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Čertovy kameny
   ****

Popis | Oblast je tvořena několika věžemi a okrajovými stěnami z pegmatitu a poskytuje lezení
především v plotnách a kolmých stěnách. Výška stěn dosahuje 30 metrů, cesty jsou jištěny kruhy
a borháky dle popisu. Nástupy cest jsou označeny číslem a šipkou. Vrcholy Pekelníku a Běláku jsou
osazeny vrcholovými knihami.

Přístup | Z Jeseníku po žluté turistické značce směr Zlatý Chlum. Možnost parkování na parkovišti u
hospody. Prvních pět sektorů se nalézá pod hospodou. Útvary Kostelník a Bělák pak nalezneme na
protějším výběžku svahu Zlatého Chlumu.

Související oblasti | Čertovy kameny bouldry

Omezení | lezení není omezeno

Materiál | pegmatit

Počet cest v oblasti | 131

Poloha oblasti | N 50.245646 E 17.239054

http://pruvodce.javaanes.cz/area/view/106
http://www.pruvodce.javaanes.cz
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1. Hřib – JZ stěna | N 50.245123 E 17.236337

1. Koutová cesta 3   | B. Fiala 1955
Nástup u pravého rohu stěny a traverz doleva ke koutu. Odtud vzhůru pod převislý komínek a tímto
na vrchol.

2. Traverzová 5+   | B. Hajzera, P. Rožek 1965
Koutem až do výše lavice. Touto pět metrů doleva (2 borháky). U odštípeného bloku přes převis na
vrchol. (V A0)

110. Jedna paní povídala * 7-   | L. Zajíc, A. Raděj
Převislou stěnkou na lavici (borhák) dále pod převis a přímo přes něj (borhák) na vrchol.

2a. Přímá * 6   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Středem stěny (borhák) na lavici a dále přímo na vrchol. (V A0)
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2. Hlavní (Vyhlídková) věž – SZ stěna | N 50.245446 E 17.236380

3. Jižní hřeben 2  
Přes tři stupně, z nichž poslední je nejtěžší na vrchol věže.

4. Německá 4-   | asi Z. Gräf a druhové 1945
Nástup na lavici. Tři metry vzhůru koutem a vlevo na vyčnívající blok pod převislým balvanem
(borhák). Traverz ve vyduté plotně doleva pod převis. Přes převis, po lávce dva metry a vlevo na
vrchol. (Nejstarší cesta na Jesenicku.)

4a. Německá – přímo * 4+   | B. Hajzera 1963
Z lavice doleva pod kolmou stěnku, její levou části (borhák) na polici. Převislou stěnkou (borhák)
přímo na vrchol.

99. Moravská 5-   | M. Halát, P. Vávra 2005
Lavicí pod převis, trhlinou přímo přes něj na balkón. Stěnkou (borhák) přes výrazný pás křemenů na
lavici. Přímo přes další převis a trhlinou na lištu. Podél oblé hrany (borhák) na vrchol.

112. Slezská 5-  
Z travnaté police přímo stěnkami na lávku. Stěnou vlevo od Moravské na polici. Přímo přes převis na
další polici a stejně jako Moravská na vrchol.

5. Oblouk 2  
Z lavice pod bílý výlom ve středu stěny, dva metry vzhůru na lávku a po této vlevo do sedla (borhák).

87. Přes okno 5-   | M. Pospíšil, L. Jireš 1994
Přímo přes převis (borhák), doprava pět metrů a přes ukloněné lavice pod převis. Přímo přes něj
(kruh) na lavici a přes okno na vrchol.

86. Hlava 33 5-   | L. Jireš, M. Pospíšil 1994

http://www.pruvodce.javaanes.cz
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Nástup z úzkého chodníku v SZ stěně (borhák). Přes travnaté police vpravo a převislou stěnkou (2
borháky) na polici (borhák).

6a. Komínem 4+   | B. Hajzera, J. Nezhyba 1964
Stejně jako Letecká do jeskyňky, odtud vzhůru komínkem (borhák) do sedélka a na vrchol.

