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drátník, čtyři palice, devět skal 

 

Drátník 

 

Sokolí věž a Otoman  

 

Popisy lezeckých cest začínají Z stěnou Sokolí věže, tzv. Sokolí stěnou, lezecky nejvděčnější a nejvíce lezenou a 

pokračující směrem doprava kolem celého masívu.  

 

Normální cesta na vrchol Drátníku vede od Z po svahu k tunelu, průlez na druhou stranu, doleva podél stěnek a ve 

zpětném směru na hřeben. Přes věžku a střední hřeben do štrbiny Borůvkáře. Po exponovaném hřebeni (I) 

Dromedára na nejvyšší vrchol Drátníku.  

 

Sokolí stěna  

 

50 m široká a průměrně 35 m vysoká Z stěna Sokolí věže. Spodek střední části tvoří strmý skalnatý svah o výšce 5 

až 8 m., který přechází ve vlastní stěnu, vysokou 10 - 25 m. Spodní partie stěny jsou přeťaty šikmo doprava běžící 



trhlinou. Hlavním vrcholem stěny a celého masívu je blok Sokol, vpravo od něho je nižší blok Otoman. Mezi nimi 

je plošina Stůl a štrbina Proluka s malým skalním oknem.  

 

1. Borůvkář Obvyklá sestupová cesta. 

I - II, novoměstští turisté, kolem r. 1940  

 

2. Brňáček II  

 

3. Ptihuha III, M. Drahný, 1967  

 

4. Prvňák Po skloněných plotýnkách a na příznivě vrstvených stupních pod svislou stěnku, přes ni přímo (t.) a 

doleva přes převísek na hlinitou lávku. Z ní šikmo doprava po plotýnkách na 1. okraj vrcholového hřebene. 

III, J. Krejčí - A. Zavadil, 28. 6. 1959  

 

5. Černý převis - III A1, Z. Kocholatý - J. Winter, 12. 8. 1963  

 

6. Obkročák Středem oblého pilíře a žlábkem do zářezu, z něho doprava stěnkou na žebro, po jeho ostří a svislou 

stěnkou pod převísek, dlouhý krok v expozici doleva na římsu a po plotýnkách s lištami na vrcholový hřeben.  

III, J. Krejčí - M. Švorčíková, 31. 8. 1958  

 

7. Starosta Po pilířku a přes převísek na spodek svislého žebra (kr.). Zleva (t.) na jeho temeno, doleva do převislé 

stěnky a po lištách šikmo doprava a vzhůru na plošinku pod převisy. Doleva přes převislý blok (exp.) na úpatí 

žlábku (borovička) a jím na plošinu vlevo od vrcholového bloku.  

III, M. Ševela - V. Vorlíček, 14. 10. 1956  

 

8. Generálka Po pilířku č. 7 pod převisy, přes 3 převislé bloky na plošinku v č. 7. N. t. přímo vzhůru na vytlačující 

římsu a z ní pomocí stupu doprava na převislou stěnu vrcholového bloku a tou n. t. na jeho vrchol.  

IV - V, R. Furst - A. Špinar  

 

9. Sokol Z kouta doprava přes převísek do dlouhého zářezu se šikmými římsami a jím až pod 2 výklenky (v horním 

bývalo sokolí hnízdo). K okraji hnízda, odtud po lištách exp. T šikmo doprava do koutka a jím na římsu pod 

plošinou Stůl. Horní varianta: z plošinky pod hnízdem stěnkou šikmo doprava a vzhůru na pravý okraj lišt a po 

nich do koutka a na římsu (kr.). 

III+, A. Zavadil, 1955  

 

9a. Sokolí spára Jako č. 9 do "hnízda", odtud přímo vzhůru po nýtech úzkou převislou spárou a vzporem na 

skloněnou plošinku těsně pod vrcholovým blokem.  

A1(6+), R. Antoníček - J. Kuchovská, 10. 7. 1960  

 

10. Šerif Přes 2 převislé bloky a po šikmém pilíři pod hladký mělký zářez (vl. kr.). Zářezem n. t. pod svislou stěnku 

a tou na vodorovnou římsu. Po ní krok doprava a přímo vzhůru téměř svislou plotnou se sporými chyty (kr.), pod 

převislý blok a přes něj poněkud zleva na římsu pod plošinou Stůl. Velmi hezká cesta!  

IV, j. m. V, V. Hron - O. Palínková, 27. 10. 1957  

 

11. Schody II, A. Zavadil, 1951  

 

12. Petr  Z malé plošinky při úpatí Schodů středem strmých ploten a přes vysoký hladký stupeň pod strop, koutem 

zleva na něj, krok doprava pod převis, přímo přes něj (nikoli stěnkou vlevo), po hraně pod převislé ostří, pod ním 

exp. překrok doleva, (n. t.), zpět na hranu a po ní na temeno vrcholového bloku Otoman. Hezká vzdušná cesta! 

III, j. m. IV, A. Zavadil, 1953  

 

13. Pavel  Nástup nad předskalím pod žebrem č. 12. Hladkou svislou hranou do stěnky vpravo od žebra, koutem 

pod převis a přes něj doleva na žebro. Vpravo od převislého ostří krok do travnatého žlabu, vzhůru na římsu, 



hladkou stěnkou těsně vpravo od ostří pod převísek, 1 m v hladké stěně doprava a vzhůru přes hranu na temeno 

bloku Otoman.  

IV, R. Heřmanský - J. Hrbotický, 8. 7. 1956  

 

14. Galérka II, A. Zavadil, 1953  

 

15. Otoman Po skloněné plotně, svislou stěnkou a oblou hranou vlevo od pilíře na hladkou šikmou plošinu pod 

převisem, přes něj v. t. po špičatých blocích na římsu a doleva přes převislý stupeň (t.) k úpatí travnatého žlabu. 

Doleva přes 2 vysoké kolmé stupně pod strmou stěnku a jejím středem šikmo doprava na temeno bloku Otoman.  

IV-, A. Jajtner - A. Zavadil, 1953  

 

16. Chrudimák Svislou stěnkou za hladkým koutem n. t. asi 6 m vzhůru, t. překrok doleva na hladký blok a šikmo 

doleva pod menší převísek. Přes něj přímo vzhůru do stěny a tou na 1. okraj rampy. Z ní n. t. šikmo doleva 

převislou stěnou na 1. okraj plošiny Pláž a ke kruhu.  

V., M. Schwarz - V. Těšitel, 25. 7. 1965  

 

Varianta Smetákův strop Spodním koutem n. t. stále vzhůru až pod mohutný převis a n. t. přímo přes něj na 

skloněnou plotnu (stromek). Stěnou vzhůru na rampu.  

V+, F. Čermák - M. Palán, 23. 5. 1971  

 

17. Direttissima Převisle, opačně vrstveným žebrem n. t. k 1. sk., přes oblý převis na šikmou lávku (tudy vede č. 

18), z ní mírně převislou stěnkou v. t. přímo vzhůru a přes převísky na rampu. Dále komínem jako č. 18.  

