Moravské pískovce - SV část

Stupnice:

UIAA volné lezení např. 8+/9UIAA technické lezení např. (V+/A2)

1) Skalný

A) Orel
1) Pálená
5+
2) Waltrovka
6-/6
3) Textilka
4
4) Kroměřížská
5
5) Varianta
7 (V+/A0)
6) Normální cesta
2
7) Pitrysovka
6+/7- (V+/A0)
8) Jemná varianta
6+
Metr vpravo od SV hrany stěnou na nevýraznou
římsu a po ní doleva do cesty č. 7 /Pitrysovka/
9) Severka
3
Středem S stěny balkónek. Cestou 6 /Normální
cesta/ na vrchol.
10) Převislá
6+/7- (VI/A0)
11) Plotnička
4+
Vlevo od trhliny v Z stěně plotnou (kruh) na hranu a dále na odštípený balkónek. Přepadem (skoba) na vrchol
12) Západní spára 3
Zářezem v Z stěně na balkónek a cestou č. 6 na vrchol
13) Veverkova cesta 7-/7 (V+/A0)
14) Šestiskobová
6 (IV/A1)

B) Plotna pod Orlem
15) Oldova hrana
16) Hrana plotny
17) Klasická cesta
17a) Varianta Čoud
18) Pomsta starců
19) Studentské léto
20) Traverzová

2
3
3+
4
67
4

C) Zub
21) Normální cesta 4
Hranou na odštíplý blok k temované skobě a
vlevo žlábkem.
22) Přerovská
7- (IV/A0)
Středem Z stěny na odštíplý blok a plotnou
přímo přes skobu cesty č. 21 (Normální cesta)
(nebo vpravo od skoby kl. 8-) na vrchol.
23) Přepadová
4+
Z předskalí přepadem do J stěny (kruh), traverz
doprava na plošinu a lehce na vrchol.
23a) Varianta Danu 7+ (IV/A1)
Od JV hrany trhlinou doleva ke kruhu.
24) Ježkova hrůza 7+ (V+/A0)
Po JV hraně a vpravo zářezem.
25) Velký Mamon
9Z předskalí levou částí Z stěny (2 borháky) na
plošinu a lehce na vrchol.
26) Východní stěna 627) Začátečnická
5+/6Metr vpravo od cesty 26) stěnou doprava na
hranu ke kruhu. Přímo po SV hraně (2.kruh) a na
vrchol.
28) Severní stěna
5+/6- topo
Cestou č. 27 k 1. kruhu. Šikmo doprava do S
stěny (2. kruh), vpravo ke kruhu varianty č. 32a a
jí na vrchol.
29) Cyklistická
6+/7Levou částí S stěny ke kruhu. Doprava do
vhloubení a doleva ke 2.kruhu cesty 28). Jí na
vrchol.
30) Bystřická
7- (V/A0)
Pravou částí S stěny (kruh) a šikmo doleva přes
vhloubení ke 2.kruhu cesty 28). Jí na vrchol.
31) In memoriam
8 (V+/A0)
Cestou č. 30 k prvnímu kruhu, přímo a doprava
za hranu k prvnímu kruhu cesty č. 32. Šikmo
vpravo (kruh) a přes hladké břicho na vrchol.
32) Mirkova cesta
5+ (IV/A0)
Z předskalí v Z stěně doleva (kruh) za hranu a
stěnou ke 2.kruhu. Přes odštěp vpravo na hranu
a doleva kolem spárky.
32a) ”R” varianta
5+/6- (IV/A0)
Od odštěpu doleva ke kruhu a přímo přes plotnu na vrchol.

D) Žába
33) Traverzová
3
Z nejnižšího místa J stěny k trhlině s vklíněnými
balvany. Traverz vlevo do Z stěny na plošinu před
jeskyňkou a šikmo doleva po policích na římsu v SZ
stěně. Po ní doleva k trhlině a jí na vrchol.
34) Převisová
3
Cestou č. 33 k trhlině s balvany. Jí na konec, hranou
přes blok a stěnkou.
35) Severovýchodní 3
Komínem v SV stěně pět metrů a přes hranu doprava
na šikmou lávku. Po lávce k odštíplým blokům a zprava
na vrchol.
36) Malý převis
7 (VI-/A0)
Vpravo od komína podél křídla (skoba), po
miskovitých chytech (kruh) na hranu a vrchol.
37) Vzdušný vír
8/8+
Vpravo od cesty č. 36 převislým žlábkem (kruh) ke 2.
kruhu a mírně doprava na vrchol.
38) Psychiatrická
V/A0
Stěnou vpravo od cesty č. 37 ke kruhu. Stavěním z
kruhu do nápadné díry (2. kruh) a stěnou na vrchol
39) Velký Walterův 9 (VI-/A0)
Převislou stěnou (kruh) přímo do díry a cestou č. 38.
39a) Varianta
8+
Od kruhu mírně doprava přes křidélko do díry
40) Normální cesta 3
Soustavou trhlin v levé části SZ stěny.
41) Západní pilíř
5+
Středem Z stěny přes doleva ubíhající police, vytláčejícím bříškem (kruh) a plotničkou.
42) Kombinovaná
3
Od okraje stěny po lavici doleva na plošinku s jeskyňkou. Komínem nad ní na blok a podél levé hrany.
43) Totalitní režim
6
Stěnkou vpravo od cesty č. 42 a plotničkou (nýt) doprava na vrchol.

E) Kůň
44) Hřebínek 4 topo
Blokovitě členěným SZ hřebenem.
45) Pomník
5
46) Chyty fuč
5+
47) Spárokomín
3
48) Traverzová
4+
49) Bambus
5
Dva metry vpravo od spárokomína
pod převisek (kruh). Doleva po
odštěpech (2.kruh) a na hřeben.
50) Prázdninová
6Cestou č. 49 k 1. kruhu. Vpravo
stěnou (2 kruhy) na vrchol.
51) Ještě krůček
5+
52) Pravá cesta
5
53) Pravou částí stě 7/7+ (V/A0)
54) Přes díru
5Od SZ hrany šikmou spárou
doleva.
55) SZ hrana
56) Z stěna

4
4

Přímo po SZ hraně.
Zářezem v Z stěně.

F) Nevěstčí převisy
57) Čurina
58) Spárová
59) Pose
60) Školní
61) Záškolácká
62) Cesta nevěstek
63) Panáčkova
64) Sokolíček
65) Veteránská
66) Sokolí spára
67) Distancová
68) Poslední
68a) Varianta Alka

5
4
7
6 (V/A0)
7
7+ (V/A0)
74+
8- (V+/A0)
67/7+(V/A0)
3
4

G) Bezejmená
69) Východní stěnka 3
70) Východní spára 4
71) Stěnka
4
Levou částí S stěny na balkón a doprava.
72) Létavice
5/5+
73) Čtyřicet piv
8-/8
74) Měsíční
7+ (IV/A0)
Po římse doleva, stěnou (kruh) a podél spárky.
75) Západní spára 4
76) Západní stěnka 4+
77) Sedma
5-

H) Vyhlídka
78) Jihovýchodní ko 2
79) Přístupová
2
80) Jižní cesta
6 (V/A0)
Vlevo od komína traverz doleva pod převis (kruh). Přes převis
a ukloněnou plotnou.
80a) Varianta
V/A0
Stěnou přímo ke kruhu.
81) Traverzová
4+
Od J hrany přes stěnku a pod převisem doleva ke kruhu.
Traverz doleva celou stěnou a spárokomínem
82) Dvoukruhová
5+
Vlevo od nástupu cesty 81) stěnou přímo k jejímu kruhu. Dva
metry doleva, přes výrazné útvary (2. kruh) a plotnou (3. kruh)
na vrchol.
83) Spárka
6
84) Zlatokopecká
7+ (V/A0)
85) Klídek
7
Cestou č. 86 ke kruhu, vpravo ke 3. kruhu cesty č. 84 a jí.
86) Stavěcí
7 (V/A0)
87) Zimní cesta
7- (V/A0)

2) Čertovy skály u Hošťálkové

A) Panenka
1) Cesta domorodců
poznámka: k sestupu
2) Perníček
5
3) Dívčí spára
4

B) Kapucín
4) Dobrý skutek
5) Kapucínek

3
5+

C) Tulák
6) Jemná
5+
7) Z dírky do dírky 5
8) Komín klasiků
2
9) Hřibova hrana
5
10) Zlatá horečka
7Kolem spárky a stěnou (borhák) doleva.
10a) Varianta zabed 5+/6Zprava sokolíkem k borháku.

11) Jen taková hra
12) Nenápadná
12a) Jižní stěnka

6
45+

D) Král
13) Komín zachránc 2
poznámka: k sestupu
13a) Jižní stěnka
614) Yetiho promená 5
15) Bumerang
616) Cesta opuštěný 4
17) Bigbít
6+
18) Doteky slunce
6+
19) Hrana ježibab
5+
Na hraně koutkem na polici k borháku. Vlevo žlábky
ke smrčku a doprava kolem spárky.
19a) Varianta
5+
Od smrčku přímo (borhák).
20) Chleba a sůl
6

3) Skály u Držkové

Přední skály
A) Jehla
1) Hranka
2) Levá cesta
3) Pravá cesta

3+
3+
4-

B) Plotnička
4)
5)
6)
7)
8)

Jarní nerozlezenost
Středem
Mecheché
Šicí stroj
Pařez

5+
4+
5
5+
4

C) Druhá skála
9) Levá hrana
4
10) Bondova cesta 5
11) Hladká
3+
Vpravo od cesty 10) dva metry kolem trhliny,
překrokem vlevo do stěny a přímo.
12) Stěnka
3
13) Komín
3
14) Blesk
3
Metr vpravo od komína šikmo vlevo do komína a
jím do jeho poloviny. Traverz vpravo do vhloubení a
stěnou přímo.
15) Jarní
4
16) Přes díru
4
17) Přímá
4+

D) Třetí skála
18) Hrana Ferdy Mravence 3+
19) Mravenčí
3
20) Bezejmenná
5+
21) Chroustovka
5
22) Ošemetná
5
22a) Varianta stěnou
5Stěnou vlevo od spáry šikmo doleva a
doprava
23) Hodová
6- (V/A0)

E) Eiger
24) Levá cesta
25) Středem
26) Olinova

5
5
6+

F) Stěna nad bivakem
27) Boulder
8Vlevo od spáry převislou stěnou na plošinu
28) Pokračování
6+
29) Zemákův sen
5+
Převislou spárou uprostřed stěny na plošinu
pod převisem a zleva přes něj na vrchol
30) Okurková sezóna 7+

G) Čtvrtá skála
31) Levá hrana
5
32) Odvedenecká
5+
33) Březová
4
34) Sokolík
4+
35) Trabuko
636) Levý komín
3
37) Středem Y
5
38) Pravý komín
3+
39) Levá hrana
6
40) Science fiction 7
41) Skotova
5
Převislým zářezem na hranu pilířku a
lehce na plošinu. Stěnou ke hrotu (vpravo
kruh) a sokolíkem doleva.
42) Kmocháč Kozel 6+
Z plošiny levou částí stěny (kruh).
43) Ďurovo překvap. 6+
Z plošiny po římse doprava a stěnou
zprava.

