
 
 

Zpracoval a vydal horolezecký klub Babí Lom - Kuřim v roce 2000. 

Vydání tohoto průvodce podpořil Městský úřad v Kuřími. 

 



Babí lom je přírodní rezervace, nacházející se asi 12 km severně od Brna, mezi obcemi 
Kuřim, Lelekovíce, Vranov a Svinošice. Skály jsou zde tvořeny balvanitými a 
lavícovitými útvary spodnodevon-ského červeného slepence. Na skalním hřebeni postavili 
roku 1961 turisté z Lelekovic rozhlednu, ze které je jedinečný výhled. 

Zejména zahledíte-li se jižním směrem, můžete za jasného počasí zahlédnout i Pavlovské 
vrchy. Rozhledna je volně a neustále přístupná. Bývalá dřevěná, později částečně 
kamenná rozhledna, která stávala na nejvyšším bodě Babího lomu (563 m), byla za druhé 
světové války zničena. 

Turisticky a horolezecky skály Babího lomu objevil odbor rakouského turistického klubu 
v Brně, který zde údajně zkoušel postup a pochod skalami. Roku 1938 některé cesty 
vylezla a zajistila skupina brněnských horolezců, např. Šimák, Kučera, Krček. Další cesty 
přelezli němečtí lezci před rokem 1945. Jednotlivé cesty jsou vesměs krátké a často 
vyhledávané pro výcvik začátečníků. 

Pro své kamínkové složení a postavení skal nedaleko od Brna jsou některé bouldery a 
skály velmi oblíbeny. V současné době probíhá doplňování vrcholového jištění. 

PŘÍSTUP DO OBLASTI: 

1. Z Kuřimi -Podlesí 
(zastávka autobusu) po silnici na hřiště pod lesem, odtud po modré značce 25 min 

2. Z železniční zastávky Česká 
(trať 250 Brno - Tišnov) po zelené značce do Lelekovic (20 min), dále po červené značce 
na hřeben (30 min). 

3. Z Vranova, Šebrova, Svinošic 

(40 - 60 min) 

 



 
 

A. SKUPINA KOLEM SLABIKÁŘE (NOVÉ ROZHLEDNY) 
 

1. JEŘÁB 4- 
Nástup je u červeně značené cesty do Lelekovic. Spárou vpravo vzhůru, délka 4 metry, v 

3/4 cesty je vsazena pásovina jako postupové jištění. 

2. ZLOM 2+ 
Spára vedoucí pod okno rozhledny, bez postupového jištění, délka 5 metrů, 

3. ŠÍP 4- 

Hodně převislý balvan na špici tvaru šipky (madlo). Délka 4 metry bez jištění. Sk. kolem 

Slabikáře - asi 25 metrů od rozhledny, směr rozcestí. 

4. VĚŽ 5 

Převislá stěna ze směru od Vranova, bez jištění, 5 metrů TOP ROP za vrch. kámen. 

5.  KOUT 2 

Kout mezi Věží a Špuntem, bez jištění, délka 7 rnetrů. 

6.  ŠPUNT 4;4+ 

Nejprve přes dvě plotýnky, poté po hraně vpravo od koutu, bez jištění, délka 7 metrů. 

TOP ROP - vrcholový kámen. 

39. BÁBA 4;4+ 

Po vpravo nachýlené stěně (Bábě, dívající se na rozhlednu) vzhůru. TOP ROP na kámen 

vlevo od hlavy Báby, postupové jištění ve výši prsou, výška 6 metrů. 

 



 
 

B. ŽLUTÁ STĚNA 
 

7. PEKLO 4+ 
Pravým bokem masívu nad lezec-kou pěšinou vzhůru po světlejší šikmé plotně, v 3/4 

skoba, výška 8 metrů. Pozor nesmíte zalézat do levého komínu. 

8. BŘÍZA 4- 
Pravým koutem stěny kolem břízky nahoru až pod převis, ten se leze puklinou asi jeden 

metr od pravého konce. Skoba až pod převisem, výška 10 metrů. POZOR! Cesta je silně 

porostlá mechem. 