V, P. Bořil - J. Putna, 1969  

 

18. Lumpárna Stěnou vpravo za hranou nad úroveň stropu vlevo, překrok doleva na římsu, po strmých plotýnkách 

t. do mělkého vhloubení a dále na lávku. Z ní šikmo doprava do stěny a vzhůru přes převísek na rampu. Z ní přes 

vysoký stupeň pod komín, jeho pravou čelistí a nakonec vnitřkem na plošinu Pláž (kr.). Upozornění: ve spodní 

části jsou nutné do nejdelší smyčky!  

IV, V. Vorlíček - A. Zavadil, 4. 11. 1956  

 

19. Diagonála II - III, novoměstští horolezci, kolem r. 1960  

 

Šedá stěna  

Nižší, poněkud dovnitř vpadlá stěna mezi Sokolí a Orlí stěnou. Její hřeben klesá doprava do sedélka při Orlí věži. 

Spodky jsou většinou převislé. Střed protíná šikmo doleva běžící lávka zvaná Smetiště. Stěny nad lávkou jsou 

rovněž převislé. Spodek č. 18 je už v Šedé stěně.  

 

20. Štrbina Od nástupu společného s cestou č. 18 poněkud doprava po oblé hraně s plotýnkami pod hladkou 

převislou stěnu vlevo, pod ní šikmo doprava přes hladký stupeň a po šikmé plotně na 1. okraj lávky, z ní silně 

převislou, příznivě vrstvenou stěnkou do štrbiny na 1. okraj hřebínku Koník.  

III - IV, V. a B. Vorlíčkovi, 11. 8. 1957  

 

21. Hrejsík Hladkým vytlačujícím koutem n. t. mírně doleva, sokolíkem na poličku se smrčkem a dále zhruba 

středem mezi Štrbinou a Netopýrem zarostlým terénem s dunivými bloky pod svislou vrcholovou stěnku. Tou n. t. 

poněkud vlevo na hřeben.  

V, J. Brhen - F. Trefulka, 1979  

 

22. Netopýr Hlubokým převislým koutem n. t. do jeho pokračování v podobě vhloubení a po plotnách na hlinitou 

lávku. Z ní přes stupeň do výklenku a přes silně převislé bloky na hřeben.  

IV+, V. Kulendík, 30. 9. 1962  

 

23. Sedýlko Přes převísek do mělkého vhloubení, přes převislý koutek a po plotýnkách na hlinitou lávku, přes 

vysoký stupeň do žlábku vpravo a jím do Sedýlka.  



IV, V. a B. Vorlíčkovi  

 

24. Podsedek II  

 

B. ORLÍ VĚŽ  

 

Orlí stěna  

Mohutná Z stěna Orlí věže, 28 m vysoká, svislá a prostoupená četnými převisy. Vrcholí v 1. části a odtud se hřeben 

snižuje doprava přes štrbinu Orlíku k bloku Zákusek. Za štrbinou Padáku na samém okraji stojí volně ohromný 

hranatý blok zvaný Seismograf. Od něho padá dolů ostrá převislá hrana tvořící pravý bok stěny. Sestup slaněním 

ze Sedýlka, kde je osazený slaňovací kruh.  

 

25. Pekelník Mechovitou stěnou těsně vlevo od kouta na hlinitou lávku, po hladkých plotýnkách pod převislý kout. 

Tímto n. t. na skloněnou plošinku nad ním a pod převislý okrouhlý blok. Vl. t. nad něj, plotýnkou na hřeben a po 

něm doprava na vrchol.  

V A1(5+), J. Krejčí - M. Schwarz, 30. 7. 1966  

 

26. Mechař Nástup 1 m vpravo od 1. roku stěny. Přes hladký blok nebo lehčeji koutem zprava pod převislý roh, 

kolem něho překrok šikmo doleva za hranu, stěnkou a ostrou hranou na kazatelnu (jištění). Odtud přímo vzhůru 

přes mohutný převis a po římsách pod strop. Přes něj vzhůru a doleva na úzkou římsu a z ní poněkud zprava přes 

převísek na plošinku těsně pod vrcholem. Krásná, vzdušná cesta, nejmohutnější na Drátníku!  

IV. J. a K. Mládkovi, 9. 8. 1959  

 

27. Orlík "Historická cesta" - první průstup Orlí stěnou. Přes převislý rožek na římsu, krok doprava a přes vysoký 

stupeň a šikmé plotýnky pod převislou stěnu. Trhlinkou šikmo doprava (sokolíkem) nebo jemnou stěnkou vpravo 

na začátek římsy, po ní v expozici šikmo doprava přes těžký převis, svislým vhloubením po římsách pod převislou 

vrcholovou stěnu a pravou stěnkou kouta šikmo doprava do štrbiny v hřebenu.  

IV-, V. Vorlíček - A. Zavadil, 23. 9. 1956  

 

28. Rorejs Jako č. 27 až k začátku římsy. Odtud šiko doprava n. t. převislým výklenkem (ne koutem vlevo) do 

ploten, vpravo od zubu. Lezecky nejvelkorysejší cesta na Drátníku a jedna z nejvelkorysejších na Vysočině!  

V, P. Bořil - V. Pípal, 8. 6. 1968  

 

29. Mahulena Jako č. 30 na horní plošinku, z ní doleva spárou v převislé stěně po skobách vzhůru asi 4 m, krátký T 

šikmo doleva a vzhůru do kouta na hřebenu.  

IV A1 (7-), A. Špinar - Z. Tománek, 1964 7-, J. Šustr a druh, 1982  

 

30. Jestřáb Jako č. 27 přes převislý rožek a vysoký stupeň, odtud šikmo doprava po plotnách na plošinku, z ní 

převislým odštěpem na další plošinku. Z ní přímo vzhůru přes převislý blok do převislé hrany a šikmo doleva 

převislou stěnkou na římsu pod vodorovnou spárou. Odtud n. t. šikmo doprava převislou stěnkou na římsu a 

vzporem na temeno bloku Zákusek.  

IV, F. Blažek - A. Zavadil, 7. 7. 1956  

 

31. Hlinecká spára Z předskalí podél spárky doleva přes převísek s chycením u kr. (čistě n. t., poprvé J. Rybička, 9. 

5. 1972), vzhůru a doprava na malou lávku, stěnkou vzhůru, řezem n. t. na malou kazatelnu, z ni n. t. podél převislé 

spáry, která se výše lomí doleva. Stále podél spáry po lištách na vrchol bloku Seismograf. Krásná vzdušná cesta!  

V A0 (5+), J. Braun - J. Sodomka, 1964  

 

Lokotka V+, P. Bednařík - J. Hýsek, 1980  

 

32. Švec Po 1. hraně na mohutný odštípnutý blok. Z 1. okraje bloku přes převislý trojúhelníkový blok na převislou 

hranu a po ní pomocí skob na římsu vpravo od hrany. Z ní opět po skobách převislou hranou na Seismograf. 

Vzdušná cesta!  