H) Placka
Plochá věžička asi 60 m pod Čtvrtou skálou.
44) Normálka
4
Širokou převislou spárou v náhorní stěně na vrchol.
45) Oldova cesta
5
Metr vlevo od cesty 44) podél trhliny
46) Radkova cesta 5
Vlevo od cesty 45) stěnou na hranu a po ní.
47) Východní stěna 5
V stěnou zleva doprava.
48) Náhlé vzplanutí 7Pravou částí údolní stěny.
49) Jedovatý převis 7
Středem údolní stěny.
50) Údolní cesta
5V levé části údolní stěny pod převis (uzly). Zleva přes
převis a členitou stěnou doprava.
51) Pichlavý komín 4
Šikmým komínem v Z stěnce.

I) Stromová (bez obrázku)
52) Odštěp
4 Vlevo vzporem přes desku odštěpu a stěnou.
53) Zimní cesta 5 Nástup u mělkého žlábku uprostřed stěny.Podél nevýrazné trhlinky na úzkou poličku a stěnou

J) Trpasličí (bez obrázku)
54) Zeleninová hrana
55) Sedačková lanovka
56) Oddělený život

4 Po levé hraně stěnky.
6+ Ve středu stěnky přes převislý blok na plošinu (kruh) a vlevo stěnou.
5 Pravou částí stěnky ke kruhu a doprava.

K) Děravá
57) Pašerácká zkratka
5
Od levé hrany stěnou (skoba) na
polici a stěnou
58) Ztracené iluze
6+
Stěnou přes kruh na polici a stěnou.
59) Mechová
4+
Mechem porostlou stěnkou a šikmo
vlevo na hranu. Po hraně (kruh) na
plošinku a členitou stěnkou.
60) Hrana nad jeskyňkou
5Vlevo nad jeskyňkou koutem,
překrokem vpravo na hranu pilíře
(kruh) a jím na temeno.
61) Houšťova cesta
5+
Vpravo od jeskyňky převislým
koutem nad převis ke kruhu. Stěnou,
pak žlábkem na vrchol skály.
62) Žlutá cesta
4
Stěnkou vlevo od cesty 63) na
plošinku a po levé hraně.
63) Poslední
5
Mechem porostlou stěnkou na
plošinu (uzly). Po spodních chytech doleva ke kruhu a stěnou přímo.

J) Skluzavka
64) Srabařina
5
Hladkou stěnou vpravo od nevýrazné
hrany.
65) Normálka
4
Doprava a přímo podél trhliny.
66) Šmirgl
5
Dva metry vpravo od trhliny stěnkou do
plochého vhloubení a z něj jemně
členitou stěnkou oblého pilířku.
67) Bouldering
6
Stěnou od levého okraje jeskyňky, po
spodních chytech mírně doprava a
stěnkou vlevo od křídla přes mělkou díru
do lehčího terénu a jím společně s cestou
66) na temeno.
68) Tobogán
4+
Pravou částí jeskyňky po spodních
chytech, kolem křídla do lehčího terénu a
jím na temeno.
69) Snadná
4
Na patě hrany přes převisek a podél oblé hrany.

Zadní skály
Ze skalního masivu vystupuje Východní, Prostřední a Západní věž. Další skálou je Pes, menší skalka sedmdesát
metrů západně od hlavního bloku Zadních skal

1) Věže

Východní, Prostřední a Západní věž

1) Hodinková
3
Nástup vedle spáry s vklíněným balvanem do komína mezi S stěnou a ploutvovitým blokem. Odtud doleva na
hranu (hodinky) a na vrchol.
2) Východní stěna 3
Spárkou na římsičku, doprava na hranu a cestou 1
3) Sokolík
3+
V J stěně sokolíkem na balkónek, vlevo na hranu a jí.
3a) Varianta
4
Sokolíkem přímo po hraně
4) Cesta gorilek
6+
Vlevo od hrany stěnou přes kruh. O. Seifer - R. Holčák
5) Skočná
7+
Středem pravé části stěny ke kruhu a spárkou.
6) Bondova cesta
V/A0
Vpravo od komína stěnou zleva doprava.
7) Komín
3
Přes vklíněné balvany komínem mezi Východní a Prostřední věží.
8) Nadějné vyhlídky 5+
Stěnou při hraně komína (kruh).
9) Milanova cesta
5
Vpravo od cesty 10) kolem trhlinek (skoby) a stěnou na hřeben.
10) Jižní spára
3
Rozporem na hrot balvanu a spárou do štěrbiny.
11) Sólová
8- (IV/A0)
Uprostřed J stěny Z věže trhlinou na plošinku a stěnou na vrchol.
12) Rudá spára
4+
Tři metry vpravo od hrany trhlinou nad převis a plotnou s děrami na vrchol.
13) Bílá spára
4+
Na Z hraně přes velký převislý balvan, který vyplňuje komín a dále komínem lehce na vrchol.
14) Opičí cesta
7 (VI/A0)
Koutem vpravo od cesty 15) přes hrot a doprava k 1. kruhu. Traverz doprava pod převisem na hranu (2. kruh).
Přes převis do velké misky a stěnou na vrchol.
15) Převisová
8 (V/A1)
Stěnou a doprava do horní části členitého komína (jištění). Doleva na balkónek pod převis. Přes něj (kruh),
trhlinou do vhloubení a trhlinou mírně doprava.
16) Generační prob 7
Spárou v údolní stěně ke kruhu. Stěnou na poličku, převislou stěnou (2. kruh) a přímo na vrchol.
17) Trhlina
4
Vlevo od cesty 16) trhlinou na předskalí a vlevo další trhlinou na vrchol.
18) Varianta Římsičk 3
Ve V stěnce Z věže stěnou doprava do cesty 17)
19) Zalomená spárk 5
Uprostřed S stěny do zalomené spáry a jí na vrchol.
20) Severní záře
5+
Středem S stěny Východní věže.
21) Přímá
5 (IV/A0)
Levou částí stěny přes ploutev, stěnou přímo a po hraně.

2) Pes
Skalka asi 70 m západně od hlavního bloku Zadních skal
22) Jarní dostih
5
Středem údolní stěny přes kruh.
23) Nos
5Vpravo od cesty 22) komínem přes balvan.

4) Lukov
1) Králky

1) Levý nos
5+
Stěnkou doprava a přímo přes převis.
2) Pravý nos
5Stěnou a přes převis vlevo od koutu.
3) Stěna koutu
5Středem levé stěny koutu.
4) Kout
4
Rozporem koutem na temeno
5) Cesta padající k 7 (IV/A0)
Stěnou vpravo od koutu přes kruh.
6) Propagační
4
Středem západní stěny soutěsky
7) Hrana
5+
Ze soutěsky stěnou a po hraně.
8) Srdcová
6- (III/A0)
Levou částí stěny přímo přes misku.
9) Dírka
4+
Stěnou kolem spárky, uprostřed stěny šikmo doprava
a po hraně.
10) Bratrská
7 (V/A1)
Na hraně stěnou přes převisy.
11) Královská
8
Vpravo od hrany stěnou přes 2 kruhy.
12) Jednoskobová 5
Ze sedélka stěnou (borhák) a spárou doleva.

13) Komínek
4
Plotničkou na rampu. Koutem a komínkem s
vklíněným balvanem.
14) Lukovská
5+
Cestou 13) na rampu. Po rampě vpravo a stěnkou
(kruh) doprava.
15) Převisová
5+ (V/A0)
Koutovou spárou pod převis. Stěnou doprava, pak
vlevo a spárou.
16) Přímá
4
Stěnkou, přes slepencový pás (kruh) do vhloubení
(hodiny) a zářezem doprava.
17) Jirkova
4+
Stěnou a přes pás slepenců přímo do žlábků.
Největším z nich na plošinku a vzporem na temeno.
18) Kolchozní
6
V nejnižším místě stěny ke kruhu, traverz doleva pod
převisem (2.kruh) do zářezu a jím lehce na temeno.
18a) Farmářská var 6+
Od 1. kruhu zleva k borháku a přímo na temeno
19) Superstok
5+
Stěnou k začátku vpravo ubíhající pukliny (kruh). Metr
podél ní a stěnou přímo přes římsičky.

2) Skály pod hradem

1) Krvavá spára
6 (V/A0)
Členitou stěnou a spárou (kruh) na vrchol Velké věže.
2) Pučistická
8+
Stěnou vlevo od spáry cesty 1) na vrchol.
3) Krsův nářek
8+ (VI/A0)
Dále vlevo převislou stěnou (kruh) a vhloubením.
4) Žebřík
9 (IV/A1)
Ve středu stěny doprava sokolíky a stěnou přímo.
4a) Varianta Tutovka 9+
Ve 2/3 stěny doleva do cesty 5).
5) Lidožrout
9+/10Ze středu stěny vlevo a přímo na vrchol.
6) Butylská
9+ (VI-/A0)
V levé časti stěnou ke hrotu, doleva a žlábkem.
7) Hrabě Aršloch
10Úplně vlevo převislou stěnou.
8) Abnormální
5+
Rozporem mezi věžemi nad kruh a stěnou Velké
veže.
9) Paternoster
7 (IV/A1)
Z mezivěží trhlinou doleva za hranu a podél trhlin na
vrchol Zamrzlé věže.
9a) Varianta
7
Stěnou kolem trhliny (kruh) do cesty 9).
10) Pták rosomák
V/A0
Vlevo od trhliny varianty 9a) stěnou (kruh) na římsu,
stěnou (2. kruh) a žlábkem.
10a) Natěračský trav 8Cestou 10) k římse a traverz doleva do cesty 11).

11) Ivanka
9+/10- (IV/A1)
Trhlinami mírně doprava na konec a vlevo žlábkem.
11a) Varianta zkrat 8+
Z trhlin doleva do cesty 12)
12) Zelená léta
8
Cestou 13) k 1. kruhu, šikmo doprava na polici a
vpravo až do žlábku cesty 11). Jí na vrchol.
13) Jokynova cesta 6 (V/A0)
V levé části stěny sokolíky (kruh), doleva do žlábku,
jím (kruh) a spárokomínem či stěnou vpravo.
14) Vsetínská
8-/8 (IV/A1)
Z mezivěží rozporem a stěnou Malé věže na plošinku
a hřebínkem.
15) Šikmý rys
7- (III/A1)
Přes přilepený blok ke kruhu, doprava trhlinou a po
hřebínku.
16) Saská
5
Cestou 15) ke kruhu. Šikmo vlevo po lištách a
plotničkou
17) Alešova
8+/9Stěnou vlevo od přilepeného bloku a plotničkou.
18) Zlínská
9/9+ (V/A0)
Ve středu náhorní stěny přepadem a stěnou na
plošinku. Po hrance na vrchol.
19) Kopák Muštur
9
Levou částí náhorní stěny.
20) Bižuterie
7+ (VI/A0)
Přepadem na hranu či po ní (kruh) a ke 2. kruhu.
Vlevo ke 3.kruhu a stěnou.