9. BALKON 4 

Po skalce nahoru na balkon v pravé části stěny. Převis se leze asi 1,5 rnetru vlevo od 

spáry (Bříza), délka 3 stěžejní metry bez jištění. 

10. STROP 6 

Po skalách vzhůru pod převis, cestou 3 skoby, převis se leze vertikální puklinou v levé 

části převisu, zde je další skoba. TOP ROP - za kámen na vrcholu, výška 8 metrů. 

11. LIŠTA 2 

Po kamenech vlevo od převisu na vrchol 8 metrů bez jištění. 

 



 
 

C. ČERVENÁ STĚNA 
 

12. HRBOL 2+ 
Od nástupu mezi dvěma stěnami přes hrbol nahoru, bez jištění, délka 5 metrů. 

13. ČERT 3;3+ 
V levé části stěny přes menší na-vrstvené balvany nahoru, bez jištění, délka 9 metrů. 

14. RUDOCH 3;3+ 

V levé části stěny přes větší převi-sovité balvany vzhůru, bez jištění, délka 9 metrů, levá 

ruka a noha může maximálně do levé spáry. 

 

 
 

D. VELKÁ ŠIKMÁ VĚŽ 
 

38. 1938 
Nejširší spára na velké šikmé věži, asi 1 metr od pravého rohu věže. Leze se bez 

odšlápnutí na balvany vpravo. Výška 15 metrů, jištění 4 skoby a 1 pásovina. TOP ROP 

kolem balvanu a starým slaňovacím kruhem na vrcholu. 

15. RAMPA 6+ 
Výška 15 metrů, jištění staré smyce, spára vede asi 2 metry vlevo od cesty 38, od země až 

na vrchol. TOP ROP - shodný s 38. 

16. SKLUZAVKA 3 
Po plotnách hned za dírou velké Šikmé věže na vrchol. Délka 14 metrů, bez jištění. 

40. SKLUZAVKA S PŘEVISEM 3 

Po plotnách vlevo od skluzavky nahoru, převis se leze mírně zleva, délka 15 metrů, bez 

jištění. 

 



 
 

E. BALKON 
 

17. TRAVERZ 4+ 
Nástup je spárkou asi 1 metr vpravo od prvního nýtu, leze se spárkou nahoru až na úroveň 

druhého nýtu, poté malý traverz vpravo na římsu (třetí jištění skoba), zde začíná hlavní 

traverz vpravo jištěný starými popruhy (vhodné použít vklíněnce nebo friendy) po asi 3 

metrovém traverzu spárou bez jištění na vrchol. Délka 16 metrů. 

18. SOUKAČ 4+ 
Nástup je totožný s cestou 17. -„Traverz", spárkou se pokračuje až na její konec, poté po 

kamenech vpravo na vrchol. Délka 13 metrů, jištění: 2 nýty. 

19. DIRRETISSIMA 6+ 
J. Putna 1967 

Nástup je ve středu plotny, pod prvním nýtem, cesta je směřuje přímo od nýtu na břízu 

pod vrcholovým balvanem a i ten se leze v této rovině: nýt - bříza. Při nástupu se nesmí 

odšlápnout do skály vpravo, na cestě se nesmí brát pravá spára, délka 15 metrů, jištění: 1 

nýt, vhodná smyce kolem břízy, pod vrcholem borhák. 

20. PUKLINA 2 
Puklinou vlevo od hlavní stěny nahoru, poté po kamenech vpravo pod převislým 

balvanem na vrchol, délka 16 metrů, bez jištění. 

21. BOROVŇÁK 2 
Vpravo od Chlapečka po dvou plotnách za borovicí vzhůru. Bez jištění, délka 5 metrů. 

22. CHLAPEČEK 24; 3- 
Pravá hrana stěny vpravo od Panenky, bez jištění, délka 7 metrů. 

23. PANENKA 3 



Puklina ve středu levé předsunuté stěny balkonu, poté plotnou k vrcholu, bez jištění, 

délka 8 metrů. 