IV A2 (5), M. Jochman - J. Přibyl, 7. 8. 1986  

 

Jižní výšvih  

 

33. Padák II., A. Zavadil, kolem r. 1940  

 

34. Hřebenovka II - III, A. Zavadil a druhové, po r. 1945  

 

Krakonošova zahrádka  

Hluboká rokle po V stěnou Orlí věže. Tato 14 m vysoká stěna je nepříznivě šindelovitě vrstvená, na spodcích pod 

lávkou převis a téměř celá porostlá lišejníkem. Průstupy V stěnami se z důvodu ochrany přírody již nepovolují ani 

při sestupu.  

 

Západní stěny Severních věžek (C - F)  

 

Výstupy byly uskutečněny v l. 1959 - 1965.  

 

C. KOSÁ VĚŽKA  

Široká věžka kuželovitého profilu, nápadně šikmo doprava vrstvená.  

 

D. OPIČÍ VĚŽKA  

Malá věžka, rozdělená v 1. polovině hlubokým zářezem.  

 

36. Sráč - IV  

37. Opičák - IV  

38. Skok - III  

Mravenčí - II  

 

E. INDIÁNSKÁ VĚŽ  

Dosti široká věž se svislou stěnou, proťatá šikmým komínem.  

 

39. Hrana - III  

40. Černá spára - IV+  

41. Manitou - IV+  

Černoch - II  

42. Mulat - III  

43. Myška - V  

44. Sněhurka - IV+  

45. Tágo - II  

Trpaslík - II  

Páleňák - II  

 

F. ZBOJNICKÁ VĚŽ  

Široký útvar se svislými stěnami (12 m) a mohutným žebrem v 1. části.  

 

Legrácka - II, J. Přibyl, 1965  

Bádavá - II  

45. Fousatá - IV+  

46. Julie - V  

47. Romeo - V-  

Lumpík - IV  

48. Kňof - III  

Obyčtovák - II  



49. Lupič - III+  

50. Zbojník - III  

51. Anarchista - IV+  

52. Lotr - IV-  

53. Šturmovík - III+  

 

Ottova stěna  

Trávou, mechem a lišejníkem porostlá Z stěna středního hřebenu.  

 

54. Tunel - IV  

55. Vašek - IV  

 

G. PAŠERÁK A ZASTRČENÁ SKALKA  

Výrazná dvojvěžka v Z svahu. Tvoří ji vlastní Pašerák s 12 m vysokou, svislou a u spodku převislou údolní stěnou 

a o něco nižší Zastrčená skalka. Věžky jsou odděleny hlubokým komínem a štrbinou. Výstupy byly uskutečněny v 

l. 1971 - 1976.  

 

56. Chodecká - II  

57. Samotářská - IV  

58. Cesta lásky - IV  

Dája - A4  

Nevlídný komín - II  

59. Probuzení - V  

60. Humusová - III  

 

H. ARCHA  

Nízká, neobyčejně rozeklaný hřebenovitý útvar, porostlý mechem a stromky. Výstupy v r. 1974 uskutečnili M. Peč 

a R. Prokop.  

 

Předpotopní - I - II  

Žíznivá - A1  

Smuteční - IV+  

 

CH. PAGODA  

Kompaktní věž s převislou náhorní J stěnou, vzniklou odpadnutím plochých balvanů, které pod ní utvořily několik 

velkých dutin. Výstupy byly uskutečněny v l. 1959 - 1975.  

 

Houbař - II  

Mykolog - II  

61. Buddha - III  

62. Šarpa - IV  

63. Sardár - IV+  

64. Plecháč - A2  

 

 

65. Muezzin - IV A1  

Panna - II  

66. Přes jeskyňku - III  

67. Loupák - III+  

68. Kmet - V+  

Kamarád - A2 

 

 



ČTYŘI PALICE  

(730 m n. m.) 

 

Aleš Zavadil  

 

 

 

Skupina 3 velkých útvarů (Děvín, Paličatá, Tvrz) a jednoho nízkého hřebene (Opomenutá). Zvedají se na JV okraji 

lesnatého hřbetu V od Křižánek. Složeny jsou z pevné dvojslídné ortoruly. 

Přístup: autobusem Nové Město na Moravě - Svratka, zastávka Milovy, po zelené značce loukami kolem řeky 

Svratky, kus po cestě a silnici a pak lesem ke skalám (3 km). Ze zastávky Křižánky - U Olejníků po silnici směrem 

k Milovům asi 100 m na rozcestí, kus po silnici směrem na Březiny, za mostem přes řeku Svratku doleva po cestě 

k myslivně pod lesem a stezkou asi 10 min. vzhůru lesem ke skalám (2 km). 

Ze Svratky po červené značce na zámeček Karlštejn, dále po modré značce přes Zkamenělý zámek a Milovské 

Perníčky ke Čtyřem palicím (6 km).  

Pitná voda v zahradě za dvorem myslivny.  

 

 

A. PALIČATÁ (stěna vzdušných cest) 

 

Ve středu skupiny stojící hlavní skála, mohutný hranatý útvar s téměř svislou, 30 m vysokou Z stěnou, ukončenou 

4 mohutnými bloky - palicemi: jejich spodky tvoří převisy a stropy. Názvy palic odleva: Sfinga, Kobyla, Paličák, 

Bašta. Názvy štrbin odleva: Jukadlo, Zásek, Sedánek. 40 m široký podstavec skály tvoří 3 mohutné pilíře. Stěna je 

v údolní třetině přerušena výraznou římsou, zvanou Ochoz. Příchod na ochoz je zleva zezadu po široké travnaté 

lávce. Místy se římsa rozšiřuje v lávku (na středním pilíři má název Kazatelna), v pravé polovině je místy 

přerušena nebo mizí. Skála Paličatá je všude pevná. 

Pro nebezpečí zřícení se turistické výstupy nedoporučují! 

Sestupová cesta je zadní části Paličaté - CH - I. 

1. Fešák  

Od začátku travnaté lávky po odštípnutých blocích pod převislý kout za Sfingou, doleva do štrbiny Jukadlo a přes 

oblý stupeň na vrchol Sfingy. 

- III+, S. Mužátko, 8. 8. 1965 

 

2. Levoboček 

Přes převislou stěnku na 1. plochý pilíř a po něm na římsu Ochoz. Doprava do koutka, stěnkou šikmo doleva a 

vzhůru pod stěnu Sfingy a na vrchol. 

- II - III, A. Kvapil a druhové, září 1953 

 

3. Schody do nebe 

Jako Levoboček po 1. pilíři na Ochoz, stěno vlevo od černého stropu do trhliny pod další strop (hodiny). Pomocí 

stupu přes strop ke skryté sk., šikmo doprava po 2 dalších sk. přes obrovský převis na římsu a žlábkem na vrchol 

Sfingy. 

- IV A 1 , P. Bořil - M. Schwarz, 31. 3. 1968 (VI+) 

 

4. Faraón 

Jako Levoboček po pilíři na Ochoz a stěnou pod Černý strop. Mělkým zářezem v jeho středu pomocí stupu do 

svislé plotny, jí k. t. ke kr., šikmo doleva a vzhůru na římsu. Po převislé hraně a převislém oblém koni do plotýnek 

a na vrchol. 