6. Letecká * 5   | B. Hajzera, J. Trusík 1966
Nástup na ukloněné lavici (borhák). Přímo vzhůru členitou stěnkou (borhák). Pod převisem doprava
do jeskyňky, nebo přímo přes převis (těžší). Dva metry doleva nad převis. Přímo přes převis (kruh) a
dále na vrchol. (V A0)

7. Hodinová * 5   | B. Hajzera, R. Wichterlová 1966
Nástup stejně jako Letecká. Doleva na žebírko a jím pod převis. Zleva přes převis (borhák) na římsu.
Vlevo k mohutným hodinám. Od nich na lištu nad nimi a stěnkou na lávku. Z ní snadno na vrchol
(borhák). (V A0)

7a. Hodinová – přímo 5+  
Nástup zleva pod žebírkem. Koutem podél převisu a přes něj na polici. Přímo stěnkou přes převis na
římsu a diagonální spárou přes hladkou stěnku (borhák) na lávku a na vrchol (borhák).

8. Stínová 3+   | B. Fiala, A. Borovec 1957
Dobře vrstvenou stěnou vlevo pod plotny. Dále traverz tři metry vlevo (borhák) a přímo vzhůru na
kazatelnu. Hranou stěny na vrchol (borhák).

2. Hlavní (Vyhlídková) věž – JV stěna | N 50.245446 E 17.236380

111. Poslední výstřel 5-   | B. Hajzera, J. Trusík 1966
Hranou dva metry na kazatelnu. Doprava pod převis (2 hodiny). Zleva přes stěnku (borhák) a stupně
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na kazatelnu (borhák). Žlábkem na vrchol (borhák). (IV A0)

9. Pilíř * 5   | B. Fiala, B. Fiala 1957
Po hraně JV stěny vzhůru do výklenku pod převisem. Zleva přes převis (borhák) a 2 metry vlevo a
přímo na kazatelnu. Jako Stínová na vrchol. (IV+ A0)

88. Jarní blouznění * 5-   | M. Kubalák 2002
Přímo stěnou a přes převis (borhák) na lavici. Přímo (borhák) na vrchol (borhák).

68. Prostřední 5+  
Středem stěny podél vhloubení (borhák) pod převis. Přes něj (borhák) a přímo na vrchol (borhák).

89. Bordel v očích 6-   | M. Kubalák 2002
Hladkou převislou stěnkou (borhák) na římsu. Doleva a přímo stěnkou (borhák) pod převis. Přímo
přes něj (borhák) a na vrchol.

101. Vrtando * 6   | J. Jordán, J. Přibylová 2007
Převislou stěnou (borhák) na polici (borhák), plotnou doleva pod převis. Přes něj (borhák) a stěnkou
pod další převis. Přes převis (borhák) na vrchol (borhák).

10. Mechová 3+   | B. Fiala, A. Borovec 1957
Ve spádnici sedla, stěnou čtyři metry vzhůru (borhák) pod převis. Dva metry vpravo a vzhůru na
lavici. Z ní komínkem do sedla.

102. Tři oříšky 5   | J. Jordán, J. Přibylová 2007
Stěnkou a plotnou, přímo přes převis (borhák) a stěnkou doleva a přes další převisu (borhák) na
vrchol (borhák).

2. Hlavní (Vyhlídková) věž – SZ okrajová stěna

http://www.pruvodce.javaanes.cz
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78. Sváteční 5+   | M. Pospíšil, I. Krella 1995
Stěnkou poněkud doleva (borhák) pod převis (borhák). Vpravo tři metry a přímo (borhák) na vrchol.

78a. Přímá varianta 5+  
Středem stěnky (borhák) na lavici a přímo na vrchol (borhák).

3. Pekelník – JV stěna | N 50.245666 E 17.235464

11. Korso 1  
Celou stěnou táhnoucí se stoupající lávkou na terasu.

12. Normálka 2  
Spárou, později hranou na terasu.

13. Opička * 3-  
Stěnkou pod komínek a tímto (borhák) na terasu.

14. Křemencová * 5   | B. Hajzera 1964
Stěnkou na lávku Korsa a přímo vzhůru až pod převislý blok (borhák). Levou nebo pravou spárou na
terasu. (IV+ A0)

40. Kanasta 6-   | B. Hajzera, J. Nezhyba 1964
Ze žlábku stěnkou do spárky (kruh) a touto na vrchol. (IV+ A0)

15a. Přes zub 4+   | B. Hajzera, J. Trusík 1965
Stěnkou na lávku Korsa a přímo vzhůru pod převis a doprava (borhák) do trhliny, stejně jako Pendl
na terasu.
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15. Pendl * 6-   | B. Fiala, B. Fiala 1956
Spárou na lávku Korsa. Převislou spárou čtyři metry vzhůru (borhák) pod převis. Přímo přes něj
(borhák) a dále spárou na terasu. Pokračujeme ze žlábku na stupeň pod převisem a podél spárky
(borhák) na vrchol. (V A0)

79. Korkorán * 6   | A. Raděj. J. Selucký 1996
Plotnou pod převis, přímo přes něj na lávku Korsa a dále stěnou pod převis (borhák) přes něj a
spárou (borhák) na terasu.

