doleva ubíhající spáře. Tou na vrchol. III
10.Svatováclavská.+ Stěnkou na polici (skoba). Od ní vzhůru a
zprava na terasu. Z ní k začátku šikmé spáry (skoba) a tou na
velký balkón (hodiny). Na vrchol jako u Arnovky nebo vzhůru
pod velký převis (skoba) a přes něj (skoba) na vrchol. VI
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11.Arnovka. Od hranky travers stěnkou doleva (skoba) do
mělkého výklenku a vzhůru na balkón s borovicí. Koutem pod
převis (skoba) a travers doleva na velký balkón. Kolmou spárou
na vrchol. III
12.Hranka. Po nevýrazné hraně na balkón s borovicí. Po hraně
na její konec, doleva do kouta (skoba) a převisem na vrchol. III
13.Radyňská. Stěnkou vpravo od Hranky přes 2 skoby na vrchol.
IV14.Šikmé rysy. V severovýchodní stěně podél dvou úzkých spár
(skoba) na vrchol. III+

SKÁLY V ÚDOLÍ
VRCHLICE
 Skály jsou v údolí říčky Vrchlice mezi Malešovem a
Kutnou Horou
 Vlakem (trať č.234,235) do Kutné Hory a po červené
tur.zn.do údolí Vrchlice. Nebo vlakem do Malešova
(trať 235) a po modré nebo červené tur.zn. směrem
na Kutnou Horu.
 Autem z Kutné Hory podél Vrchlice ke Spálenému
mlýnu a dále pěšky nebo do Malešova, odtud směrem
na Velký rybník po polní cestě.
 SHOCart č.23 Střední Posázaví, cyklo č.127
Čáslavsko, Přeloučsko, KČT č.42 Kolín, Poděbrady
 Ortoruly, ruly i pískovce
 Přírodní park Údolí Doubravy, lezení neomezeno
 Lze tábořit pouze v autokempu Malešov !!!
-135 Jedná se o rozsáhlou oblast s rozdílnou kvalitou skal.

Nejhodnotnější je Hlavní stěna (výška 35 m), dále pak
Jezerní stěna, Šimákovská stěna, částečně je
pouţitelná Dänemarská stěna a jedna cesta ve Stěně
pod střelnicí. Další skalní útvary, jichţ je velké
mnoţství, jsou značně zarostlé a zahliněné. Hlavní
stěna má osazeno úplně nové jištění a je prořezáván
porost. Nástupy na cesty jsou očíslovány.
 Kutná Hora- městská památková reservace, jedno
z nejkrásnějších českých měst, ve středověku občasné
sídlo českých králů. Mnoţství památek – chrám
sv.Barbory (unikát), Vlašský dvůr, kostnice, náměstí
s barokními a renesančními domy …
Sion – zbytky hradu Jana Roháče z Dubé
Malešov – Jan Ţiţka zde v roce 1424 porazil spojená
vojska praţských a panské jednoty.