- V A 1 , V. Staněk a A. Špinar, 27. 10. 1963 (V+) 

 

5. Korsičan 

Po plotýnce, tupé hrance a koutkem pod strůpek, přes něj přímo (t.) na oblé žebro a po něm na Ochoz. Tupou 

hranou pod 1. roh převisu, vlevo od něho pravou částí vhloubení na šikmou plotnu (nejt. m.). Po ní vzhůru a doleva 



po římsičkách a přes převísek na římsu pod převisy. Po ní 3 m doprava kolem hrany Faraóna pod převislou spárku 

(uzel), vzhůru přes převis a po římsách na vrchol Sfingy. 

- IV, O. Jelínek - A. Zavadil, 7. 8. 1960 

 

6. Korsika 

Vpravo od strůpku Korsičana stěnkami na Ochoz, šikmo doprava mělkým zářezem pod převis, přes něj (v. t.) na 

plotnu, stěnkou vpravo od převisů pod převísek, přes něj doleva do stěny a jí šikmo na vrchol Sfingy. 

- III, j. m. IV, V. Vorlíšek - A. Zavadil, 26. 10. 1959 

 

7. Korso 

Zářezem 4 m vzhůru, krok doleva a žlábkem na oblou hranu a oblým žebírkem na písčitou plošinku (sem též z 

kouta přímo přes převislý blok - III). Přes převislé bločky na hlinité dno kouta a po ostrém žebírku do štrbiny 

Jukadlo. Zpestřením je prodloužení po římsách doleva na vrchol Sfingy. 

- II, A. Zavadil, 1941 

 

8. Heřman 

Stěnkou šiko doleva na římsu a po plochém žebru na Ochoz. Pokračováním žebra vzhůru a šikmo doprava do 

výklenku Macocha a přes něj do 1. stěny Kobyly. Jejím středem na vrcholovou plošinu 

- IV, J. a R. Heřmanských, 1. 7. 1956 

 

Varianta Tomášův převis 

Na 1. převisem šikmo doprava po tenkou spárku v mohutných převisech, podél ní přes vzdušný převis na římsu a 

stěnou vlevo od hrany na vrchol Kobyly. 

- V, T. Kastner - J. Maštera, 1979 

 

9. Raketa 

Vlevo od kuloáru po ostré hraně pod svislou hranu, přes ni překrok doleva a kousek dolů do zářezu a jím na Ochoz. 

Z římsy 1. okrajem plotny pod převis, 2 m T doprava a kousek dolů, vzhůru přes plotýnku a převis (v. t.) k 

tenkému, ale pevnému lupenu, po něm doprava do mělkého žlábku a jím na skloněnou plošinku. Stěnkou k 1. 

hraně obdélníkového bloku Vorvaň. Přes vzdušný převis vzporem na ostrou římsu (koryto), přes další převis 

zprava na římsičku Třmínek v koni a přímo na vrchol Kobyly. 

- IV, R. Antoníček - M. Lasák, 1957 

 

10. Stratosféra 

Levou polovinou hladké plotny (bez chytání za 1. hranu) n. t. do trojúhelníkového výklenku a přes něj na Ochoz. 

Od kr. T 4 m doprava spodkem plotny přes hranu a vhloubení pod převislý zelený výklenek tvaru V. Přes převis do 

spodku výklenku, překrok doprava, vzhůru přes hladký převísek a stěnkou pod pravý okraj obdélníkového bloku 

Vorvaň. Přes převis doleva na skrytou římsu. stěnou vzhůru a pak trochu doprava na vrchol. 

- IV+, K. Rucker - Z. Veselý, 1. 9. 1955 

 

11. Zásek 

Metr vpravo od středu kuloáru přes převislé bločky na Ochoz. Stěnkou pod převísek na úpatí dlouhého kouta. Pod 

převískem překrok doleva a 1. zářezem širokého kouta, výše jeho středem, do tmavého výklenku pod stropem. 

Šikmo doleva krátkým komínem nad strop a koutem do štrbiny Zásek (popř. šikmo doleva na Kobylu). 

- III, V. Hron - M. Kazda - V. Zrůst, září 1953 

 

12. Tovaryš 

Přes převísek na spodek mohutného středního pilíře. Kousek jeho 1. blokem, brzy však přímo po hraně nebo těsně 

vpravo od ní na Kazatelnu. Dále pokračováním pilíře přes v. t. převísek a po žebru na skloněnou plošinku Mozol, 

pod široký výklenek ve tvaru V v převislé klenbě. Přes převis n. t. na spodek výklenku a ihned doleva kolem ostré 

hrany (nebo tíže přímo vzhůru) do zářezu a jím pod vrcholový převis. Přes něj n. t. přímo vzhůru (nebo snadněji 

zprava) na okraj plošiny u paty vrcholového balvanu Těžítko. 

- V, J. Krejčí - A. Zavadil, 27. 9. 1959 



 

13. Promenáda 

Mělkým koutem asi 4 m vzhůru, doleva na římsu, vzhůru členitým žebrem a šikmo doleva přes plotýnku pod 

velkou plotnu. Tou, výše podél zářezu na Kazatelnu. Šikmo doprava mělkým hloubením a vzhůru po lištách pod 

hranu ohromné poloodštípnuté plotny. Koutkem zleva na plochý blok, překrok doprava na hranu zmíněné plotny a 

po ní na plošinku Viadukt. Koutem kus nahoru, po římse T doleva ke sk. Od ní stěnou vzhůru a šikmo doleva na 1. 

okraj vrcholové plošiny k balvanu Těžítko. 

- II - III, F. Petruželka (z Kazatelny do štrbiny), 1941 

 

14. Švihák 

Po hladké plotně šikmo doprava a vzhůru, přes převísek podél spárky a přes plochý hřbítek na Ochoz. Plotnou pod 

převísek, přes něj (t.) na úzkou římsu, přes 2. převísek (v. t.) pod žebírko, po něm do kouta pod komínem. N. t. 

šikmo doleva přes plotnu na 1. okraj plošinky Viaduktu k Promenádě (nebo obtížněji přímo přes převis). Z 

Viaduktu přes převísek do 1. stěny a ke sk., od ní vzhůru k pravému okraji balvanu Těžítko a nakonec vzporem na 

jeho temeno. 

- IV+, O. Jelínek - A. Zavadil, srpen 1960 

 

15. Kominík 

Členitou stěnkou a vlhkým koutem do výše římsy Ochoz, dalším koutem šikmo doprava, pod stropem doleva na 

hranu a koutkem po ohromný visící blok. Krátkým převislým komínem (IV) doleva do plotny, průlez širokým 

otvorem na Viadukt Promenády a koutem do štrbiny Sedánek.  

- III, j.m. IV, J. Klicnar - Z. Tamchyna, září 1953 

 

16. Bašta 

Po pravoúhlé hraně a plochém hladkém žebru (t.) na Kazatelnu. Přes kulaté bloky do hlubokého výklenku, exp. 

překrok šiko doleva (t.) na ploché žebro, přímo vzhůru svislou stěnou po lištách, výše poněkud doleva na hranu a 

po ní na vrchol. 