21) Bezinková
8Cestou 20) ke 2. kruhu. Přímo po hraně (kruh) na
vrchol.
22) Darečkova hran 8Z police v údolní stěně vpravo po hraně a doleva
23) Dušičková
8+ (VI/A0)
Z police středem údolní stěny mírně doleva.

24) Ubohé Benátky 8
Podél levé hrany údolní stěny.
25) Hřebínek
3
Stěnou pod jeskyňkou v JZ stěně Zamrzlé věže a
doleva ke skobě. Traverz přes hranu a stěnou pod
převis (kruh). Doprava a po hraně.
26) Přímá
5
Stěnkou přímo ke skobě cesty 25) a přímo přes žebro
pod převis ke kruhu cesty 25). Spárou a stěnou.
27) Pravá Jokynova 5+

Stěnou do jeskyňky a pravou spárou na vrchol
Zamrzlé věže.
28) Levá Jokynova 4
Z jeskyňky levou spárou.
29) Tupírák
7
Dva metry vpravo od cesty 30) přes převis ke kruhu
cesty 25) a cestou 26) na vrchol.
30) Zubíkova diretiss 7+ (VI/A0)
Z plošiny v pravé části údolní stěny přes převis (kruh)
a stěnou pod velký převis (borhák). Vzhůru a plotničkou
(kruh) na vrchol.
31) Superkruťka
8V pravé části stěny přes velký převis a mírně vpravo
pod velký převis cesty 30). Jí na vrchol.
32) Janasova
8/8+ (V+/A0)
Uprostřed stěny přes převis, mírně vlevo pod další
převis, přes něj a stěnou.
33) Převisová
7- (V/A0)
V levé části údolní stěny na římsu (kruh), traverz
doprava a stěnou šikmo vpravo pod další převis. Přes
něj vlevo do žlábku a jím (kruh) na vrchol.
33a) Varianta Převis 7+ (V/A1)
Od nástupu cesty 32) pod převisem doprava a přímo
pod další převis cesty.
34) Puchýř
7+/8- (V/A1)
Cestou 33) nad první pás převisů a mírně vpravo ke
kruhu. Přímo přes převis, doprava a žlábkem cesty 33).
35) Jako zvon
9Od nástupu cesty 33) přímo přes převis a stěnou mezi
cestami 32) a 36).
36) Fryštákova
7
Vlevo od hrany stěny přímo.
37) Humusovka
4-

Koutem mezi Velkou a Zamrzlou věží mezi věže a
užším z komínů na vrchol Zamrzlé věže.
38) Nová Zubří
7 (VI/A0)
Z mezivěží rozporem do spodních chytů v údolní
stěně (kruh). Traverz vlevo ke 2. kruhu a přímo.
39) Úsměvy
7
Cestou 40) na lávku, po ní doprava a pravou částí
údolní stěny mírně doleva přes kruhy na vrchol.
39a) Direkt varianta 7+
7+ Ve spádnici cesty stěnou (kruh) přímo na lávku.
40) Severka
6+ (V/A0)

Spárou uprostřed stěny na lávku a stěnou (kruhy) ke
spáře. Kolem ní ke smrčku a stěnou na vrchol.
41) Nová Letecká
8- (VI/A0)
Levou částí stěny na lávku. Stěnou (3 kruhy) ke 2.
kruhu cesty 42) a jí na vrchol.
42) Letecká
8- (VI/A0)
Stěnou přes hrot na S hranu Velké věže a po ní přes
dva kruhy na vrchol.
43) Sportovní odpol 8+
Středem úzké boční stěny do cesty 42) a jí na vrchol.

3) Paulusovy skalky (bez obrázku)
44) Severozápadní stěnka
a vlevo stěnou.
45) Kolmá
46) Severní stěnka

3 Z nejnižšího místa skály trhlinou pod převislý balvan, vpravo trhlinou na balkónek
3 V SZ stěnce první věžičky svislou stěnkou.
3 Ostruhou nahoře přecházející ve stěnu.

5) Čertův kámen

1) Křídlo
5Vlevo od komína podél jeho hrany na vrchol.
2) Komín
3
Komínem v levé části V stěny.
3) Východní hrana 5+
Metr vpravo od komína po hraně.
4) Převislá
4
Trhlinou ve středu V stěny.
5) Hnízdo
5
Metr vpravo od trhliny k nápadné díře a na vrchol.
6) Volský pád
5Převislou stěnkou k dírám (skoby) a na vrchol.
7) Traverzová
3
Na pravém okraji V stěny trhlinou na blok, z něj do
další trhliny a jí na římsičku cesty 11). Traverz dále
doprava a trhlinou na vrchol.
7a) Nezmámých lez 7+
Převislou stěnkou (kruh) podél hrany

8) Spodní traverz
4
Od cesty 7) traverz stěnou doleva asi tři metry vysoko.
9) Severní
5+
Převislou stěnkou vpravo od nápadné červené skvrny
na poličku, stěnkou (křížení s cestou 7)) do žlábků a na
vrchol.
10) Žlábek
4
Vlevo od cesty 11) žlábky na vrchol
11) Normální cesta 3
V pravé části S stěny přes šikmou polici a podél trhliny
na vrchol.
12) Převislá spárka 6 (IV+/A0)
Vlevo od cesty 11) přes převislý blok k šikmé spáře a
podél ní k vyčnívajícímu kameni. Výšvihem na něj a
vzhůru na ostrou hranu. Šikmo doprava na vrchol.
13) Rohová
3+
Koutem v levé části Z stěny.

6) Jarcovská kula
1) Normálka
2
Středem J stěny na polici, šikmo doleva za hranu a středem
stěny.
2) Uši
4+
Středem J stěny přes dva převisky (v horním útvary ve tvaru uší).
3) Zub
4+
V údolní stěně ukloněnou plotnou a převislou stěnkou mírně
doleva pod převis ve tvaru zubu (kruh). Zprava přes převis na
vrchol.
4) Traverzová
3
Od nástupu cesty 3) plotnou doprava za hranu, po policích
šikmo doprava do náhorní stěny a jí na vrchol.
5) Slovinská
7 (V+/A0)
Svislou stěnkou na plotnu, středem rozpukané stěnky pod její
hladkou část (kruh) a přímo na vrchol.
6) Aerobic
5+ (V-/A0)
Převislou stěnkou na polici (hrot). Při hraně přes pás polic
(borhák) a zleva přes převis.
7) Západní stěnka 3 Náhorní stěnou nad vhloubením libovolně na vrchol.

1) Malá Medůvka

7) Medůvka

1) Perličkový traverz 3
Pět metrů vlevo od spáry do plotny, traverz doleva a spárou.
2) Pomsta starců
6Stěnou vpravo od spáry (borhák).
3) Klouzačka
3
Vhloubením a zářezy uprostřed stěnky.
4) Mechové rondo 6+
Mezi cestou 3) a S hranou stěnou přes borhák bez použití výrazných jamek vpravo.
5) Jamky
6S hranou s charakteristickými jamkami.
6) Spára
3
Ze soutěsky stěnou do výrazné spáry a jí na temeno.
7) Večernice
6+/7Vpravo od spáry hladkou stěnou přes borhák.

2) Velká Medůvka

8) Sestupová - Členitou stěnou ze soutěsky.
9) Sokol
3Uprostřed soutěsky nahoře se rozdvojující spárou.
10) Jé, ahoj, študent 6- (IV+/A0)
Od nástupu cesty 9) na polici ve stěně Malé Medůvky.
Přepadem (kruh) a stěnou.
11) Pupek
4+
Ze soutěsky rozporem doprava na hranu a přes
převisek ke kruhu. Traverz plotnou doleva a stěnou.
12) Nudský nos
7+ (V+/A1)
Stěnou pod velký převis. Traverz doleva do spáry a jí
na vrchol.
12a) Nudský nos pří 8 (A2)
Z pod převisu poněkud vpravo podél hrany Nosu.
12b) Nudský nos vpr 8- (IV/A1)
Z pod převisu šikmo vpravo (nýt) ve směru vrcholu.
13) Káča
7-, A0
V S stěně stavěním na levou hranu mechovité
nálevky. Hranou a dvojspárou cesty 13).
14) Narovnaná Baba 8
Středem nálevky ke kruhu cesty 15) a cestou 16).
15) Stará cesta
5
V údolní stěně vlevo od komína stěnou do výklenku.
Doleva skalním koněm ke kruhu. Traverz doleva k
borháku a dvojspárou na vrchol.
16) Baba Aga
7+
Cestou 15) ke kruhu. Vlevo stěnou (jištění v cestě 17)
k borháku a přímo na hřeben.
17) Emilova
7
Cestou 15) ke kruhu. Podél úzké trhliny (borhák) a
mírně vpravo převislou stěnou (kruh) na hřeben.
18) Komín
3
Z údolí komínem a doprava na Z blok Velké Medůvky
19) Nikdy neříkej nik 9- (V+/A2)
Od komína stěnou doprava na balkón. Po hraně na
vrchol.

20) Status Quo Vadi 9 (IV/A1)
Stěnou přímo do středu balkónu a středem stěny.
21) Kout
4
Pravou část údolní stěny Z bloku Velké Medůvky tvoří
převisy, pod nimiž vede vodorovná trhlina. Vpravo od
převisů kousek po hraně, pak dlouhý traverz kolem
trhliny doleva na balkón a koutem.
21a) Varianta koutu 6
Spárou vlevo od převisů na balkón.
21b) Varianta Houpa 6+ (IV/A1)
Z balkónu koutem, poté traverz doprava na hranu
(borhák) a kolem ní na hřeben.
22) Narovnaná Hou 8Cestou 21) na balkón. Stěnou vpravo od koutu k
borháku varianty 21b) a jí na hřeben.
23) Nová smlouva 9Převislou stěnou vpravo od hrany (2 borháky).
23a) Ratifikace
9
Cestou 23), pak šikmo doleva ke třetímu borháku a
přes něj k vrcholu
24) Cesta Františka 8-/8 (IV+/A2)
Uprostřed převisů stěnou zleva do žlábku nad převisy
a jím na hřeben.
25) Petrolejková
V+/A1
Vlevo od hrany převisů stěnou a spárou přes převisy.
Oblým břichem na hřeben.
26a) Varianta Mech 5
Vlevo od hrany svislou stěnkou a přes převis ke kruhu.
26) Mechová
5 (IV/A0)
Hranou cesty 21) do plotny a jí (kruh) na hřeben.
27) Mechový zářez 3 Zářezem k borháku a přes blok.
28) Sedm havranů 5+ Stěnkou vpravo od zářezu.
29) Normálka
3 Poslední členitou stěnkou
libovolně na hřeben.