Hlavní stěna

Leţí asi 300 m pod přehradní hrází na pravém břehu Vrchlice,
přímo nad silničkou.
1.Kmitací ţlábek. Po stupních při levém okraji stěny pod převis.
Přes ten ţlábkem a po travnatých římsách na vrchol. III
2.Střecha. Po stupních pod převis. V jeho klenbě doleva na
hranu, nejprve po hraně a pak stěnou na vrchol. V
3.Trochu do kopce. Stěnou pod převis. V místě, kde je nejniţší,
přes něj do plotny. Plotnou a spárkou, výše stěnou na vrchol. V
4.Poslední hrana. Po stupních pod hranu. Sokolíkovitou trhlinou
na plošinu a koutem na vrchol. III
Varianty:
a) Na plošinu stěnou vpravo od hrany. II
b) Na plošinu plotnou těsně vlevo za hranou přes velký převis.
IV+
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5.Prastará cesta. Po stupních pod hranu a dále aţ do kouta.
Travers vlevo aţ na hranu. Vlevo po římse na travnatý svah a na
vrchol. I
6.Fluktuantovo probuzení. Libovolně do velkého kouta. 2 m
vlevo a převislými odštěpenými plotnami mírně vlevo přes polici
na vrchol. IV
7.Převislá. Po stupních do kouta. Podél spáry, výše převislou
stěnou na polici. Doleva na vrchol. III
Varianta. Z police převislým ţlábkem na vrchol. IV
8.Traversová. Z velkého kouta hladkou černou stěnkou na polici
pod převislým koutem. Traversem po lávkách aţ téměř
k pravému okraji stěny a na vrchol. IV
9.Šerif.+ Stěnou na zarostlou plošinu. Z ní přímo stěnou přes
lávku na polici pod převislým koutem v horní části stěny. Koutem
na vrchol. V
10.Cesta plná rozporů.+ Koutem na zarostlou plošinu a plotnou
vzhůru na vrchol lávky. Na plotnu moţno také stěnou zprava.
Dále rozporem vzhůru k pravému okraji velké police, přes převis
na hranu s trhlinkou a jí na vrchol. IV+
11.Ústupky.+ Nástup stěnou asi 3 m vpravo od kouta. Stěnou ke
krátké spárce, jí na konec a stěnou mírně vpravo pod převis.
Přes něj na lavici. Vpravo podél spárky na konec a stěnou na
vrchol. IV
Varianty:
a) Od začátku ţebra Normálky travers vlevo nad konec spárky. IV
b) Z lavice vzhůru do hladké plotny a travers vlevo na vrchol. IV+
12.Mechovka. Normálkou pod výraznou plotnu. Přes ni mírně
vpravo a na lavici cesty č. 11. Travers vlevo aţ do kouta a jím
přes převis na vrchol. III+
13.Normálka. Stupňovitou stěnou k začátku výrazného ţebra
uprostřed stěny. Podél něho pod převis. Ţlábkem kolem břízy na
balkón. Stěnou přímo nebo po lávce na vrchol. II
14.Direttissima.+ Podél šikmé spáry na konec. Vpravo do
mělkého vhloubení a jím nejprve mírně vlevo, potom přímo pod
kolmý výšvih. Přes něj na balkón a Normálkou na vrchol. IV+
15.Superdirettissima. Od začátku šikmé spáry přímo do
vhloubení. Přímo k vodorovné spáře, mělkým zářezem na římsu
a stěnou na vrchol. V

16.Vzdušná. Zarostlým koutem, výše stěnou k vodorovnému
zářezu. Metr vlevo a kolmým výšvihem do výrazného vhloubení
ve středu stěny. Vlevo zářezem na balkón Normálky nebo vpravo
do vhloubení a jím na vrchol. III+
Varianta: Z velkého vhloubení přímo přes převis a stěnou na
vrchol. IV
17.Boţská.+ Z jeskyňky do mělké sokolíkovité spáry a jí na
plošinu. Z ní vlevo středem hladké plotny do díry pod převisem
(vpravo výrazné vhloubení). Přes převis podél trhliny, výše stěnou
k místu, kde lze přetraversovat k pravému okraji plotny. Zpět do
středu plotny a přímo na vrchol. V18.Viklan. Členitou stěnou vlevo od jeskyňky nebo zářezem
zprava na plošinku. Stěnou přímo do vhloubení. Vlevo aţ do
mělkého vhloubení a jím na vrchol. Z vhloubení lze také
vytraversovat vpravo na velkou plošinu v pravé hraně stěny. III
19.Lumpárna. Jemnou stěnou vpravo do jeskyňky na šikmou
polici. Středem pilíře na velkou plošinu a snadno na vrchol. IV
20.Cesta zapadajícího slunce. Po hraně levé strany výrazného
ţlabu v pravé straně stěny podél sokolíkovité trhliny, výše po
stupních na plošinu pod převisem. Doleva za hranu nebo
rozporem přímo a podél trhliny pod malý převis. Přímo ( snáze
vlevo nebo obtíţněji dlouhým překrokem doprava) na velkou
plošinu. Rozlámanou stěnou podél sokolíka na vrchol. III
Velikonoční varanta. Z plošiny cesty č. 18 krátce vzhůru a
vpravo po šikmé lávce na hranu. III21.Březový ţlab. Výrazným ţlabem na polici pod převisem. Přes
něj doprava a stěnou na velkou plošinu. Dále lehce na vrchol. II
Varianta. Cestou č. 18 na plošinu a vpravo podél spáry nebo
překrokem a po stupních pod převis. Nebo pod převis po pravé
straně ţlabu. Přes něj zářezem na plošinu. Boční skloněnou
stěnou 2 m od údolní hrany na vrchol. II
22.Grizzlyho plotna.+ Středem úzké boční plotny pod hranu
převisu. Véčkem v jeho hraně a stěnou na plošinu. Lehce na
vrchol. III
Varianta-Cesta z nudy. V závěru hranou vrcholového hřebenu.III
23.Sluneční. Libovolně pod převis v boční stěně. Doleva a poté
přímo přes převis na plošinu. V (dříve A1)
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24.Klavír. Bočním koutem, později stěnou k začátku vodorovné
římsy v hraně převisu. Ručkováním k údolní hraně a tou na
plošinu. III
Výstupy vpravo od Hlavní stěny:
25.Habrovka. Koutem a stěnou na svah. II
26.Špičák. Zářezem nad balvanem a výše středem stěny na
svah. III
27.Sestupová. Stěnou v místě, kde je nejšikmější. I
28.Traversová. Ručkováním ve spáře přes dvě následující cesty
na polici. Z ní vlevo stěnou na svah. Středem kolmého výšvihu
vysoko ve svahu na vrchol. III
29.Dostavník. Hladkou stěnou do vhloubení. Podél spáry vlevo
na svah. IV
30.Filípínes havajáns. Od stromu jemnou stěnkou a spárkou na
svah. IV+
31.Opomenutá. Po šikmé lavici a stěnou na koutovou plošinu.
Dva metry vlevo od komína na svah. III