- IV, E. Dvořák - V. Krejčíř, 27. 7. 1958 

 

17. Riviéra 

Levou hranou velkého odštípnutého bloku na jeho temeno, z něho stěnkou do vhloubení, přes převísky a stěnkou s 

krystalem na lávku. Doleva přes hranu do žlábku, šikmo doprava po hraně na římsu (nad ní plochá věžka 

Verpánek, vhodné stanoviště pro přirozené jištění). Z římsy podél trhliny k liště s černými krystaly, po ní rukama 

exp. T doleva, dál po dobrých chytech šikmo doleva a mělkým zářezem ve středu vrcholového bloku a přes 

převísek na vrcholovou plošinu. Hezké je prodloužit T až na hranu a po ní na vrchol, popř. před hranou přes plochý 

blok a převis vzhůru. Krásná cesta! 

- III, J. Klicnar - V. Pechoč - B. Zohorna, září 1953 

 

18. Rejsek 

Středem odštípnutého bloku hladkou stěnkou přes římsu na jeho temeno, stěnkou, mělkým vhloubením a šikmo 

doprava žlábkem pod hladkou plotnu. Jejím středem přes oblou lištu k. t. na temeno plotny. 

- V+, P. Sejrek - M. Schwarz, 5. 8. 1966 

 

19. Maják 

Od paty pravého pilíře členitou stěnkou na Kazatelnu, hladkou stěnkou (t.) na lávku, po hřebínku na plošinu a dole 

převislým pilířkem (t.) na skloněnou plošinu Verpánku. Nad námi převislá hladká stěna. Tou nejprve vzhůru (n. t.), 

potom přes hranu zl. n. t. na plošinu pod vrcholem a přes stupeň na vrchol Bašty. 

- III A 1 , K. Cídl - O. Chramosta, 30. 7. 1961 (stupy) 

 

20. Tonyho komín - IV+ 

 

21. Simonka - V A 1  

 



22. Pravoboček - II - III  

 

 

B. TVRZ (skála vyspělých lezců) 

 

Hřebenovitý útvar obloukového půdorysu, 60 m dlouhý, svou základnou souvisící s Paličatou, od níž je oddělen 

širokým Březovým sedlem. (Sestup.) Svislé stěny jsou obráceny k Z až JZ, sestupují středně skloněným svahem a 

jejich výška se pohybuje od 17 m na okrajích do 24 m ve střední části. Skála je vesměs pevná, v levé a střední části 

prostoupená převisy. Cesty jsou lezecky náročné a hodnotné. 

 

23. Babka 

Po pravé hraně pilíře přes oblé bloky do červeného kouta pod stropem, zleva přes převis (t.) do stěnky a tou na 

vrchol. 

- III - IV, J. Čížková - A. Špinar, 29. 9. 1963 

 

Stopař 

Výrazným kulatým žebrem přes oblé bloky pod převis, přes něj na široké členité žebro a pod střechovitý převis. 

Zleva přes něj (v. t.), přes stupeň na temeno žebra a na lávku pod převislou stěnkou. Tou u č. 24 na vrchol věže. 

- IV, J. Bodlák - P. Bukáček, 10. 6. 1982 

 

24. Indián 

Porostlou stěnou doprava na žebro, po něm asi 4 m vzhůru, překrok doleva do žlábku a přes převislý blok (t.) pod 

úzký převislý komín. Jím v. t. kousek vzhůru, doleva na plotýnky a po nich na lávku pod převislou stěnkou. Jejím 

středem na vrchol. 

- IV, J. Kupová - A. Špinar, 19. 8. 1962 

 

Colorado 

Vhloubením pod strop, mělkým zářezem přes něj (chycením u sk. nebo k. t. čistě), z kouta přímo vzhůru po 

skobách přes 2 stropy, přes další 2 schůdky a vrcholové plotýnky na hřeben. 

- V A 1 , P. Sejrek - M. Schwarz, 23. 7. 1966 

 

25. Arizona 

Jako Colorado vhloubením a přes strop (s chycením nebo čistě), koutem pod další strop, doprava na plotny a po 

nich podél kouta na vrcholovou plošinu. 

- IV+, P. Sejrek - M. Schwarz, 23. 7. 1966 

 

26. Žluťas 

Vlevo od žluté skvrny po pilířku na pravý bok červené plotny, pod stropem T 2 m doleva na hranu, šikmo doleva 

zářezem v převisu n. t. do ploten a jimi nejprve trochu doprava a pak vzhůru (dvoje hodiny) na vrcholovou plošinu. 

- IV, B. Zhorna - J. Sodomka, srpen 1957 

 

27. Negr 

Stěnkou, levým ostrým pilířkem (t.) a koutem pod strůpek, v. t. překrok doleva do plotýnky, kolem hranatého 

bloku do kouta a jím na vrcholovou plošinu.  

- IV+, V. Staněk - A. Špinar, 1964 

 

28. Medříčan 

Plochým žebrem, přes oblý převislý blok a stěnkou pod oválný strop. Přes něj zleva na plochý hladký pilíř a jeho 

středem (místy n. t.) na temeno Trubačovy věžky. 

- IV+, P. Sejrek - M. Schwarz, 17. 7. 1966 

 

29. Kostrbáč 



Stěnkou do mělkého výklenku, přes pravý bok převislého bloku do hlinitého vhloubení a jeho středem po 

výrazných pilířcích a plotýnce do zářezu v plošině. 

- II, A. Jajtner - A. Zavadil, 15. 4. 1956  

 

 

Hlinecká věž 

 

Ústřední a nejmohutnější útvar Tvrze, 17 m široká a 24 m vysoká. Její pevná skála má okrově hnědou barvu. V 1. 

boku a na spodcích je prostoupena převisy. Jejími stěnami vedou nejhodnotnější cesty celé skupiny. Svými tvary a 

zejména svým profilem, jenž je zakončen převislým vrcholovým blokem Frygická čapka, náleží k nejkrásnějším 

skalním útvarům Žďárských vrchů. 

První cesty na této věži vytyčili a vylezli převážně horolezci z Hlinska, odtud její název. 

 

30. Strmina 

Vhloubením na pilířek, přes převis zleva do kouta a z něho podél pukliny v červené plotně na plošinu vlevo od 

vrcholu. 

- III, V. Vorlíček - A. Zavadil, 26. 10. 1959 

 

31. Peteho koutek 

Převislou trhlinou pod převislý kout, jím n. t. do mělkého vhloubení a na malou plošinku (jištění). Zpět do 

vhloubení, jím a zářezem pod vrcholový převis a přes něj zprava na vrchol. 

- V A 1 , P. Bořil - F. Jaroš, 28. 10. 1969 

 

32. Starý Keyrum 

2 m vlevo od tmavého kouta členitou hranou vzhůru, pak doprava do zářezu a šikmo doprava plotnou na ostrou 

hranu. Po ní do hladkého zářezu, jím n. t. na římsu a po ní doleva na kazatelnu (st.). Mírně převislým kotem asi 5 

m vzhůru ke kr. (nahoře n. t.), překrok doprava přes hladké žebro, plotnou vzhůru pod velký strop, pod ním T 

doprava po lištách a vpravo od stropu výlez na plošinu pod vrcholovým blokem. 