8) Havranka

1) Nevděčná
4
Členitým koutem ke stromu, kolem něj do komínku a
koutem.
2) R.B.
4
Oblým sokolíkem a komínem.
3) Zrnitá
5
Stěnou k borháku, přes převisek do výklenku a
spárkou.
4) Útěk ze soutěsky 5
Stěnou do výklenku a soustavou spár.
5) Kulhavý
IV+/A1
Na hraně podél trhlin a koutovou spárou.
6) Jardova spára
7Cestou 7) k 1. kruhu. Traverz doleva do spáry, jí (2
kruhy) a stěnou.
7) KaJaHuMi
6
Stěnou, spárou doprava (2 kruhy) na konec a vpravo
vhloubením.
8) Velký sokol
6
Koutovou spárou pod převis a kolem něj zleva.
9) Kapounova
6
Stěnou do spáry, jí (2 kruhy) a stěnou pod střechu.
Dlouhý traverz vlevo a přes převisek.
9a) Varianta Kapou 6+
Z pod střechy přímo.
10) Kojenecká spára 7
Jemnou dvojspárkou (borhák) a stěnou.

11) Plotna
7
Středem plotny přes borhák.
12) Ďůry
Zalomeným sokolíkem a komínem.
13) Kout
3
Výrazným koutem v levé části předskalí a přes
převisek.
14) Mokrá
3
Položeným koutem uprostřed předskalí.
15) Krátká
4
Vhloubením vpravo od cesty 14) na předskalí.
16) Volné klouby
6Plotnou pod převis k borháku, vpravo pod převisek a
vhloubením.
17) Pašerácká
2
Komínkem po velkých stupech.
18) Zkratka pašerák 3
Členitým koutem přes několik balvanů.
19) Obrázková
6Vzporem na liště ke hraně a k borháku, přes hranku
doprava do položené spárky a hranou. ( )
20) Juchadlo
5Vlevo od velkých hodin koutovou spárou.
21) Koutek
3
Vpravo od velkých hodin koutkem.
22) Z mechu a kapr 3
Položenou stěnkou a plotničkou.

8) Komín, Zámčisko (bez obrázku)
1)
2)
3)
4)

Klenovská
Převisová
Sokolí
Zbojnická

6+
7+
6
5+

Z náhorní strany stěnkou na polici (borhák) a po hraně.
Z údolní strany spárkou a na hranu. Stěnou přes převisy (borhák) a spárkou.
Vlevo z údolí sokolíky (borhák) na plošinu a zářezem.
Z údolní strany po hřebeni na plošinku, doleva přes břicho a plotnou.

8) Štípa
1) Ploutev

1) Záhořovo lože
3
Komínem mezi Svatkou a Ploutví na plošinu k bříze.
Sokolíkem v koutě na hřeben a snadno na vrchol.
2) Ploutevní
7
Vpravo od komína při hraně ke kruhu a přes bříško.
3) Šikmá spára
7Spárkou doleva ke kruhu a hladkou stěnou na polici a
vrchol.
4) Emilova
5+
Stěnou k borháku a mírně vpravo.
5) Sloní ucho
4
Sokolíkem po skalním odštěpu připomínajícím sloní
ucho, zářezem a stěnkou na vrchol.
6) Plotnová
6
Plotnou šikmo doleva pod převisek (kruh), hladkou
stěnou na hřeben ke smrčku a cestou 7) na vrchol.

7) Dívčí hřeben
3
Po hřebeni kolem smrčku na vrchol.
7a) Varianta
4
Žlábkem v S stěně na stupeň v hřebeni.
8) Ke smrčku
6+
Stěnou přímo ke smrčku. Cestou 7) na vrchol.
9) Smrček
7Doprava ubíhající spárkou (borhák) na rampu, po ní
doleva ke smrčku a cestou 7) na vrchol.
10) Dva zámky
7Cestou 9) na rampu, spárkou do vhloubení a přímo
přes převis.
11) Zámecká
5+
Vpravo v údolní stěně pilířkem, vpravo na plošinu a
cestou 1).

2) Svratka
12) Ferrodo
3
Z údolní strany komínem mezi Svatkou a Ploutví nebo
zářezy v S stěně Svatky na oblé bloky a hřebenem.
13) Svantovítská
7
Na polici vlevo pod vytesaným nápisem a převislou
stěnou k borháku. Stěnou a po hraně.
14) Mechová
3
Mechem obrostlými stupni šikmo doleva doprostřed
stěny a pak stěnkou mírně doprava.
15) Křížená
5
Vlevo od koutu po stupních až pod převislý blok a
kolem něj zleva.
16) Lev
4
Přes převislý blok v koutě a spárou.
17) Hřebík
5+

Středem převislé stěnky přes borhák.
18) Ďábelská
5
Sokolíkem kolem odštěpu a oblou hranou.
19) Něco jako bould 8Kolmou stěnkou přes borhák.
20) Kočičí
6Sokolíkem ve spárce a stěnkou (kruh) přímo.
21) Společná
7
Dva metry vpravo od spárky stěnkou ke kruhu a
vhloubením.
22) Štípařská
8Z šikmé plotničky stěnou (borhák) přes římsu.
23) Skobová
5+
Zářezem doleva a spárou doprava na hranu. Po ní na
hřeben.

3) Svatoušek
24) Rekomando
2
Přes vystouplý blok na římsu a oblinou na vrchol.
25) Tatranská
6+
Oblým pilířkem přímo.
26) Napínák
5Po převislé hraně.
27) Večerní modlitb 5
Stěnou traverz doprava k borháku, přesahem na polici
a na vrchol.

28) Stěnový stupeň 4
Z údolí na stupeň a stěnou přes trhlinky.
29) Velká spára
6Výrazným sokolíkem a převislou spárou na polici.
Stěnou na vrchol.
30) Hruška
5+
Převislou hranou na oblý stupeň a po hraně.
31) Sokol
5Do spodních chytů a sokolíkem v koutové spáře.

9) Valova skála
1) Cesta návratů
6+
Nástup vlevo za hranou stěny. Stěnou přes převis,
plotnou (kruh) přímo na hranu stěny a po ní na
temeno.
2) Diretissima
5+ (V/A0)
Výraznou hranou v levé části stěny na polici (kruh).
Podél trhlin v plotně na poličku, stěnou podél spáry
do koutu ke kruhu. Koutem a vpravo po hraně.
3) Superdiretissima 7- (V/A1)
Středem ploten Z stěny a hranou vpravo od
vrcholového koutu cesty 2).
4) Krvavý kout
5+
Stěnou ve spádnici výrazného koutu (borhák),
koutem (kruh) pod převis. Spárou přes převis (kruh)
na hranu a podél ní na temeno.
4a) Varianta hranou 7
Hranou koutu na šikmou polici a po ní vlevo do
koutu cesty 4).
4b) Varianta koutem 6+
Výrazným převislým koutem na šikmou polici a do
cesty 4).
5) Traverzová
4+
Od nástupu cesty 4) stěnou šikmo doprava na šikmou polici. Trhlinou v plotně pod převisek. Traverz doprava za
hranu na plošinu a cestou 11).
6) Jardova
7
Stěnou vpravo od zubovitému převisu a visutým
Převislou stěnou vpravo od koutu (nýt) do
koutkem (borhák) doleva na balkónek. Koutem vpravo
rozpukaných skal. Přímo přes převisek na hranu stěny
na hranu a cestou 11).
a po ní pod další převis (zde kříží cestu 7). Zprava přes 9) Převisek
7
něj na plošinku ke kruhu cesty 7). Mírně vpravo spárkou Vlevo od koutku stěnou (borhák) přes převis na
(kruh) a stěnou.
travnatou plošinu, doprava do cesty 11).
7) Převisová
5+ (V/A0)
10) Mokrý kout
5
Uprostřed převisů spárou (kruh) na římsu a podél
Koutkem, v horní části jeho levou stěnou na travnatou
spáry na hranu stěny. Po ní pod převis (zde kříží cestu plošinu, doprava a cestou 11).
6). Zleva přes něj na plošinku (kruh). Vlevo sokolíkem
11) Zbrojovácká
3
(kruh) a stěnou.
Na pravém okraji Z stěny výrazným pilířkem na
7a) Varianta Převiso 7
plošinku (kruh) a stěnou prorostlou trávami mírně
Vlevo od zubovitého převisu kolem spáry na římsu.
doleva ve směru krátkého koutku. Koutkem doleva na
8a) Varianta Balkón 6+
plošinku ke kruhu cesty 7). Traverz doprava po lávce,
Přímo přes zubovitý převis na balkónek.
koutem a vlevo stěnkou.
8) Balkónek
4
11a) Varianta Dáreč 5
Levou stěnou závěrečného koutu (borhák).
12) Milanova
5+

Zarostlou stěnkou (borhák) a travnatým terénem na
lávku cesty 11). Vpravo od koutu stěnkou (borhák) na
hřeben.
13) Zkroucené ruce 6Deset metrů vpravo od cesty 11) stěnkou doprava
(borhák) na římsu a vpravo do koutku. Jím (2. borhák)
na travnatý pás a vlevo od stromu spárkou (3. borhák) a
stěnou na hřeben.
14) Na koně!
5
Ve spádnici stromu z balkónku stěnkou (nýt) na
travnatý pás a ke stromu. Stěnou (hodiny) k borháku a
na vrcholovou věžku ve tvaru koňské hlavy.
15) Stará cesta
4
Z travnatého pásu vlevo od komína převislou stěnkou
do suťového žlábku a lehce do sedélka v hřebeni.

16) Komín
3
Z travnatých polic členitou stěnou a komínkem do
sedélka v hřebeni.
17) Malá stěnka
5
Vpravo od komína svislou rozpukanou stěnkou
(borhák) na plošinu a vpravo další stěnkou (2. borhák)
na temeno.
18) Cecilka
6+ (V/A0)
Vpravo od cesty 17) převislou stěnkou přes dva
borháky a zářezem.
19) Poslední
3
Trhlinou v plotničce na hranu stěny (hodiny) a po
hraně.
20) Úplně poslední 4Úplně vpravo v J stěně pilířkem (borhák) a stěnou.