Panák
Věţ vlevo od Hlavní stěny. Dělí se na horní část a předskalí.
HORNÍ ČÁST
1.Komín. Úzkým komínem oddělujícím věţ od předskalí. II
2.Letecká. Nástup na plošině vlevo od věţe. Stěnou přes převis
do spáry s břízkou a tou přes lavici na vrchol. IV
Varianty:
a) Komínem do úrovně břízy, travers ke spáře, vzhůru na lavici,
po ní do údolní stěny a jí na vrchol. II
b) Z plošiny přes převis přímo podél trhliny a stěnou vlevo od
spáry na vrchol. IV+
3.Archibaldova hrana. Z vrcholu předskalí levou údolní hranou
přímo na vrchol. IV+
4.Údolní cesta. Z předskalí středem údolní stěny podél jemné
spárka a výše stěnou přes lavici na vrchol. IV+
5.Standova spára. Pravou hranou 2 m vzhůru a doprava pod
spáru a jí na vrchol. III-139-

Varianta. Jemnou stěnou přímo ke spáře, stěnou těsně vpravo od
hrany na polici a přes převis hranou na vrchol. III

DOLNÍ ČÁST

1.Závrať. Hranou nebo stěnou vpravo od komína podél trhlin na
vrchol. II
2.Převislá. Vpravo od předcházející cesty přes převis na vrchol.
II
3.Zadák. Středem boční, k Hlavní stěně otočené stěny na
vrchol.II
4.Koutová. Nástup na úpatí stěny vpravo od skupiny javorů.
Stěnou do výlomu tvaru „V“ pod převis. Levou stěnou na plošinu a
hranou na vrchol dolního předskalí. II
5.Líska. Prstovou spárkou na plošinku. Stěnkou vlevo na plošinu
a shodně s Koutovou na vrchol. IV
6.Cesta koumesů. Středem úzké hladké plotýnky na plošinku.
Přímo převis vlevo za hranu a tou na vrchol předskalí. IV+
7.Hladká plotna. Plotnou těsně při hraně na plošinku. Libovolně
na vrchol. III
8.Rudý koutek. Koutem s policemi na plošinku. Stěnou vpravo
přes převis do středu vrcholového bloku a jím na vrchol. III9.Šikula. Hladkou stěnou vpravo od kouta přes spodní chyty pod
vrcholový blok. Jeho středem nebo pravou hranou na vrchol. III
10.Špárek. Spárkou s břízkou nebo levou hranou čelní stěny a po
stupních na vrchol předskalí. II
11.Čelo. Středem čelní stěnky nebo rozlámanou spárkou a dále
po stupních. II

Jezerní stěna
Skalní stěna nad levým břehem Velkého rybníka, výška 15 –
20 m. K nástupům je třeba slanit nebo traversovat. Stěna je
suchá a poměrně čistá. Uprostřed stěny je věţička Baba.