- IV+, D. Hofírek - B. Zohorna, 11. 9. 1955 

 

Keyrum 

Pr. převislým kotem do zářezu (A. Zavadil, 1959), jím asi 2 m vzhůru, plotnou šikmo doprava na ostrou hranu a 

zářezem n. t. na římsu. Pokračováním zářezu přes římsičku vzhůru, přes oblý převísek (v. t.) poněkud doprava do 

mělkého zářezu, jím kousek vzhůru, pak plotnou pod mohutný strop a T doprava na podvrcholovou plošinu. 

- IV+, F. Jaroš a druh, podzim 1973 

 

Frygická čapka 

- V+, J. Gryc - Kuten, 1970 

 

33. Zajoch 

Po výrazném žebírku pod převisy, šikmo doprava přes převislý blok pod zářez, jím vzhůru pod trojúhelníkový 

strop. Šikmo doprava do mělkého vhloubení, jím vzhůru a mělkým zářezem kousek doleva, pak šikmo doprava po 

lištách přes ploché břicho a vzhůru plotnou na střed plošiny. Krásná cesta! 

- IV, D. Boháč - J. Braun - Z. Roušar, 15. 9. 1963 

 

34. Nedokončená 

Členitou stěnkou a k. t. přes převísek do hladké plotny ke kr. Převislým kotem n. t. na oblou římsu, doleva do 

kouta pod strůpkem a koutem vzhůru pod druhý strop. N. t. šikmo doprava do plotny a vzhůru do hladkého zářezu. 

N. t. doleva na plochý pilířek a pak stále mírně doprava plotnou na spodní plošinu. 

- V+, J. Sušil - A. Jílek po druhý strop, 1963, P. Sejrek - M. Schwarz dokončení, 14. 5. 1967 

 

Nelomená 



Koutem do výklenku a šikmo doprava na temeno pilířku. Doleva přes převislý blok do hlubokého zářezu, přes 

převísek do hlubokého výklenku, n. t. přes hladký převis na římsu Lomenice a šikmo doprava po plochém pilíři na 

podvrcholovou plošinu. 

- V, J. Brych - F. Trefulka, 2. 10. 1977 

 

Abraham 

Jako Nelomená až do hlubokého zářezu. Z něho doprava na pilíř a jeho středem přes vhloubení na temeno pilíře. 

Převislou hranou na okraj horní plošiny. 

- V, J. Brych - P. Brych, léto 1980 

 

35. Lomenice 

Plochým pilířkem (tzv. Tondův pilířek - A. Špinar, 1964) na jeho temeno a šikmo doprava po římsách pod svislou 

stěnku. Jí vzhůru téměř do výše výklenku vpravo, v. t. překrok na jeho dno. Vzhůru přes převísek a koutem šikmo 

doprava pod převislou hranu. Pod ní překrok doleva, kousek dolů na římsu a po ní T několik metrů doleva, až se 

zúží v lištu. Vzhůru k odštěpkům a mělkým zářezem na okraj plošiny pod vrcholem. 

- IV, J. Sodomka - Z. Veselý - B. Zohorna, červen 1954  

 

 

Javorová stěna 

 

37. Očistec 

Vlhkým členitým vhloubením pod pravou mělkou spárku, ústící do výklenku Lomenice. Po spárce n. t. do 

výklenku, přes převísek a koutem pod převislý komínek, jím na terásku. 

- V, P. Bořil - A. Zavadil, 13. 8. 1968 

 

38. Jalovec 

Přes nápadný tmavý výklenek a hranaté bločky pod výrazný zářez. Jím (v. t.) nebo snadněji zelenou plotnou 

vpravo pod převislé odštípnuté bloky, po nich a přes převísek do koutku vlevo od Jalovcové věže a jím na terasu. 

- IV, Z. Roušar - B. Zohorna, 1963 

 

39. Ztracená 

Přes převislý stupeň do členitého vhloubení, jím a přes převislé bločky na spodek velké plotny. Jí kousek šikmo 

doprava a pak vzhůru (v. t.) pod věžkou a těsně vpravo od plochého vrcholového bloku na 1. okraj spodní plošiny. 

- IV, Z. Roušar - J. Vacek, podzim 1964 

 

40. Kartotéka 

Těsně vlevo od oblého pilířku koutkem přes široký pilířek, hladkou stěnku a strůpek pod velký převislý blok. Přes 

něj k. t. vzhůru (popř. pomocí stupu) do velké plotny, jí vzhůru a mírně doprava na dolní plošinu. 

- V, P. Bořil - A. Špinar, 21. 4. 1968 

 

41. Javorák 

Plochým pilířkem a přes převísek do hlubokého výklenku. Šikmo doprava přes hranaté žebro pod převísek, přes 

něj doleva do výklenku, podél 1. ze 2 spárek do stěnky a tou vzhůru na dolní plošinu. 

 

Varianta Žebro 

Po hranatém žebru vzhůru na věžku s velkou žlutou skvrnou, z ní do výklenku a dále normálně. 

- III+, Z. Roušar - J. Vacek, léto 1963 

 

42. Matylda 

Z plochého stupínku vzhůru mělce členěnou stěnou, nahoře šikmo doleva pod 1. výběžek mohutného stropu. Přes 

něj (uzel do spáry) n. t. vzhůru a šikmo doprava do vhloubení. Převislou stěnkou vlevo od stropu (namáhavé) pod 

vrcholový převísek a přes něj zprava na pravý okraj plošiny. 

- IV, J. Braun - J. Sodomka, 1964 



 

43. Pavouk 

V pravé polovině plotny na skloněnou římsu, z ní po jemných chytech šikmo doleva přes oblý růžek do horní 

plotýnky, přes ni pomocí kapsy a odštěpku na skloněnou plošinku a po stupních na hřeben. 

- V, P. Fiala - J. Vostrčil, léto 1980  

 

 

C. DĚVÍN (skála houževnatých lezců) 

 

Mohutný široký masív s rozčleněnou Z stěno a převislou JV stěnou. 

 

44. Veverka - III 

Večerka - III 

45. Severka - III 

 

 

Z stěna 

 

46. Panoptikum - V 

Přes převísek - V 

 

47. Žďárská 

Svislou stěnkou a přes převísek ke kruhu, přes další převísek na příkrou plotnu, po ní a přes zarostlý převísek na 

plató. 

- V-, F. Čermák - J. Palán, 1974 

 

48. Dívčí válka 

Mírně převislou stěnkou po sporých chytech k ploché špici, přes ni do koutka, šikmo doleva n. t. přes hladké 

plotýnky pod strop a přes něj podél střední spárky na plató. 

- IV+, M. Bena - P. Mocek, 4. 11. 1973 

 

49. Trigan - II - III 

 

Pravá polovina Z stěny pod J vrcholem je dosti mohutná, ale pro porost málo využitá. Na plošinu pod Bílým 

stropem dojdeme odzadu po šikmých plotnách. 