10) Lačnovské skály
1) Horní skála

1) Koutová
3+
Úplně vlevo v JV stěně přes balvan do trhliny v koutě a
jí na temeno.
2) Břízka
3
Cestou 1)do trhliny.Traverz doprava na balkónek a
stěnkou přímo.
3) Polosokol
6+
Vpravo od cesty 2) přes převisek s trhlinou.
4) Májová
4
Přes balvan k začátku koutové spáry, traverz vlevo na
balkón pilíře a stěnou na temeno.
4a) Napřímení Májo 6Stěnou přímo na balkon pilíře.
5) Říjnová
6Od začátku traverzu v cestě 3) středem stěnky přímo.
6) Levá koutová spá 4
7) Osamění
5+
Stěnou vpravo od spáry cesty 6).
8) Setkání
6+
9) Prostřední spára 6-

10) Pravá koutová s. 4
11) Ne, nehledej
7Levou části převisu.
12) Stříška
7-/7
Koutem vpravo od cesty 10) k borháku a levou částí
střechovitého převisku.
12a) Varianta
6Od borháku stěnkou doprava na temeno
13) Hlásím příchod 6+
Po hraně vpravo od koutu cesty 12).
14) Hornolačnovská 8Středem úzké stěny vlevo od sestupové uličky bez
použití pravé hrany.
15) Severovýchodní 6-/6
Ve stěně nad uličkou kolem trhliny dva metry, vlevo
přes misky na hranu a po ní.
16) Direttissima
6+
Středem stěny sestupové uličky přes borhák na
temeno.
17) Sekera
5

Ze sestupové uličky zleva nad střechovitý převis a po
ostří pilíře.
17a) Levá sekera
6
Levou stěnou pilíře.
17b) Pravá sekera 6
Pravou stěnou pilíře.
18) Jihovýchodní ko 3
Komínem vpravo od sestupové uličky.
19) Popelka jde
5+
Vpravo od komína přímo hranou.
20) Amatérská
6
Vpravo od komína stěnou k borháku a mírně zleva.
21) Zlínská cesta
5+
Ve středu stěny spárkou (skoba) na římsičku, po ní
doprava a na temeno.
22) Hrana Stanové 6Výraznou hranou přímo na temeno.
23) Stanová
4
Vpravo od hrany středem stěny asi 3 metry, traverz
doleva a stěnou k trhlině, kterou na temeno.
24) Poločas rozpadu 7+
Převislou stěnou (2 borháky) k břízce.
25) Jižní stěnka
3

Nejdříve tři metry trhlinou v koutě, traverz nápadným
vhloubením doprava na hranu a členitou stěnou.
26) Hrana jihových 4+
Hranou vpravo od kouta.
27) Jihovýchodní st 7Stěnou (borhák) do vhloubení a jím na temeno.
28) Copánek
6Po hraně k borháku a stěnou s mělkými děrami.
29) Hodinová
4
Stěnou vpravo od hrany trhlinou do jeskyňky, podél
trhliny (smyčky) na konec a vlevo stěnou.
30) Minutová
5
Stěnou vpravo od trhliny (borhák) přímo.
30a) Zastrčená
4Z pod balvanu sokolíkem a stěnou kolem smrčku.
31) Sokolík
5Na pravém okraji skály sokolíky pod velký převis,
traverz doleva na balkón a lehce stěnou.
31a) Nový sokolík
5
Pravou částí velkého převisu.
31b) Hrana 97
7
Nástup jako číslo 31. Převislou stěnkou přes vhloubení
doprava na hranu a po ní na vrchol.

2) Prostřední skála (bez obrázku)
1) Františkova
5Levou částí stěny (borhák) přímo.
2) Albatros
5+
Vlevo od komínku k díře (borhák) a stěnou přímo.
3) Smyčková
3+
Ve středu stěny šikmým komínkem přecházejícím v
zářez ke smrčku a na temeno.

4) Vůně pryskyřice 5+
Těsně vpravo od jedle přes převisy (jištění na stromě)
a ukloněnou stěnou.
5) Darebná
4
Vpravo od jedle šikmou spárou přes převisek k
hodinám a po hrance.

3) Dolní skála

1) Vyvažovací
6-/6
Levá část SV stěny má tvar kosočtverce. Od jeho paty
stěnou přímo přes kruh.
2) Děravá
5Vlevo od velké díry na šikmou římsu a přímo přes
kruh.
3) Severovýchodní 4+
Šikmou římsou doprava nebo stěnou vpravo od díry ke
kruhu a mírně vlevo přes kroužek.
4) Cesta Jasenčanů 5+ (IV+/A0)
Stěnou kolem trhlinky pod převis (kruh). Přes převis,
šikmo doprava k římse, doprava přes hranu a vpravo při
hraně.
5) Varianta EXPO 85 6+
Nad převisem stěnou ke kruhu. Od něj mírně vpravo a
kolem hrany.
6) Tygrovka
5
Od JZ stěnou a zářezem (smyčky), přes převisky ke
kruhu. Na římsu (2. kruh) a stěnou přímo.
7) Podzimní
4
Od ústí komína cesty 9) hlubokým vhloubením šikmo
doleva k převisku, přes něj a trhlinou doprava.

8) Varianta Podzimní 4+
Nad převiskem doleva a podél hrany.
9) Ďuravý komín
3
Dnem komína v levé části S stěny až do zúžení.
Stěnkou doleva, zpět do komína a vpravo.
9a) Varianta
3+
Pod zúžením pod převisem doprava a stěnou.
10) Přiklopený komí 3
Vpravo od cesty 9) členitým komínem pod převis.
Zprava do jeskyňky a vlevo stěnou.
11) Osiková
4Koutem mírně vpravo, nad převislým blokem traverz
doleva a podél trhlin ke spárce. Jí na temeno.
12) Humusová
3
Stěnkou mezi cestami 11) a 12).
13) Hodinová
5
Nástup na konci S stěny, kde skály končí krátkou
spárou. Tři metry vzhůru, traverz vlevo do koutu a
spárou (dvoje hodiny).
14) Krátká
4Na konci stěny 2 metry přes blok, vpravo spárkou a po
hraně.

11) Čertovy stěnky u Lidečka

1) Superprvní
2) Sedélková
2a) Varianta
3) Žlutý převis
4) Žlábek
5) Hurtíkova
6) První komín
7) Milanův převis
7a) Varianta
8) Manínská
9) Válcovenská
10) Psycho
11)
12)
13)
14)

Goldefusova
Pimova
Jalovcová
Olinova

15) Stavěcí
16) Hrana Hladké
17) Druhý komín
18) Cesta frýdecký
19) Večerní

5- Stěnkou a přes převis (borhák) přímo.
7+/8- Stěnou do sedélka, SV stěnou (2 kruhy) na hřeben.
7 Od 1. kruhu doleva a po hraně.
8- (V/A0) Stěnou vpravo od žlábku (kruh) a přes převis (2. kruh) přímo do trhliny. Podél ní
na hřeben.
6- (V+/A0) Středem nálevkovitého žlábku (skoba) k vodorovné trhlině, přes převisy ke
kruhu a stěnou.
8- (VI/A0) Mělkým žlábkem vpravo od cesty 6) na poličku a stěnou (kruh).
3 Hladkým komínem.
6 (V/A0) Visutým žlábkem pod převis. Traverz doprava (uzel) a doleva přes převis (kruh).
Hranou (2. kruh) na hřeben.
6+ Z pod převisu přímo ke kruhu.
9 Vlevo od cesty 7) přes hladký převis (kruh) a přímo stěnou.
6 Nevýraznou spárkou v koutku a stěnou přes převis ke kruhu. Podél trhlin a stěnou přímo
8- Stěnou vpravo od komínku cesty 11) pod převis (borhák). Přímo přes něj a mělkým
žlábkem.
5 Spárkou na konec (borhák), vpravo přes převis a komínkem.
7 Převislým koutkem a stěnou (kruh) přímo.
4 Stěnou k borháku a spárokomínem.
5+ Středem stěnky po kapsičkách (kruh) na polici. Při hraně (jištění v cestě 15) na 2. polici
a po hraně na vrchol Hladké.
5+ (IV/A0) Stěnou a podél spárky (borhák) na polici. Doprava, kolem spárky (2. borhák) a
stěnou na 2. polici a přes kruh na vrchol Hladké.
5+ Vpravo od cesty 17) stěnou přes převisek (borhák) na balkón. Stěnou na polici a po
hraně (smyčka) na vrchol Hladké.
4 Hladkým komínem.
6 Stěnou ke kruhu. Šikmo doprava ke 2. kruhu, stěnou při hraně (uzly) a mírně doleva.
8- Stěnou ke kruhu. Stěnou (borhák) přímo na temeno.

20) Jubilejní

6+ (V+/A0) Stěnou ke kruhu. Mírně doleva ke 2. kruhu, přímo do spodních chytů (borhák)
a stěnou.
20a) Varianta
6+ Od 2.kruhu doleva (kruh) a stěnou přímo.
21) Napřímení
7
Hladkou stěnou (2 borháky) ke kruhu varianty 20a) a jí.
22) Radost 95
8-/8 Zleva k borháku a stěnou (2. borhák) přímo.
23) Nyplovka
7- (V-/A1) Vpravo od cesty 24) doprava přes převisek a přímo (3 kruhy) přes spárku na
hřeben.
24) Třetí komín
4 Komínem na plošinu v hřebeni.
25) Quo vadis?
8- Vlevo od komína přes převis a stěnou (kruh) k římse. Vlevo spárou cesty 26) (2 kruhy)
na konec, doleva, přes převis (4. kruh) a stěnou.
26) Velký Padák
7+ Ve středu stěny spárokomínem a spárou (2 kruhy) na konec. Šikmo doprava, doleva
přes převis a stěnou.
27) Zdenova
6+ Stěnou, žlábky (kruh) a úzkým komínem (borhák) do jeho rozšíření. Doprava,
sokolíkem (2. kruh) a stěnou na vrchol.
28) Inkognito
7+ Vpravo od komína stěnou přes převisky (2 borháky) do cesty 29) a jí.
29) Normálka
3 Výrazným komínem (jištění) pod převis, vpravo stěnou do sedélka a doprava na pravý
vrchol Čertovy stěny.
30) Huslenská
6- Cestou 29) až pod převis. Přímo přes něj (kruh) a stěnou na levý vrchol Čertovy stěny.
31) Jarcovská
6 (V/A1) Stěnou blokovitého pilíře (borhák) ke kruhu. V římse pod kruhem traverz doleva
ke hraně a stěnou na balkón. Doprava přes převis (borhák) a stěnou (kruh) na levý vrchol Čertovy stěny.
31a) Varianta
7 Od kruhu stěnou přímo na balkón.
32) Cvičný komín
2
Lehký komínem, často užívaným k sestupu.

33) Puklina
5 Sokolíkovou spárou (2 kruhy) a komínem.
34) První líbání
7- Středem stěny (kruh) a přes převisek (borhák).
35) Hanička
7 (V/A0) Podél spárek doleva (2 kruhy) na hranu a komínem.
36) Čtvrtý komín
3 Úzkým komínem.
37) Obludární
6+ Stěnou podél stupňovité hrany (2 borháky) na hřeben.
38) Depeche Mode 9- Vlevo od komína stěnou (dva borháky).
39) Středem plotny 8 (V+/A0) Středem plotny (2 nýty, kruh) na hřeben.
39a) Pravá varianta 7+ Od 1.nýtu doprava ke 2. borháku cesty 38).
39b) Levá varianta 7 Od 1. nýtu doleva ke kruhu a vlevo stěnou.
40) P+M
8 Levou částí plotny (nýt) ke kruhu varianty 39b) a stěnou přímo.
41) Zaklíněná
4 Vlevo od plotny trhlinou s vklíněným blokem.
42) Stěna pravého pi 7+ (V/A0) Středem stěny přes trhlinu (kruh), přes převis (2. kruh) a stěnou.
43) Pátý komín
3 Spárou do rozšíření a komínem.