LEVÁ ČÁST STĚNY

1.Třešňovka. Levou částí boční stěny po stupních na vrchol. I
2.Zásek. Rozlámaným zářezem vpravo od Třešňovky. I
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3.Trnka. Hranou vlevo od převislé hrany na polici, stěnou přímo
kolem borovice na vrchol. II
4.Raketa. Hranou přes převis na polici a stěnou při hraně přímo
na vrchol. III
Varianta. Zleva převisem do spáry v hraně, tou pod vrcholový
převis a jím na vrchol. IV+
5.Ptákovina. Středem levé nepříznivě vrstvené stěny kouta
přímo na vrchol. V
6.Koutová. Koutem na vrchol, moţno také ţlábkem v levé straně
kouta. III7.Borovička. Středem pravé strany kouta podél zářezu
s borovičkou na vrcholu. II
8.Ostrá hrana. Hranou pravé stěny kouta. II
9.Stará cesta. Stěnou po stupních libovolně k chatě (Pozor!
Soukromý pozemek). I
10.Krátká. Nástup na travnaté plošině 15 m od úpatí Baby, vlevo
krátkou stěnkou na svah. II
11.Janovec. Vpravo od Krátké rozlámaným zářezem na vrchol. I
12.Spárka. Lámavou spárkou od vody na svah. II

PRAVÁ ČÁST STĚNY

13.Komín. I
14.Georgie. Koutem vlevo od věţe aţ na plošinku s keři.
Středem boční stěny věţe na vrchol. III15.Levá údolní hrana. Od úpatí věţe přímo hranou. III
16.Údolní. Podél spárky při levé hraně na konec. Doprava
vzhůru k pravé hraně. Hranou vzhůru a poté vlevo do údolní
stěny. Při levé hraně na vrchol. II
17.Hrana příjemných pádů. Pravou údolní hranou přes převisy.
V18.Soví cesta. Pravým koutem vzhůru na plošinku a středem
boční stěny podél zářezu na vrchol. IIIVarianta. Z plošinky po lávce travers do údolní stěny a jí na
vrchol. II

19.Hodinková. Z vhloubení od vody přes převis do kouta, jím
podél spárky na plošinku a přes stupeň na plošinu při úpatí
komína. Černým zářezem vpravo, výše vlevo středem plotny na
vrchol. III
20.První zářez. Členitou stěnou na římsu a zářezem, pak stěnou
na vrchol. III21.Druhý zářez. Stěnou na římsu a pravým zářezem na vrchol.
III22.Stará cesta. Z odštípnutého bloku po stupních na římsu,
koutkem a výše stěnou po stupních na vrchol. II
23.Sosna. Spárovým zářezem kolem borovice na vrchol. II
24.Břichatá. Hladkou stěnou vpravo od zářezu k dvojspáře.
Podél ní na plošinku. Vlevo stěnou přes „břicha“ na vrchol. III25.Komínová. Po stupních na plošinku. Krátkým komínem na
šikmou plošinu pod koutem, jím na vrchol. III
26.Ţabí serenáda. Svislou stěnou pod krátký koutek. Jím na
šikmou plošinu cesty č. 25. Stěnou vpravo podél trhliny na
podvrcholový balkón a na vrchol. IV27.Břízka. Rozlámanou stěnkou na římsu. Koutem na balkónek a
koutovou spárou na podvrcholový balkón. Výšvihem na vrchol.
III28.Pérova cesta. Cesta vede členitou stěnou do zarostlého
vrcholového vhloubení s borovicí. II
Varianta. Od výrazného bloku v horní polovině stěny do kouta a
jím na vrchol. II
29.Cesta leklých kaprů. Spárou ohraničující převislou hladkou
plotnu na vrchol. III
30.Cesta přes plotnu.+ Spárkou do vodorovného zářezu a přes
převis do hladké plotny. Jejím středem přes římsu na vrchol. V31.Cesta vzduchoplavců.+ Převislou spárou, ohraničující plotnu,
zprava na vrchol. V
32.Konečná diagnóza. Stěnou na kazatelnu. Z ní převislou
stěnou podél trhliny k vystouplému malému bloku a stěnou přímo
na vrchol. IV+
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BABA