 

50. Každej chvilku - IV 

 

51. Bílý strop 

Z terasy přes malý strůpek k 1. skobě v mohutném stropě a jeho středem po 2 dalších sk. v t. na horní terasu. 

Stěnou vpravo na J vrchol. - A 2 , neznámí lezci, léto 1966. 1. přelez R. Němec - P. Sejrek - M. Schwarz, 7. 8. 

1966 

 

52. Znovuzrozená 

Z terasy přes stupeň do převislé stěnky, šikmo doprava k odštěpům, po nich šikmo doleva na římsu a přímo vzhůru 

přes 2 převislé bloky na terasu pod vrcholem. 

- IV, J. Brych - O. Vokřínek, 28. 4. 1974 

 

53. Gravitace 

Převislou stěnkou šikmo doprava přes 2 římsy do lišejníkem porostlého vhloubení, jím mírně šikmo doleva pod 

strůpek, přes něj na nakloněné plató a po něm doleva na vrchol. 

- IV+, J. Palán - O. Vokřínek, 28. 10. 1973 

 



54. Antiklinála 

Na římsu v převislé stěně, doleva do poloviny převislého zářezu, n. t. doprava a vzhůru přes oblou hranu, šikmo 

doprava po oblých bločcích, hlubokým zářezem na plató a doleva na vrchol. 

- V, F. Čermák - M. Žejdlík, 28. 10. 1975 

 

55. Letecká - IV  

 

 

Opomenutá 

 

85 m dlouhý nízký hřeben (výška 7 - 11 m), který začíná asi 10 m od středu Tvrze a táhne se k Z. Je tu několik cest 

klasifikace II - V. 

 

 

 

 

DEVĚT SKAL  

 

 

 

Nejvyšší bod Žďárských vrchů (836 m n. m.), druhý nejvyšší Českomoravské vrchoviny, 13 km od Žďár nad 

Sázavou. Skalní labyrint tvoří tři dlouhé hřebeny s devíti věžemi a tři malé věžky. Výška stěn 5 - 15 m. 

Přístup: z autobusové zastávky Kadov (na lince Žďár nad Sáz. - Sněžné) po silnici směrem na Herálec asi 5 km k 

železnému sloupku a žlutou turistickou značkou (P). Odtud pěšky po žlutě značené lesní cestě k Devíti skalám 2 

km, z autobusové zast. Heválec po silnici směrem na Kadov k jezírku pod Žákovou horou, odtud doleva po 

červené značce a žluté značce na Devět skal, z autobusové zastávky Moravské Křižánky (na lice Nové Město na 

Mor. - Svratka) JZ směrem po modré značce do lesa kolem skalek na Devět skal 3 km, od Drátníku po červené 

značce lesem a po hřebenu kolem Malínské a Lisovské skály až na žlutou značku k Devíti skalám 7 km. 

Devět skal je chráněný přírodní výtvor, horolezecká činnost není omezena.  

 

 

A. HLAVNÍ BLOK  

 

Jeho vrcholek je opatřen zábradlím. Je odtud výhled S směrem na Svratku, rozhraní Čech a Moravy. Směrem na V 

z něho vybíhá hlavní hřeben s věžkami Královského zámku, Žďárské a Záludné věže. 

 

1. Cesta neznámého horolezce  

Zleva na terasu, z ní silně převislou stěnou s malými chyty a výše mělkým vhloubením po oblých blocích na 

předvrchol vlevo od zábradlí. Velmi namáhavé! 

- VI, první známé přelezení J. Benetka - I. Zápotocký, 1963 

 

2. Úzký komín - V 

3. Hluboký komín - IV 

4. Lomená spárka - IV  

 

 

Hlavní hřeben - vnitřní stěny: 

 

5. Cesta starých pánů - III 

6. Cesta rozhněvaných mravenců - III 

7. Perník - III 

 

 



Hlavní hřeben - vnější stěny: 

 

B. ZÁLUDNÁ VĚŽ (12 m) 

 

8. Smrková hrana - III 

9. Záludná - IV 

10. Lupenitý kout - II  

 

 

C. ŽĎÁRSKÁ VĚŽ (15 m) 

 

11. Hlaďas - V 

12. Lomená trhlina - IV 

 

13. U buku 

Nástup vlevo od rozbitého kouta. Stěnou přímo vzhůru pod převis a přes něj na hřeben. Doprava přes vysoké bloky 

na vrchol. 

- IV, P. Baar - J. Novák - M. Žejdlík, 16. 5. 1977 

 

14. Zmrzlý kout - III 

 

15. Čertův žlábek 

Zářezem a stěnkou do krátkého komína a jím na hlinitou terásku. Hladkým, doleva ubíhajícím vhloubením místy n. 

t. vzhůru a přes převis na vrchol. 

- IV+, P. Bořil - M. Schwarz, 7. 7. 1976 

 

16. Viklan - IV 

 

17. Neklan  

Nástup stěnou vlevo od doprava ubíhající krátké spárky. Zelenobílou stěnkou pod převis, přes něj v. t. do krátkého 

vhloubení ke skobě a přes několik bílých převísků na vrchol. 

- IV, P. Bořil - M. Schwarz, 29 . 4. 1976 

 

18. Oblačná - IV 

 

19. Česká cesta  

Z vhloubení do spárky a tou na její konec. T n. t. doleva ke kruhu, od něho vzhůru přes talíř a další kruh na vrchol. 

- V A 1 , P. Bořil - M. Schwarz, 29. 4. 1976 

 

Moravská cesta - V 

 

20. Žďárská cesta  

Pravou hranou věže a přes převislý roh na vrchol. 

- IV, F. Čermák - J. Palán, 1972 

 

21. Spára dvou kanců - II  

 

 

D. KRÁLOVSKÝ ZÁMEK (střední, nejdelší část hlavního hřebene Devíti skal) 

 

Stěna pohádek 

 

22. Zelený mužík - III+ 



23. Zelený mužíček - II 

24. Křemílek - II 

25. Vochomůrka - II 

26. Dráček - III  

 

 

Zámecká stěna (vlevo ohraničená koutem, vpravo rohem) 

 

27. Mechové okno - II - III 

 

28. Černý korzár  

Stěnkou do vhloubení a dále úzkou spárkou do sedélka na hřebenu. 

- IV A 0 , P. Bořil - M. Schwarz - F. Trefulka, 3. 7. 1975 

 

29. Otvírání studánek 

Stěnkou těsně vlevo od výrazného kouta ke 2. odštěpu a na úzkou římsičku pod 1. kruh. Hladkou stěnkou v. t. ke 

kruhu a šikmo doprava na hřeben. 

- V+, P. Bořil - M. Schwarz, 27. 4. 1975 

 

30. Oči pro pláč 

Svislou hladkou stěnou ke kruhu, přes strop n. t. přímo do vrcholové stěny a tou na hřeben. 

- V+, P. Bořil - M. Schwarz, 22. 3. 1977 

 

31. Kámen a bolest 

Stěnkou kolem kruhu pod převis a jeho pravou stranou do vhloubení, jím n. t. na šikmou římsu a doleva spárkou na 

hřeben. 