44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

Stěna levého pil
Křídlo
Trpasličí převis
Ypsilon
Rajská
Milanův nápad
Šestý komín
Houšťova cesta

6 (V/A0) Mělkou trhlinkou pod malý převisek a středem stěny přes kruh.
7- (V/A0) Vlevo od vel. přev. stěnkou přes spodní chyt přímo pod přev. a c.44) na hřeben.
5+ Vlevo přes malý převisek (borhák).
4+ Stěnou pod převis. vklíněný blok (jištění).Spárami přes přev. a žlábkem(hodiny) na hřeb.
6 (IV/A0) Pravou částí převisu (kruh) a členitou stěnou.
7+ Levou částí převisu (kruh) a stěnou.
3 Spárokomínem a komínem s vklíněnými bloky.
6+ Vlevo od velkých převisů hladkou stěnou (kruh) a při hraně na polici s velkým
balvanem.
52) Sokolíková
4 Pravou koutovou spárou na polici. Sokolíkem, doprava na hranu a jí (nejištěno!) na
vrchol Ploché.
53) Jardův sen
7 Stěnou odštíplého bloku (kruh) na polici. Sokolíkem a stěnou přes převis (2. kruh) na
vrchol Ploché.
54) Bezejmenná
3 Levou koutovou spárou na polici. Širokou spárou doleva, komínkem na další polici a
koutkem na hřeben. Doprava na vrchol Ploché.
55) Májová spára
5 Spárou a komínkem až na polici pod hřebenem. Koutkem a vpravo stěnou (borhák) na
vrchol Ploché.
56) Zapomenutá
5 Z pravého okraje balkónku stěnou s nevýraz. pilířem pod převis a vpravo cestou 55).
57) Májová cesta
6+ Z balkónu vpravo trhlinou (kruh) a spárou (uzel) na plošinu. Stěnou na hřeben.
58) Spojenecká
6- Z balkónu středem stěny (kruh) pod spárokomín. Traverz pod převisem doprava, přes
převis (2.kruh) a stěnou na hřeben.
58a) Varianta
4 Spárokomínem a stěnou.
59) Zvuky ticha
6 Cestou 60) k římse. Stěnou (borhák) na polici a hřeben.
60) Maturita
6 (V/A0) Z balkónu vlevo stěnou a kolem trhlin (kruh) k římse. Doleva ke hraně a při ní
stěnou (borhák,kruh) na polici a hřeben.
61) Sedmý komín
3 Úzkým komínem.
62) Klobúcká
7- Vlevo od komína stěnou (2 borháky) přímo na plošinu v hřebeni.
63) Ostravská
7+ (VI-/A0) Stěnou na římsu a šikmo doleva ke kruhu. Vpravo na plošinu a vlevo po hraně
(2. kruh) na hřeben.
64) Pravá spára
5 Mělkou depresí a spárou přes rozšíření na hřeben.
65) Čepelova cesta 7+ (VI/A0) Ze spádnice spáry doleva do středu stěny pod převis (kruh). Přes převis,
stěnou doprava (2. kruh) a stěnou vlevo od hrany.
65a) Varianta
6 Pravou částí stěny přes převis (kruh) a ke 2.kruhu.
66) Žilinská
8+ Od 1.kruhu cesty 65) stěnou (2. kruh) a žlábkem cesty 74) na Kolébku.
67) Vítězný únor
8- (VI-/A0) Komínem ohraničující zleva stěnu Kolébky a doprava pod převis (kruh).
Sokolíkem, stěnou (2. kruh) do žlábku a vpravo žlábkem na Kolébku.
68) Levý komín
5 Komínem (jištění) pod vrcholový blok a vpravo šikmým zářezem (kruh) na Kolébku.
69) Dubnová
7 Stěnou vlevo od komína při hraně (borhák) na hřeben.
70) Předposlední
5 Koutovou spárou a žlábky na plošinku. Přes převis (kruh) doprava a zářezem pod
vrcholový blok Kolébky. Cestou 68) na její vrchol.
71) Poslední
5- Stěnou a spárkou na polici. Mírně vlevo soustavou stěnek a polic na hřeben.
72) Superposlední 7 Podél levé hrany skal (2 kruhy) na hřeben.
73) Turistická
7- Pravou hranou náhorní stěny Kolébky pod převis (uzly). Převisem ke kruhu, doprava a
po hraně na vrchol Kolébky.
74) Normální
3+ Stěnou podél trhlin doprava na plošinu pod Kolébkou. Traverz vlevo (uzly) do údolní
stěny a žlábkem na Kolébku.
75) Krátká
6 Hrankou bloku vpravo od sestupového průlezu od cest 52) až 60) (kruh) na hřeben.
76) Severozápadní 5 Převislou spárkou na polici a stěnou podél spáry na vrchol Ploché.
77) Porucha mozku 9- Středem stěny (2 borháky) vlevo od cesty 76) na vrchol Ploché.
78) Ivanka
8- Po hraně a sokolíky (kruh) na konec a vlevo stěnou na vrchol Čertovy stěny.
79) Narkóza
8- Pravou částí náhorní stěny (kruh) přímo na vrchol Čertovy stěny.
80) Severozápadní 5 V levé části náhorní stěny na polici, sokolíkem a spárou na vrchol Čertovy stěny.
81) Ptačí hrana
8/8+ (VI/A0) Po levé hraně náhorní stěny pod převis a přes kapsu ke kruhu. Stěnou přímo
na vrchol.
82) Šestikruhová
IV/A1 SZ stěnou po skobách na vrchol Čertovy stěny.
83) Školní
6+ Náhorní stěnou přes borhák na vrchol Hladké.
84) Diskopříběh
7+ Od vklíněného balvanu pod SV stěnou Hladké zleva přes převis a stěnkou (borhák) na
vrchol Hladké.

1) Dvojče

12) Pulčinské skály
1a) Rytmická hrana 5+ Vlevo od
Dvojčete slepencovou stěnkou (kruh) na
okrajovou skálu.
1) Hákovačka
IV/A2 Levou částí
údolní stěny a přes převis na vrchol.
2) Žebřík
V-/A2 Středem stěny. ke
kruhu a přes kaskádu přev. na vrch.
3) Jarní hrana
7+ (V/A0) Po
pilířku pod převis, přes něj a mírně doleva
po oblých křídlech k výraznému zubu a z
něj přes převis na vrchol.
4) Pilířek
6+ (V/A0) Pravou
hranou stěny přes pruh slepenců a
převislou stěnou na polici. Středem stěny
přes hodiny na vrchol.
5) Jediná
5 Komínem na plošinu s
balvany. Traverz doleva a vhloubením za
křídlovitými bloky nad převisy a stěnou.
6) Hrana
7+/8- Z plošiny přímo po
hraně přes 2 kruhy.

2) Medvědí skála (obr. výše)
7) Podzimní
8) Západní stěna 4
9) Pulčínská metoda
10) Frýdecká

5 Levou částí Z stěny (uzel) ke kruhu a spárou.
Cestou 5) na plošinu. Prav. částí západní stěny k puklině, traverz doprava a mělkým žláb.
9- (V/A1) Koutem pod převisy, mírně doprava a přímo.
5 Stěnou na lávku protínající celou stěnu (kruh). Koutem do jeskyňky (2.kruh), traverz
doleva (3. kruh) až do Z stěny a na vrchol.
10a) Dolní varianta 6+ Od 1. kruhu vlevo stěnou (kruh) přímo do traverzu.
10b) Horní varianta 5+ Od 3.kruhu přes převis a vhloubením.
11) Přerovská 5 Cestou 10) do jeskyňky. Traverz doprava pod převisy až do vhloubení a z něj spárou dopr.
11a) Varianta Výzva 6 Z vhloubení převislou spárou (kruh) doleva.
12) Medvědí kout
6 (V/A0) Kolem spárky na lávku a vpravo koutem pod převis (kruh).Traverz metr doprava a
stěnou.
12a) Varianta
6 Uprostřed koutu v dírách traverz doprava a podél hrany na temeno.
13) Levá stěna kout 7- (V/A0) Kolmou stěnou přes díry na lávku. Přes převis (kruh) a stěnou mírně doprava a
doleva ke 2. kruhu. Přímo přes převis na temeno.
14) Hrana Medvěda 6+ (V/A0) Po hraně pod převis a traverz doprava do V stěny (kruh). Odtud zpět na hranu a
kolem ní na temeno.
15) Kapky deště 6+ Středem V stěny na plošinu (jištění). Stěnou s dírami (kruh) k zářezu a přímo nebo zprava.

3) Železná stráž
16) Levá hrana
5
17) Středem stěnky 5

Po levé hraně bloku.
Koutkem ve středu stěny bloku.

4) Železná stěna

25) Spárka

4

18) Čepelova cesta VI-/A0 metrů vpravo od
levého okraje stěny stavěním k 1. kruhu. Traverz 3
metry doleva a lehce pod převis. Přes něj (2. kruh),
mírně vpravo ke 3. kruhu a přímo na vrchol.
19) Direttissima
7+ (VI/A0) Ve středu stěny
podél spárky a stěnkou k 1. kruhu. Převislou
stěnou ke 2. kruhu a mírně vpravo na vrchol.
20) Burizony
6+ Stěnou přes díru k 1.
kruhu. Po miskovitých chytech na lištu, traverz
doprava ke 2. kruhu a stěnou přímo.
21) Šikmá spára
VI-/A0 Cestou 21) k díře.
Zde doprava kolem spárky pod převis a vpravo
cestou 23) nebo vlevo cestou 20) na vrchol.
22) Stěnový traverz 5 Z pravé části stěny
traverz doleva až do vhloubení s kruhem. Doleva
za hranu a stěnou.
23) Pravá cesta
V/A0 Stěnou a přes
převisek pomocí skob přímo na temeno.
Na pravém okraji spárou na okraj skály.