 

 
 

F. SKUPINA OKOLO BÝVALÉ ROZHLEDNY 
 

24. TROJÁK 3 
Komínkem vzhůru, bez jištění. TOP ROP za kámen na vrcholu. 

25. STARÁ ROZHLEDNA 3+ 
Od pěšiny šikmo vlevo vzhůru k vrcholovému kříži po plotně, délka 6 metrů, bez 

postupového jištění. 

26. JEMŇÁK 6+;7- 
Do skály od vrostlého buku vpravo nahoru, brát stěnu i roh, bez postupového jištění. TOP 

ROP kolem buku. Délka cesty 4 metry. 

27. PAVOUK 5 
Vlevo od buku (cca 1 metr) bez postupového jištění. TOP ROP kolem kamene nad stěnou 

4 metry vysoko. 

41. RYBÍ PRSTY 6+;7- 
Zoufalý, Záděra 1999 

Spárkou mezi Pavoukem a Loktem, 

bez jištění (5 metrů). 

28. LOKET 5+ 
V konci stěny u buku, levá hrana bez postupového jištění. Leze se bez odšlápnutí do 

volných kamenů (5 metrů). 

43. VELKÁ SPÁRA - BOULDER 
Výška 3 metry, spára široká 20 cm. Bez jištění. 



29. KOMÍN 2+ 
Spárou přes vklíněný balvan, bez postupového jištění. 

30. HASIČ IV A1 
Pravou puklinou ve stěně pod rozhlednou, od lávky se používá jištění v prostřední 

puklině, výška 9 metrů, jištění: 3 skoby. 

31. LEVÁ SPÁRA 6+ 
Nástup z předsunutého balvanu přímo nahoru, posléze levou puklinou vpravo vzhůru. 

Délka 8 metrů, bez postupového jištění, TOP ROP za kámen na vrcholu. 

44. OSTRÁ ŠKRABKA 6+ 
Nástup z balvanu prostřední spárou vzhůru, od lávky společně s Hasičem. Jištění: 2 

skoby, délka 9 metrů. 

 

 
 

G. PARAPLE (jemným lišejníkem porostlé skály) 
 

32. EVA 5-;5 

S použitím L hrany 3 

E. Adamíčková 1938 Středem stěny vzhůru, délka 8 metrů, odjištěno 3 skobami, nebrat za 

hrany stěny, TOP ROP - balvan a borovice na vrcholu. 

33. KIKIN 

(s levou spárou) 3 

varianta 4+ 

Kučera 1938 

Nástup v levé spáře, leze se vpravo přes komín od Evy středem stěny přímo vzhůru přes 

asi 9 vodorovných puklin. Výška 9 metrů, bez postupového jištění. Varianta nástup bez 

použití levé spáry. 

39. DĚVENKA 5- 

Horák, Fiala, Zoufalý 1996 Šikmo   po  vertikálních   spárách vzhůru 10 metrů, bez 

postupového jištění,   bez   odšlápnutí   vpravo. Nebrat za boky. 

34. KNIHA 4+ 

Středem plotny vzhůru, odjištěno 2 skobami, výška 9 metrů. Nástup v levé části. 

35. JURA 3 

J. Krček 1938 



Po hraně vpravo od Knihy, poté přes převis, výška 7 metrů, bez jištění. 

36. KAREL 2 

K.Šimák1938 

Přes několik balvanů mezi stěnami 

vzhůru, bez jištění, výška 5 metrů. 

37. NA KAMENI KÁMEN 5 

(Stěna) 

Středem plotny vzhůru, pod vrcholovým převiskem je skoba, výška 7 metrů. 

 

I - SPÁLENÁ SKÁLA 
 

42. KAŇON 6+;7- 
Fiala, Zoufalý, 1997 

Do Kaňonu na Spálené skále vbíhá z boku od rozhledny skalní výběžek (plotna z boku). 

Leze se ze země, ne z vedlejšího balvanu, pro docílení 6+ nutno brát chyty z čela a ne z 

boku za hranami. Cesta odjištěná 2 skobami, na vrcholu borhák, délka 7 metrů. 

 

H - PANENSKÉ SKÁLY 

 

 