33.Spárka. Z kazatelny stěnou a spárkou vlevo od velkého
vyčnívajícího bloku na blok a stěnou přes hladkou polici na
vrchol. IV+
34.Sokolík.+ Krátkým koutem na kazatelnu. Sokolíkem na
vystouplý blok a shodně s číslem 33 na vrchol. IV35.Úniková. Stěnou vpravo od kouta na římsu. Vhloubením nebo
vlevo hladkou stěnou na vrchol. III36.Prastará. Cesta vede výrazným ţlabem sahajícím aţ k úpatí
stěny. I
37.Racek. Ţlabem aţ do spárky. Překrok vpravo na hranu
převisu a stěnou přes velkou plošinu na vrchol. III38.Lokr. Ţlábkem pod převis. Přes něj koutem, výše stěnou přes
velkou plošinu na vrchol. III39.Útulný koutek. Koutem na plošinu s břízkou. 1 metr vlevo a
přes lámavý převis na plošinu. Členitým výšvihem na vrchol. III
40.Hefnerova. Po stupních kolem břízky pod hladkou stěnku, tou
vpravo od borovice přes římsu na vrchol. II
41.Rybářská. Po stupních pod stěnku. Tou přes vodorovné
zářezy vlevo od borovice na vrchol. II
42.Černá. Po římsách přes plošinu na vrchol. I
43.Pochoďák. Členitým koutem vpravo od černé přímo na
vrchol. I
44.Hranka. Po stupních pod hranu, tou na plošinu a po stupních
k chatě na vrchol. II
45.První kout. Ustupující stěnou pod kout, jím na plošinu
s břízou a výšvihem na vrchol. I
46.Druhý kout. Po levém okraji plotny pod převis. Přes něj
černým zářezem a stěnkou na vrchol. III47.Maturitní.+ Středem plotny pod převis. Přes něj pomocí
lomené spárky a dále stěnkou na vrchol. IV+
48.Bodová spára. Z výrazného vhloubení při okraji stěny
rozporem do spárky s břízou. Jí na okrajovou plošinu a
přerušovanou spárou v boční stěně na vrchol. II

Šimákovská stěna
20 m vysoká okrajová stěna v lese nad zříceninou
Šimákovského mlýna, přímo pod hrází Velkého rybníka.
1.Bokovka. Levou částí členité stěny vlevo od výrazné plotny. II
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2.Centrála. Středem stěny přes stupně a vlevo od výrazného
převisu na vrchol. II
3.Hop a skok. Stěnou vlevo od kouta pod stropový převis. V jeho
střední části přes něj na vrchol. III
4.Levoboček. Koutem oddělujícím plotnovou část stěny přímo na
vrchol. II
Varianta. Z poloviny výše kouta středem boční stěny podél
nevýrazného zářezu přímo na vrchol. III
5.Hrana rudých komisařů. Stále po levé údolní hraně plotna
přes dva převisy na vrchol. IV+
6.Dvouletá stěna. Stěnou 3 m vpravo od hrany stále přímo, výše
podél zářezu 1,5 m od hrany na vrchol. IV+
7.Nedokončená.+ Libovolně na předskalí (II). Středem převisu
tvaru „V“ do stěny a tou mírně vlevo ke spáře jdoucí od levé
hrany. Tou na vrchol. IV+
8.Odkázaná.+ Z předskalí 2,5 m vpravo od č. 7 přes převis a
stěnou pod další menší převis protnutý zářezem se spárkou.
Převisem na vrchol. V
9.Travers lumpenproletariátu.+ Ze svahu vpravo od stěny
travers pod výrazným převisem aţ k údolní hraně vzhůru na
římsu a vlevo podél šikmo do středu stěny ubíhajícího převisu na
jeho konec a stěnou na vrchol. V
10.Strejcův odkaz.+ Nástup pod výrazným převisem pod pravou
hranou stěny. Stěnou a sokolíkem na šikmou plošinku pod
převisem. Z hrany ukončující plošinku zprava přímo přes převis
na šikmou rampu. Hladkou stěnou mírně vlevo přes převis na
vrchol. V+
11.Tekutý řetěz y. Po stupních na svah vpravo od boční stěny. Při
pravém okraji převislou stěnou na šikmou rampu. Přes převis a
hranou přímo na vrchol. IV+
12.Traversník. Ze svahu stěnou podél trhlin do úrovně šikmé
rampy. Tou aţ na hranu a spárou v ní na vrchol. IV
13.Akátová. Rampou Traversníku jen asi 1 m a vzhůru do kouta.
Jím a výše spárou na vrchol. III+
14.Pravoboček. Boční stěnou podél trhlin pod převislý blok. Přes
něj a výšvihem na vrchol. II
15.Hřebenová. Hranou hřebenu v boční stěně, výše hranou
výšvihu. III-

Stěna pod střelnicí
40 m dlouhý pás stěn za náhonem Spáleného mlýna. Skála je
značně zarostlá a zahliněná. Zajímavé jsou jen dvě cesty.
5.Nebeští jezdci.+ Přímo středem stropu na vrchol. III A3 (V)
9.Berounský travers.+ Ţlábkem na plošinu pod převisem.
Tupou hranou pod další převis. Travers po hraně velkého převisu
doprava na plošinu. Spárou na vrchol. V