Moravské pískovce - JZ část

1) Kozel
1) SZ stěna
1) Podkova
3+ V levé části SZ stěny
převislou členitou stěnkou přes balkónek (jištění)
šikmo doleva na plošinku na hraně (vrcholová
kniha). Stěnou vlevo od hrany na vrchol.
1a) Varianta nad kní 6- Z plošinky na hraně
stěny přímo po hraně na vrchol.
2) Rohová
5 Cestou 1) na balkónek. Z
něj podél trhliny na římsu, stěnkou do trhliny v
koutě a koutem na vrchol.
3) Marjánka
7- Stěnou (1. borh) vpravo
od balkón. pod přev. Přes něj a přímo stěnou.
4) Direttissima 8- (VI/A0) Výraznou spárou v
levé části stěny pod převis, přes něj a stěnou.
5) Gorilí samec
8- Stěnou vpravo od cesty
4) šikmo doprava ke spáře pod převisem ke kruhu
cesty 6). Doleva přes převis a stěnou.
6) Mazácká
6+/7- Stěnou ke spáře pod
převisem (kruh). Přímo přes převis a stěnou.
7) Jokynův převis
7 (V/A0) Spárou vlevo od
komína pod převis. Přes něj, další klikatou spárou
a stěnou.
8) Hrana komína 6- Stěnou podél hrany komína.
9) Čertův komín
10) Vločková
doprava a stěnkou.
11) Modrý špagát
11a) Loupání perník
vlevo stěnou.

2 Sestupová cesta.
4 Západní hranou pod převis a traverz doleva až do komína, jím dva metry vzhůru, traverz
7+/8- Cestou 10) pod převis. Přes převis doleva a stěnou.
7+ Cestou 10) pod převis. Mírně vpravo od hrany pod závěrečný převis. Pod ním doleva a

2) JV stěna

21) U buku

11a) Loupání perník 7+ Cestou 10) pod převis.
Mírně vpravo od hrany pod závěrečný převis. Pod
ním doleva a vlevo stěnou.
12) Devizový příslib 9- Vlevo od hrany stěnou
podle nákresu. 12a) Přímá varianta
9
13) Kapsa
V+/A0 Stěnou vlevo od komína.
14) Jihovýchodní ko 4 Komínem do rozdělení a
pravou převislou částí.
15) Kopytem sem, k 8- Stěnou dva metry vpravo
od komína a podél jeho hrany na vrchol.
16) Hnízdo
7+ (VI/A0) Od nástupu cesty
15) stěnkou doprava na římsu. Doleva do výrazného
vhloubení, vzhůru pod převis a přes něj na vrchol.
17) Rozvodová
8+ Středem JV stěny a přes
převis na vrchol.
18) Svatební
7 Vpravo od cesty 17)
stěnou na římsičku. Mírně doleva (borhák), vzhůru
ke kruhu cesty 19) a jí na vrchol.
19) Peteho cesta
6 Vlevo od vhloubení
stěnkou na balkónek a doleva (skoby) ke kruhu.
Stěnou a přes převis.
20) Brandyho převis 5+ Vhloubením v pravé části
stěny na balkónek. Přes převis a spárou.
5- Stěnou podél pravé hrany stěny na plošinku cesty 1).

3) SV stěna
22) Kouřová 9 Ze středu SV stěny levou částí hladké stěny na plošinku
cesty 1).
23) Fialka
9 (V/A1) Středem stěny na plošinku.
24) Zlínská c. 9 Pravou částí stěny na plošinku cesty 1).

2) Osvětimanské
skály

A) Tank
1) Ahoj, babi
7+
2) Tak jsme došli
73) Hore kopcom
5
4) Kozí vzdech
5 Středem
severní stěny přes borhák.
5) Severní stěna
4+ V levé
části stěny z velkého balvanu do
šikmé trhliny a přímo po miskovitých
chytech na vrchol.

6) Mecháč
5 Stěnou
vlevo od cesty 5) (možno využít její
jištění).
7) Táááková ryba
7- Přes
převis a po hraně.
8) Znovuzrození
8+/9- Přes
velký převis Z stěny.

9) Jižní stěna
3 Z pravé
části J stěny po římsách šikmo
doleva na vrchol.
10) Osvětimanské bl 7+ Od
nástupu cesty 9) doprava přes převis
(kruh) a plotnou na vrchol (skoba,
kruh).
11) Fontainebleau 8 Vlevo přes
převis a hladkou plotnou.

16) Traverzová
3+ Nástup 2
m vlevo od pravé hrany jižní stěny.
Trhlinou, traverz doprava na hranu a
do V stěny. Tou nejprve 3 m doprava
a přímo na vrchol.
17) Východní hrana 4+ Po levé
hraně V stěny.

18) Prostřední
3 Středem
východní stěny.
19) Skautská
2 Od
vklíněného balvanu v levé části SZ
stěny na hranu a doleva východní
částí stěny na vrchol.
20) Stěna komína
3+ Středem
SZ stěny na vrchol.

B) Druhá věž
12) Sůl v očích
7+ Po levé
hraně J stěny (nad ohništěm).
13) Já jsem šel dál 8 Levou
částí J stěny.
14) Jižní stěna
7-/7 Středem
jižní stěny.
15) Všechny ty potla 6+ Jižní
stěnou podél její pravé hrany.

C) Hlava
21) Myší krok 6-

Stěnkou přes borhák k vrcholu.

22) Kanta 9- Hranou ze soutěsky.

D) Jehla
Spárou v Z stěně.
Z předskalí překrok na pravou hranu S stěny a doprava středem SZ stěny k vrcholu.
Pravou částí S stěny.
Levou částí S stěny koutkem přes převis a stěnou přes 3. a 4. borhák. (Zajištěné
narovnání staré cesty Východní odbočující na levou hranu stěny).
27) Rudolf byl až II. 6- Stěnou vpravo od komína doprava (borhák) na oblou hranu a po ní (2. borh.) na vrchol.
28) Staroměstská
3 Od úpatí komína v J stěně přes vhloubení do sedélka. Šikmo doprava na vrchol.
23)
24)
25)
26)

Hodinářská spár
Severozápadní
Sbohem, lady D.
Východní nebez

4
58
7-

3) Zbojník
1) Levá stěnka 4
2) Stromová 4
3) Žlab 1
4) Levá hrana 5
5) Varianta 5
6) Pomaloučku
polehoučku 77) Dávačka 7
8) Josefova 79) Vzporná 6
10) Normálka 3
11) Komín 2
12) Pravá stěnka 4
13) Pravá hrana 4

3) Karlova skála

1) Klouzačka
5
2) Blondýnka
4+
3) Svatební
5+
4) Radúza
55) Pupek
3+ Sedm metrů vpravo od J hrany
trhlinkou doprava na římsu a stěnkou.
6) Přímá
4 Metr vlevo od cesty 5) přímo na
vrchol.
7) Levá
4 Dva metry vlevo od cesty 6).
8) Jižní hrana
4 Z nejnižšího místa po hraně.
9) Koutek
5 Dva metry od paty hrany podél
koutové spárky na hranu a cestou 8).
10) Krátká
3 Tři metry vlevo od JZ hrany přes
přilepené bloky 4 m mírně doleva, dále přímo do vhloubení
a na vrchol.
10a) Varianta
4+ Cestou 10) a sokolíkem v prstové
spárce ve středu pilířku.
11) Srpnová
4 Vpravo od cesty 13) přes stěnku s
děrami do většího vhloubení. Žlábkem na hranu a plotnou
na vrchol.
12) Díra
4 Pravou hranou komína doprava
do rozšiřující se spáry a jí na římsu k výrazné díře. Po raně

na vrchol.
13) První komín
3
14) Levá hrana komí 5- Na začátku komína doleva po ubíhající římsičce k díře a hrotu nad ní. Z hrotu levou
částí pilířku podél trhlin k vrcholu.
15) Druhý komín
3+
16) Převis
5- Středem stěny mezi komíny cest 15) a 17) přes vhloubení a převis.
17) Třetí komín
2
18) Lojzovo Žužo
3 Středem stěnky mezi 3. a 4. komínem.
19) Čtvrtý komín
3 Komínkem na plošinu a S stěnkou na vrchol.
20) Poslední spára 5 Hladkou spárou na hranu a na vrchol.
21) Buď a nebo
5
22) Severní hrana
4 Dva metry vpravo od hrany kolmou stěnkou na lávku a po hraně na vrchol.
23) Převislé schody 4 24) Severní stěna
4-

4) Skály pod Barborkou

A) Kohútik
1) Prostřední 4- Vhloubením ve středu Z stěnky na šikmou polici a doprava pod převislý blok. Přes něj a
stěnkou na vrchol.
2) Zákusek 4 Mohutným vhloubením při pravé hraně Z stěnky pod převis a středem převisu.
3) Direttissima 4- Středem jižní stěny.
4) Hřebínek 3 Z nejnižšího místa V stěnky přes nápadné vhloubení na hřebínek a členitou stěnou. Vhodné pro
sestup.
4a) Varianta 3+ Vlevo v J stěně přes převis na hřebínek.
5) Rohová
3 Přes mírný převis na pravé hraně V stěnky na šikmou lavici. Traverz doprava a těsně po hraně
na vrchol.

B) Dunivá plotna
6) Děkanát
7) Středová

4+ Soustavou mělkých žlábků vpravo od levé hrany plotny ke dvěma dírám. Od nich přímo do
velké mísy a na temeno.
3 Středem jižní stěny.

C) Prcek
8) Krátká 7 (IV/A0) Středem jižní stěny.

D) Sousední
9) Západní stěnka
10) Levá hrana
11) Střecha
12) Amatérská
13) Kulatý žlábek
14) Východní stěnka

4 Vhloubením v Z stěnce.
3
7- (V/A0) Levou částí J stěny pod převis, přes něj a stěnkou s mělkým vhloubením.
5+ Středem J stěny pod převis. Přes podlouhlou díru přes něj a stěnkou. Nejištěno.
6+ (V/A0) Pravou částí J stěny přes převis a vhloubením na temeno.
4