16. Červnová * 4+   | B. Hajzera, P. Rožek 1965
Plotnou pod převis, zleva přes něj (borhák) na lávku Korsa. Stěnkou až ke stupni (borhák). Traverz
dva metry doleva do výrazné spáry a tou na vrchol, nebo přímo spárou přes převis na vrchol.

17. Hladce obrace * 4   | B. Fiala, B. Fiala 1954
Vhloubením a komínem (borhák) až na lávku Korsa. Širokou spárou (borhák) na vrchol.

70. Klementova 4   | S. Klement 1986
Stěnkou pod výrazný pilíř. Jeho pravou částí doleva pod převisek (borhák), zleva přes něj a lehce na
vrchol pilíře.

18. Pilířek 4   | B. Hajzera 1964
Hranou na lavici. Členitou hranou na vrcholovou terasu.

92. Beethoven 5+   | L. Pavlíček 1993
Středem převislé stěnky na lavici a přímo přes převis do plotny (borhák) dále středem stěny na
vrchol.

19. Hubeňour 3-   | B. Fiala, B. Fiala 1954
Koutkem na lavici a komínem na vrcholovou terasu.

107. Stěnka 4  
Stěnkou mírně doleva na vrchol.

20. Smrková 3-  
V polovině stěny výraznou spárou na terasu.

21. Kapraďová 3+   | B. Hajzera, P. Rožek 1965
Vpravo od spáry po hladkých stupních (borhák) na terasu.

93. Borůvková 3+  
Vlevo od hrany hladkou stěnou na terasu.
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3. Pekelník – SV stěna

94. Blbá 4-  
Vpravo od hrany přímo přes převisy a pak snadno po hraně na terasu.

22. Mokrý komín 4+   | B. Fiala, B. Fiala 1957
3 metry vzhůru pod převis v komíně. Přes něj a spárou na terasu.

95. Pokémon route 7+   | L. Zajíc 2003
Převislou stěnou po oblinách (borhák) na terasu.

23. Skřítek * 5   | B. Hajzera, J. Trusík 1966
Výraznou převislou spárou vedoucí středem stěny (kruh) na terasu.

106. Skřetí komedie 7+  
Převislou stěnkou do díry a přímo na terasu.

71. Konec komedie 7+   | J. Hlásný 1990
Pravou části převislé stěny (borhák) poněkud doleva (borhák) na terasu.

http://www.pruvodce.javaanes.cz
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3. Pekelník – SZ stěna

24a. Zaječí bobky 6   | L. Zajíc, A. Raděj 1996
Po hraně na římsu (borhák) a dále podél hrany na vrchol.

24. Severní hrana 7   | B. Hajzera, J. Trusík 1966

http://www.pruvodce.javaanes.cz


PRŮVODCE LEZENÍM NA MORAVĚ

LK-JAVAANES | License Creative Commons BY-NC-ND | Vytvořeno 20.01.2014 | 10

Převislou stěnkou vpravo od hrany přímo na římsu (borhák). Doleva k hraně a poté doprava k
nevýraznému pilířku (borhák). Tímto doleva na hranu a na vrchol. (V A0)

25. Pískařská * ! 6+   | B. Hajzera, J. Trusík 1964
Nástup asi pět metrů vpravo od hrany. Hladkou stěnkou k výraznému bloku a převislou spárou ke
hrotu. Přímo přes převísek (kruh) a vlevo na lištu. Pět metrů vzhůru spárou na lavici a z ní pomocí
spárky na terasu (borhák). Hranou vrcholového bloku (borhák) k výraznému hrotu. Poté lehce na
vrchol.

25a. Pískařská – přímo 8-  
Stejně jako Pískařská ke kruhu a dále přímo hladkou stěnou na polici.

80. Extravagance * 7+   | A. Raděj 1994
Převislou stěnkou na blok (borhák). Odtud buď přímo stěnkou do spáry (těžší) nebo traverz vlevo na
oblinu, přímo na lištu v díře a doprava do převislé spárky. Přímo na poličku a doprava (borhák) na
vystouplou hranu. Doprava po oblinách a poté přímo (borhák) spárkou (borhák) na terasu.