Dänemarská stěna

Mohutné souskalí přímo nad Spáleným mlýnem v těsném
sousedství Kutné Hory. Téměř k ní se dá z města zajet
automobilem. Levou část tvoří mohutný pilíř s jeskyňkou.
Střední, nejvyšší část začíná nad potokem mohutným
převisem (mokré), horní část je suchá a je přerušená
travnatými lávkami. Pravá část je výše ve svahu a je také
suchá. Stěna má v nejvyšším místě 40 m.
1.Krátká. Levou částí hladké stěnky vlevo od jeskyně. II
2.Hladká. Při hraně vlevo od jeskyně. II
3.Jeskyně. Rozporem z jeskyně na vrchol. I
4.Ošizená. Stranou vpravo od jeskyně přes velkou plošinu
s břízou na vrchol. III5.Kastrkanta.+ Nástup na nejniţším úpatí stěny. Nepříznivě
vrstvenou stěnou, výše vlevo hranou na vrchol. III+
Varianta. Zleva šikmo po rampě na hranu. III
6.Cesta zarúbaná. Koutem vpravo od věţe, výše ţlábkem přes
převis a na vrchol. III+
7.Ţlab. Ţlabem vpravo od stěny na vrchol. I
8.Ještěrova cesta. Od vody krátkým koutem do stěny a tou pod
výrazný kout. Jím podél spáry na podvrcholovou plošinu a
krátkou stěnkou podél spáry na vrchol. II
9.Smrček. Pod velkým převisem od vody zářezem vlevo ke
smrčku a stěnou přímo přes travnaté římsy pod vrcholovou plotnu
mezi dvěma kouty. Jejím středem k vrcholu. III10.Cholera.+ V levé části mohutného převisu nad potokem
pomocí lomené spárky nad převis. Krátce stěnou a doleva na
balkón. Přímo přes police pod vrcholovou hranu. Hranou a místy
levou stěnou na vrchol. III
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11.Vodnická. Při pravém okraji velkého převisu ţlábkem pod
převis. Travers vlevo a přímo přes plošinu pod pravý kout. Jím
nebo jeho hranou na vrchol. III
12.Zelený ţlábek. Z kamene od vody vlevo do stěny a
počínajícím ţlábkem, výše stěnou na plošinu. Přes stupně na
polici pod vrcholovou stěnou. Její černou částí na podvrcholovou
plošinu a z ní výšvihem na vrchol. II
13.Hašišová. Vlevo do velkého převisu pod pravou hranou stěny
ţlabem nebo vlevo hranou na plošinu. Přes stupně pod ţlutou
plotnou a jejím středem na lavici. Výšvihem na vrchol. II
14.Začátečník. Středem pravé boční stěny na velkou plošinu. Po
stupních vlevo na vrchol. II
15.Hrana. Koutem vlevo od šachty podél koutové spárky aţ na
její konec a po stupních na hranu. Po ní přes plošinu na vrchol. II
16.Bokovka. Stěnou pod začátek ţlabu mezi stěnami. Úzkou
boční stěnou na vrchol. III17.Jeskyňář. Zprava nad jeskyni. Stěnou stále přímo na vrchol.
III
18.Vypečená cesta.+ Nástup pod převisem pod hranou stěny.
Přes převis v jeho levé části a stěnou nejprve přímo, pak mírně
doleva na plošinu. Cestou č. 13 na vrchol. IV+
Varianta. Pravou částí převisu podél spárky. V19.Březový koutek. Stěnou vlevo od převisu v horní stěně
k mělkému koutu a jím kolem tří břízek a stěnou na vrchol. III20.Prvnička. Ve středu stěny koutem pod převislý blok doprava
za hranu a tou, výše členitou stěnkou k vrcholu. III
Varianta. Pod převislý blok, v jeho spádnici a přímo na vrchol.
IV+
21.Uspěchaná. Z výklenku ve spádnici hrany mírně doprava přes
převis do otevřeného kouta a jím na podvrcholovou plošinu. Po
stupních na vrchol. IV
22.Lišejník. Mělkým vhloubením při pravém okraji stěny na
vrchol. I
23.Pilíř. Od hrany šikmo vlevo, poté vpravo na hranu a po ní na
temeno pilíře. Členitou stěnou k vrcholu. III
24.Stříška. Levou částí převisu vpravo od sestupové plošiny. III
25.Béďův převis. Pravou částí převisu na vrchol. III-
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