E) Hlavní kámen
15) Hřebenovka 3 Z krátké
lávky v Z stěně členitým
terénem pod převislý blok,
traverz doprava a
hřebenovými stěnkami na
vrchol.
15a) Nedokončená 7
Nástup 2 m vpravo od cesty
40), přímo po hraně přes dva
borháky.
15b) Varianta Vzdušná
zkratka 6 Přes blok
prostřední trhlinou.
16) Mirkova cesta 4+ Z
lávky cesty 15) stěnou s
dírami šikmo doprava ke
kruhu. Zleva podél hrany na
vrchol.
17) Bílá paní 5 V levé
části Z stěny vytláčející
stěnou šikmo doprava ke
kruhu a jemně členěnou
stěnou podél hrany k vrcholu.
17a) Varianta 6- Stěnou podle nákresu.
17b) Přímá varianta 7- Stěnou ve spádnici kruhu.
18) Morák 5+ Mělkým koutem při pravém okraji Z stěny doprava na hranu a po ní na vrchol.
18a) Hrana Moráka 5+ Podél levé hrany J stěny.
19) Dvoukruhovka 6- V J stěně 2 metry vpravo od hrany podél trhliny do mělkého vhloubení. Šikmo vlevo a po
hraně na vrchol.
19a) Přímá varianta
Z vhloubení přímo vzhůru.
19b) Pravá varianta
Z vhloubení vpravo na nevýrazný pilířek a přímo.
20) Začátečnická 5+ Dva metry vpravo od cesty 19) v mělkých jamkách traverz doleva a po ostruze přímo k
borovici na hřebeni.
21) Skotská 7- Stěnou ke křídlu, z něho vzporem na hranu vytláčející stěnky a jemně členěnou stěnkou do
lehčího terénu.
21a) Varianta Kůrovec 8 - Od 1.kruhu vpravo k borovici.
21b) Varianta 6+ Od 2.kruhu vpravo k borovici.
22) Jesus hand 8 Stěnou vpravo od spádnice borovice.
23) Kruhová 6- Šest metrů vlevo od cesty 25) stěnou s dírami ke kruhu pod převisem a po jemných chytech
přímo přes převis.
24) Vůně borovic 6- Stěnou vlevo od cesty 25) (borhák) pod převis, jeho středem do členité stěnky a cestou
25).
25) Normální cesta 3 Podél trhliny a komínem stěny.
26) Direttissima 4+ Od trhliny členitou stěnou doprava vzhůru a podél spárky na malou polici. Stěnkou k
vrcholu.
27) Jižní cesta 5- Stěnkou podél JV hrany na plošinu. Kterýmkoliv ze dvou mělkých žlábků přes převis a stěnou
na vrchol.
28) Jihovýchodní hřeben 4 Z nejnižšího místa JV hrany na plošinku. Po hraně přes převis a hranou k vrcholu.
29) Východní stěnka 4 Vpravo od JV hrany stěnou šikmo vzhůru.
30) Severní stěna 4+ Ze soutěsky vzporem přes úzkou římsu do mělkého vhloubení. Komínem vlevo a spárou
na vrchol.
31) Mazaná 5- Vytláčející stěnkou vpravo od cesty 30) přes díry do spáry a na vrchol.
32) Cesta slepých ptáků 7- Vpravo od buku vytláčející stěnou přes díru.
33) Ajajaj 5 Mírně převislou stěnou vlevo od komína.

34) Sestupový komín 2 - 3
35) Ládinka 4 Vpravo od komína pravou stěnou pilířku do vhloubení pod převisem. Traverz doprava (hodiny)
do pravé části stěny a přímo.
35a) Varianta 4 Vpravo od pilířku ve středu stěnky traverz do velké díry k hodinám.
35b) Vojenská 6 Od hodin přes převis do žlábku a na vrchol.
36) První komín 2 - 3
37) Žlutá stěnka 4 Žlutě zbarvenou stěnkou v pravé části prostředního bloku.
38) Druhý komín 2 - 3
39) Traverzová 5+ M. Pelc topo
Od nástupu cesty 15) traverz doleva pod převisem v S stěně a šikmou spárou stále doleva až do komína cesty
38).
40) Přepadová 6 Z balvanu v protisvahu stěny pravého bloku přepadem do jejího vhloubení. Převislou stěnkou
na plošinu s borovicí.
40a) Varianta 7+ Přímo do stěnky bez přepadu.
40b) Síla rozhodnutí 8+ Nástup jako 40a) do vhloubení, odtud šikmo doprava přes borhák.

F) Hradby
41)
42)
43)
44)
45)
46)

Rozcvička
5+ Po hraně ostruhy.
Psí štěk
7+ Středem plotničky.
Kout
2-3
Středem stěny 5- Středem stěny Hradeb (kruh) přímo na temeno.
Pravou polovinou 5- Cestou 44) ke kruhu. Pod ním traverz vpravo do výrazné díry a na temeno.
Solivá
4+ Hladkou stěnkou u pravé hrany Hradeb do drolivých děr, přes ně a na balk.se stromem.

G) Pelcova plotna
47) Standova
48) Kořínková
49)
50)
51)
52)

Hliněná
Pupek
Jiffy
Krčmova cesta

53) Mezi buky

4+ V levé části plotny trhlinou pod plochý nos a přes něj na temeno.
3+ Výrazným pilířkem vpravo od cesty 47) k trhlině ubíhající doprava. Do výrazné díry
(skoba) a stěnou.
4- Středem plotny do deprese a na temeno.
7 (V/A0) Vpravo od cesty 49) přes převis (kruh) na poličku a plotnou.
97 (IV/A0) V pravé části plotny přes převis do výrazné kapsy. Nevýrazným vhloubením na
temeno.
5- Stěnkou dva metry vpravo od JV hrany plotny.

H) Baba
54) Žlábek
7+ (V/A0) Po hraně přes převis v Z stěnce do žlábku a na vrchol.
54a) Pravá varianta 5+ Od jištění šikmo vpravo na JZ hranu.
55) Levá varianta
6 Přímo do žlábku.
56) Pilířek
3+ Od úpatí JZ hrany pilířkem na vrchol.
57) Údolní
3+ Středem J stěny.
58) JV hrana
3+
59) Dolní kout
4+
60) Východní stěna 3 Horním koutem v levé části V stěny na hranu a na vrchol.
61) Severovýchodní hrana 3 Členitou SV hranou mírně zprava na vrchol.
62) Nošovická
9- (V/A0) Levou částí S stěny.
63) Ležák
8+ Pravou částí S stěny.

H) Dvojitá věž
64) Stěnka
65) Komín

3+ Levou částí Z stěnky.
3

66) Pravá stěnka
3+ Stěnkou vpravo od komína (skoba).
67) Plotýnka
4 Pravou částí Z stěny jemně členěnou plotnou na hranu a vrchol.
69) Jižní stěna
3+ Levou částí J stěny.
70) Středová
4 Středem stěny přes nevýrazné vhloubení.
71) Pilířek
5+ V J stěně 3 m vlevo od JV hrany na pilířek a stěnkou.
71a) Maňáskova varianta 6- Na pilířek zprava.
72) Komu voní hrana 8+/9- Zleva podél JV hrany.
73) Hrana
7+ (V+/A0) Zprava kolem nýtu na hranu a na vrchol.
74) Na-stěnka
7
75) Levý komín východní stěny 4
76) Úlety
7+ Plotnou podél hrany vpravo od komína cesty 75).
77) Žoržova cesta
5 Mezi komíny mírně převislou stěnou přes díry s hodinami pod vrcholovou stěnku a po
jemných chytech na vrchol.
78) Žlábek
4 Pravým komínem V stěny doleva do žlábku a na vrchol.
79) Pravý komín východní stěny 3

I) Plotna pod Barborkou
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)

5) Budačina

Maminčina 3+
Tomova 7Nýtová 7 (V/A0)
Šikmá spára 4
Poustevník 6Bářina oblina 7Pelcův komín 4Barborka 8+/9- (V/A0)
Mirkova cesta 6Ivanova cesta 6
Eskymo 4Rajbásek 6+

1) Velká skála

1) Široký komín
1a) Varianta
2) Východní cesta

4+ Z jeskyňky širokým komínem 4 metry a trhlinou v levé stěně na vrcholový hřeben.
4+ Z komína na pravý pilířek, jím vzhůru a levým ze tří žlábků na vrchol.
5+ Po oblé hraně vlevo od jeskyňky do mísovité prohlubně, doleva do vhloubení a z něj na
vrchol.
3) Rohová
4 Od jihovýchodního rohu skály přes mírně převislou stěnku na plošinu a strmým žlábkem
na vrchol.
4) Hrana Rohové
5- Cestou 3) na plošinu a po hraně vlevo od žlábku.
5) Smyčková
6+ (IV/A0) V jižní stěnce dolního bloku stěnkou vlevo od spárky, přímo spárkou nebo
vpravo od spárky (nejtěžší) na plošinu ke stromu. Výrazným členitým vhloubením k
1. kruhu a stěnkou mírně doleva k 2. kruhu. Přímo na vrchol.
6) Lezec, či úředník 8/8+ Z plošiny od stromu levou oblou hranou vhloubení.
7) Dvoulanová
7- (III+/A1) Z levého okraje dolního bloku žlábkem na plošinu a doleva podél pukliny na
plošinku. Komínkem na další plošinu a koutem.
8) Přímá
7+ (IV+/A0) Středem stěny mezi spárou cesty 10) a vhloubením cesty 5) pod převis k
trhlině cesty 7). Přes převis a mírně doprava vhloubením na vrchol.
9) Direttissima
6+ Stěnkou vpravo od spáry cesty 10) do jejího rozvětvení (kruh). Přímo stěnou na vrchol.
10) Jižní spára
4 Výraznou spárou v levé části stěny.
11) Kombinovaná
4 Podél klikaté trhliny vlevo od spáry cesty 10) ke skobě. Traverz doprava a pravou větví
spáry.
11a) Varianta
6 Od skoby přímo vzhůru.
12) Jihozápadní pilíř 3
13) Kohoutí hřebínky 3 V pravé části Z stěny trhlinou výše přecházející v komín.
14) Západní pilíř
4 Od dvojitého stromu v pravé části Z stěny přes převis a pilířkem na plošinu. Po hraně na
vrchol.
15) Západní komín 3 Trhlinou od dvojitého stromu.
16) Převisová
4+ Převislou členitou stěnkou vlevo od komína (kruh) a doleva na oblý výstupek v hraně.
Stěnkou a trhlinou na vrchol.
17) Mezi kozy
6
18) Převislá spára 5 Dva metry vlevo od cesty 16) přes převis do trhliny, vpravo ke kruhu a stěnou na vrchol.
19) Západní stěnka 4 Stěnkou v levé části Z stěny. Nástup možný i trhlinou zprava.
20) Západní hrana 4+
21) Komáří cesta
7 (V/A0) Od paty SZ hrany traverz doleva přes výrazná mísovitá vhloubení ke kruhu. Po
oblé hraně na vrchol.
21a) Nástupová varianta 7+ Stěnou přímo ke kruhu.
22) Budačinské Buoux 9-/9 Nevýrazným pravým vhloubením v převislé stěně.

23) Kouše
24) Hrana komína

9- Nevýrazným levým vhloubením v převislé stěně.
6+ Podél hrany, sokolíkem (neodšlapovat do komína!) a stěnkou mírně doprava na police.
Plotničkami na vrchol.
25) Severní komín 3
26) Cesta příjemných kroků 7- Převislou stěnou vlevo od komína.
27) Black and white 7/7+ Středem levé části S stěny.
27a) Nástupová varianta 7 Stěnou zprava.
28) Cesta pro Cyrdu 6+ Levou částí S stěny.

2) Malá skála
29)
30)
31)
32)
33)
34)

Normální cesta 2 Ze soutěsky mezi skalami po mísovitých chytech a mírně doleva mělkým vhloubením.
Pilířek
3 Pilířkem v pravé části stěnky.
Srdíčko
6+ Levou částí hladké J stěny Malé věže.
Zdivočelé sokolíky 7 Pravou částí J stěny.
Babí léto
7+/8- Středem V stěny.
Skobová
6 (IV+/A0) Po SV hraně.