26. Kovářská * 9-   | B. Hajzera, J. Trusík 1964
Zprava na blok (nýt) traverz doprava (2 nýty) a přímo do díry. Puklinou v převislé plotně (2 nýty) na
polici. Spárkou a policemi (borhák) doprava na terasu. (V A1)

91. A o tom to je 9   | J. Zbranek 2002
Hladkou stěnkou a oblinami přímo na terasu (6 borháků).

81b. Exkrement * 8-   | A. Raděj, R. Pavlíček 1996
Hladkou stěnou přímo na lištu (kruh) a dále nevýraznou spárou (kruh). Traverz doleva po polici dva
metry, poté přímo stěnkou (kruh) a doleva na terasu.

81a. Rovnice 8   | R. Pavlíček, A. Raděj 1996
Stejně jako cesta Exkrement (2 kruhy) a doprava hladkou spárou na terasu.

27. Lomenice * 8-   | B. Hajzera, P. Rožek 1966
Převislou stěnkou po lištách pod převis (kruh). Doprava spárou (kruh) téměř na její konec. Poté
traverz doleva a spárkou v plotně (kruh) na polici. (V+ A0)

27a. Přímice 9-   | J. Mandát 2005
Převislou stěnkou pod převis (kruh v cestě Lomenice). Přímo přes něj a hladkou stěnou (nýt) přímo
na terasu.

28. Riviéra * 7+   | B. Hajzera, P. Rožek 1964
Přes stěnku (borhák) zleva do komínka (borhák). Podél něj (borhák) na terasu. Převislou spárou
(borhák) do díry (borhák) a vzhůru do spáry. Touto (borhák) na její konec a zleva na vrchol. (V A1)
(Výstup je ke druhému borháku totožný se Starou cestou B. Fialy z roku 1956, která dále
pokračovala vpravo dnešní Mojmírouvou cestou na polici.)

28a. Varianta stěnou 5+  
Přes převis na polici (borhák), převislou stěnou na lištu a přes blok na polici, dále jako Riviéra na
vrchol.

72. Mojmírova cesta * 7+   | M. Pospíšil 1986
Stěnkou (kruh) na šikmou polici. Přímo do vhloubení (nýt) a na terasu. Pravou částí vrcholové stěny
(2 kruhy) na hranu a tou na vrchol.
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29. Velký traverz * 5   | B. Hajzera, J. Trusík 1966
Vhloubením na stupeň (kruh). Doleva do komína Riviéry (nýt, borhák). Dál doleva po líště a hraně
nad Lomenicí. Přímo na terasu.

30. Květina * 5+   | B. Hajzera, J. Trusík 1964
Vpravo na stupeň (kruh), doprava do hladkého vhloubení. Tímto šest metrů vzhůru (kruh). Přímo
stěnkou (kruh) na lavici pod převisem nebo zleva na římsu a poté doprava na lavici pod převisem.
Spárou (kruh) přes převis a lehce na vrchol.

82. Kabaret (Zábřežská cesta) * 8-   | J. Straka 1995
Hladkou stěnou na lištu (borhák) a doprava do mělkého vhloubení. Tímto pod převis (borhák) a
zprava přes něj na balkón (borhák).

82a. Kabaret – přímo 8-   | J. Mandát
Nevýrazným žlábkem přímo pod převis (borhák) a stejně jako Kabaret na vrchol.

73. Supermax 6+   | R. Roguljič 1986
Hladkou stěnkou (borhák) do díry a přes převis na balkón (borhák).

32. Hrana 3   | B. Fiala, A. Borovec, Z. Gräf 1957
Stěnkou na balkón a zářezem na terasu (borhák). Podél spáry na stupeň, doleva do vhloubení a na
vrchol.

33. Komín 3-  
Komínem na polici a po hřebínku na vrchol.

34. Jardova cesta 4+   | J. Trusík, B. Hajzera 1964
Přes převislou stěnku do spáry a vzhůru do jeskyňky, vlevo na vrchol.

34a. Jako malý Jarda ! 6+  
Nástup vpravo od Jardovy cesty. Převislou stěnkou přímo do jeskyňky a zprava na vrchol.

35. Bohušova cesta * 5+   | B. Fiala 1956
Z terasy (kruh) přes hladkou plotnu do spáry (borhák). Touto pod převis (borhák) a zprava na vrchol.
(IV+ A0)

35b. Přímá varianta 6-  
Nástup stejně jako Bohušova cesta. Hladkou plotnou přímo na vrchol.