- V-, P. Bořil - M. Schwarz - F. Trefulka, 3. 7. 1975 

 

32. Staronová  

Vhloubením přes několik poliček vpravo od kruhu na cestě č. 31, na velikou polici a stěnkou na  

hřeben. 

- IV, P. Bořil - M. Schwarz - J. Sysel, 15. 10. 1976 

 

33. Žluté nebezpečí 

Nástup 1 m od ostré hrany v prostřední části stěny. Zelenou stěnkou k výraznému bločky a dále přes několik 

převísků vlevo od hrany na hřeben. 

- IV-, P. Bořil - Kovařík - M. Schwarz - J. Sysel, 15. 10. 1976 

 

34. Přesýpací hodiny - II 

 

35. Levá krokodýlí - IV 

 

36. Krokodýlí - III+ 

 

37. Odmítavá hrana - IV+  

 

 

Poustevníkův kout (v koutě blízko stěny leží obrovský balvan) 

 

38. Rohový komín - III+ 

 

39. Poustevník 

Svislou stěnou po mělkých spárách n. t. do vhloubení a převislou stěnkou na hřeben. 



- V, P. Bořil - Kovařík - Kohout - M. Schwarz, 7. 7. 1976 

 

40. U staré skoby 

Uprostřed stěny za obrovským balvanem přes převísek do stěny, jí pod plochý, převislý blok a přes ně do štrbiny v 

hřebeni. 

- IV+, D. Černá - F. Roučka, 1979 

 

41. Beruška - III+ 

42. Černoušek - II  

 

 

Větrná stěna (asi 12 m vysoká SV údolní stěna Větrné věže) 

 

43. Větrník - II 

44. Větrná varta - IV+ 

45. Větrný mlýn - IV 

46. Poslední krok - IV 

47. Královská hřebenovka - II až IV  

 

 

Fryšavský hřeben 

 

Hřebenovitý útvar nepravidelných tvarů proti hlavnímu vrcholu, dlouhý asi 70 m,tvoří jej pět věží, oddělených 

mělkými sedly. Z věže Pyramida vybíhá k SZ široký vedlejší hřeben. Výška stěn 6 až 8 m. 

 

48. Lenivá - II - III 

49. Dětský koutek - II  

 

 

E. DVOJITÁ VĚŽ  

 

50. Mánička 

Svislou hladkou stěnkou na skloněnou lávku a nízkou stěnkou na vrchol. 

- IV, F. Trefulka - V. Štefánek, 1971 

 

51. Dýka 

Ostrou převislou hranou na lávku a stěnkou zleva na vrchol Dvojité věže. 

- IV+, F. Čermák, 9. 5. 1971 

 

52. Dvojitá - III 

 

53. Fryšavská komín - III 

 

54. Žiletka  

Převislou ostrou hranou pravé věže a nakonec po její pravém boku na vrchol. 

- IV+, F. Čermák, 9. 5. 1971 

 

55. Smrkáč - III  

 

 

F. PYRAMIDA  

 

56. Kleopatra - III 



57. Egyptská - IV 

58. Ramses - IV  

 

 

G. MALÁ VĚŽ  

 

59. Smetáček - III 

 

60. Nic  

Svislou hladkou stěnkou vzhůru, pak mírně doprava (t.) na šikmou hladkou hranu a po ní doleva na vrchol věžky. 

- IV+, F. Čermák - J. Palán, 9. 5. 1971 

 

61. Zákoutí - III  

 

 

H. STRMÁ A ŠIKMÁ VĚŽ  

 

62. Strmá 

Převislým koutem na hřebínek, překrok doleva přes vysoký převislý stupeň (t.) na šikmou plošinu a stěnkou zleva 

na vrchol Strmé věže. 

- IV, V. Vorlíček - A. Zavadil, 9. 6. 1957 

 

63. Placka - III+ 

 

64. Smetácká 

Přes vysoký převis n. t. na skloněnou římsu, svislou stěnkou a přes další převis na vrchol. 

- V+, F. Čermák - J. Palán, 1973 

 

Křídlatá - IV A 0  

 

64a. Fryšavská hřebenovka - II - III  

 

 

Křižánecký hřeben 

 

Celistvý hřebenovitý útvar nepravidelného půdorysu, proti hlavnímu hřebenu Devíti skal, dlouhý asi 60 m. Vyšší 

část s kolmou údolní stěnou má název Trůn, dvojitá věžička na okraji nese název Milenci. Výška stěn od 4 do 16 

m. 

 

65. Dunivá - III 

66. Muška - IV  

 

 

CH. MILENCI  

 

Charakteristická výrazná věžička se 2 vrcholky (vyšší Milenec, nižší Milenka), oddělenými úzkou štrbinou. 

Lezecky je vděčná nízká náhorní stěna, kterou popisy začínají. 

 

67. Siesta - III+ 

 

68. Uzlíková spárka 

Po výrazné spárce dělící stěnu do štrbiny a doleva na vrchol. 

- III, F. Trefulka - A. Zavadil, 2. 6. 1974 



 

69. Bok - IV  

70. Divoženka - IV (varianta V) 

 

 

I. TRŮN  

 

Horní, ostřejší část Křižáneckého hřebenu s několika věžkami a se svislou, asi 16 m vysokou údolní stěnou, 

lezecky vděčnou a náročnou. 

 

71. Krach 

Na levém rohu stěny na hladkou římsu, z ní výrazným vhloubením v 1. části stěny přes několik převísků na vrchol. 

- IV, P. Bořil - M. Schwarz - A. Zavadil, 27. 4. 1976 

 

72. Lázeňská 

Svislou stěnkou podél spárek pod převis, doleva na malý balkónek ke skobě a vhloubením a stěnkou na vrchol. 

-IV+, P. Bořil - M. Schwarz, 26. 4. 1976 

 

73. Pradávná 

Svislou stěnou přímo vzhůru na římsu pod převisem,exp. travers doleva kolem rohu, přes převislý bloček pod 

vrcholový blok a jeho pravým bokem na vrchol. 

- IV, neznámí lezci. První známý průstup: J. Krejčí - A. Zavadil, 18. 5. 1958 

 

Horní varianta  

Z římsy šikmo doprava přes t. převis a na vrchol věžky. 

- IV, Č. Kubík - J. Novák, 17. 5. 1976 

 

Sekáč  

- IV, J. Brych - M. Sekanina, 1983 

 

74. Skluzovka 

Po šikmých stupních pod hladkou stěnku (kruh), kterou n. t. do převislé spárky a tou na vrchol. 

- IV+, P. Bořil - M. Schwarz - M. Žejdlík, 7. 7. 1976 

 

75. Manželská - II 

 

75a. Křižánecká hřebenovka - II - III  

 

 

Hrádek 

 

Osamělá kompaktní věžka, asi 50 m pod spodním koncem Křižáneckého hřebenu. 

 

Gilotina - V 

Inženýrská Odyssea - V 

Hej - hop - III+ 

 

Jeřabinka,Dračí zoubek,Stoh, Varhany - lezecky bezvýznamné skalky pod modrou značkou.  

   