35a. Spárka 7   | A. Raděj, L. Zajíc 1996
Podél spárky (borhák) a přímo přes převis (borhák) na vrchol.

90. Mariáš 7+   | M. Kubalák 2002
Prostředkem vrcholové stěny (2 borháky) pod převis, přímo přes něj a na vrchol.

31. Malý traverz 4-   | B. Hajzera, J. Trusík 1963
Z rampy vpravo až na výstupek (kruh v cestě Květina). Dál doprava ke spáře a podél ní po stupních
na vrchol.
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3. Pekelník – JZ stěna

74. Kristova léta 5+   | R. Roguljič, K. Oříšek 1990
Po stupních pod převis (borhák), přímo přes něj a převislými stupni na lávku (borhák). Přímo přes
převis a po hřebeni na vrchol.

36. Zub 3   | B. Fiala 1954
Komínem na lávku, žlabem pod sklaní okno, úzkým komínem na vrchol.

83. Intuice vědomí 7-   | A. Raděj 1995
Stěnkou do díry pod převis (borhák). Kolem hrany přes něj a převislou stěnkou na polici (borhák).

37. Rys * 4   | B. Fiala, B. Fiala 1955
Koutem na polici (borhák), středem stěnky na terasu.

38. Baba * 4+   | B. Fiala 1961
Stěnkou pod převis, kde ústí spára (borhák). Spárou přes něj a přímo na balkón.

75. Drnova 5+   | Z. Tesař, S. Klement 1987
Hladkou stěnou do spárky (borhák) a přímo na balkón.

39. Jeřábek 4+   | B. Hajzera 1964
Hranou po blocích čtyři metry vzhůru k výraznému zářezu (borhák). Tímto na balkón.

96. Jižní 4+  
Přes převis do stěny a přímo na lištu, převislou stěnkou a převisem na terasu.
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4. Plotny – SZ stěna | N 50.246557 E 17.233795

41. Rendez – vous 3+   | B. Fiala, B. Fiala 1958
Po spodním výšvihu levé části na lávku. Z ní do stěny a vhloubením z bloků (borhák) přímo vzhůru na
vrchol.

77. Omyl * 4   | J. Nezhyba, Z. Slavík 1966
Stejně jako Zbyňkova cesta na lištu. Stěnkou (borhák) přímo na lavici (borhák). Hladkou stěnkou na
vrchol.

42. Zbyňkova cesta 4-   | Z. Gräf, J. Kotaška 1957
Levou hranou převisu, po liště doprava ke spáře. Spárou a stěnkou na stupeň (borhák) a přímo na
vrchol.

42a. Přes převis * 5+   | B. Hajzera, J. Trusík 1964
Ve spádnici spáry přes převis (borhák) a zleva ke spáře, jako Zbyňkova cesta na vrchol. (V A0)

43. Tondova cesta * 4+   | A. Borovec, B. Fiala 1957
Podél pravé hrany pod převis. Zprava, nebo přímo (těžší) přes něj (borhák) na ukloněnou lavici. Po ní
a dál stěnkou na vrchol.
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4. Plotny – JV stěna | N 50.246557 E 17.233795

76. Čtyřskobová * 6+   | M. Pospíšil 1986
Zprava kolem západní hrany na lištu a hladkou stěnkou (3 borháky) na lavici. Vpravo stěnkou
(borhák) a hranou na vrchol (borhák). (IV A1)

84. Sodoma * 6+   | A. Raděj, J. Selucký 1995
Středem stěny (borhák) k vrcholovému bloku. Přes něj (borhák) a po hraně na vrchol (borhák).

44. Bílá hrana 6+   | B. Hajzera, P. Rožek 1965
Nástup ve spádnici pravé hrany. Poněkud zprava do výklenku pod převis (borhák). Zleva přes něj a
podél hrany (borhák) na vrchol (borhák). (V A0)

103. Gomora 5  
Podél doprava ubíhajících spár na lištu (borhák) a přímo nahoru hladkou stěnkou na vrchol (borhák).
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5. Pankáč – SZ stěna | N 50.246201 E 17.233855

97. Kohoutí hnát * 5B  
Ze sedu z hrany přes převis na polici. Stěnkou zleva na vrchol.

97a. Kohout plaší smrt * 6A  
Ze sedu stěnkou přímo na polici. Středem stěnky na vrchol.

98. Jah Sun * 6  
Středem převislé stěny a po diagonální liště na lavici pod převisem. Poněkud doleva a vhloubením
přes převis (borhák) na vrchol.

98a. Řízené Ska 7-   | L. Abt, P. Vícha 2007-06
Z lavice přímo přes převis na vrchol.
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6. Bělák – J stěna | N 50.249592 E 17.243697

45. Hrana * 3-   | B. Hajzera, J. Koukal 1963
Hranou deset metrů pod kolmou stěnkou. Stěnkou na lavici a z ní hranou na vrchol.

46. Vhloubení * 3   | B. Hajzera, J. Koukal 1963
Nástup dva metry vpravo od hrany v plochém koutu. Po blocích na spodní římsu a přímo vzhůru ke
spárce mezi lavicí a vrcholovou hranou. Hranou na vrchol.

47. Střední 3+   | B. Hajzera, J. Koukal 1963
Středem levé části stěny až pod vystupující blok. Přes něj spárkou a přímo na vrchol.

48. Medvědí spára * 3   | B. Fiala, B. Fiala 1957
Přímo středem stěny vedoucím koutem, tvořícím spáru až na římsu. Z něj dále ve směru spáry na
vrchol.

49. Kapucín 5   | B. Hajzera, P. Koukal, J. Koukal 1963
Středem výrazného převisu (borhák) a přímo na lavici, stěnou na vrchol. (IV A0)

67. Žebřík * 3   | J. Koukal, P. Koukal 1963
Přímo přes převis tři metry vlevo od nástupu Normální cesty. Výrazným vhloubením na lavici a
stěnkou vlevo na vrchol.

50. Normální cesta 2   | B. Fiala, B. Fiala 1957
Z koutu mezi hranou a severovýchodní stěnou tři metry vzhůru, doleva do vhloubení. Tímto až na
vrchol. (Vhodné pro sestup.)
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6. Bělák – V stěna

51. Pilíř 4   | B. Hajzera, P. Koukal, J. Koukal 1963
Oblou hranou až pod převis (borhák). Přímo přes něj, vlevo na lavici a z ní přes další převis. Hranou
na vrchol.

65. Mojmírova cesta 6+   | M. Pospíšil 1985
Středem stěny pod převis. Zářezem v převisu (borhák) doleva na lavici. Přímo přes další dva převisy
(borhák) a přes oblou hranu na vrchol. (IV A1)

52. Východní 5-   | B. Hajzera, P. Koukal, J. Koukal 1963
Pravou částí stěny až pod převis. Odtud doprava na hranu (borhák). Vzhůru přes převis mezi hranou
a odštípnutým blokem, dále snadno stěnkou na vrchol.
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6. Bělák – S stěna

69. Sestupová 2  
Komínkem na terasu. Vlevo stěnou do vhloubení a ním na římsu. Doprava a plotnou lehce na vrchol.

100. Dutý šutry 4   | L. Abt, O. Neuwirth 2004
Stěnou a spárkami k odštípnutým blokům. Přes ně na terasu. Vpravo snadým pilířem na vrcholové
plató.

85. Konec rakváčů 8-   | A. Raděj, L. Zajíc 1996
Stěnkou a převisem (borhák) do plotny a přes další převis (borhák) poněkud doleva na terasu.
Stěnkou vlevo od vhloubení Sestupové cesty na vrchol.

109. Démanty noci * 8-   | L. Abt, P. Vícha 2008
Převisem pod střechovitý převis (borhák), mírně zleva přes něj a plotnou pod další převis. Přímo
(borhák) přes něj na terasu (borhák). Přes bloky na vrchol.
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6. Bělák – Z stěna

66. Mirkova cesta 7-   | M. Wrožina, S. Klement 1988
Stěnkou podél hrany pod převis (borhák), zprava na plotnu (borhák) a vhloubením, nebo zleva
členitou stěnou na terasu (borhák).

53. Zlá cesta * 5+   | B. Hajzera 1963
Z balvanu při úpatí vzhůru plochým koutem. Přímo přes převis (borhák) a doleva na římsu. Šikmo
doleva na lávku, tou dva metry doprava, nebo přímo (borhák) převislou stěnou na lavici. Z ní
převislým koutem na vrcholovou plotnu. (V A0)

108. Zdraví sílu, najdeš v bíru 6   | L. Abt, J. Koníček 2008
Přes převis do plotny. Touto pod hladkou stěnu. Přímo (borhák) přes ní a podél spáry (borhák) na
lavici doprava a stěnkou (borhák) přímo na polici. Přes stěnku na vrchol.

54. Cesta přátel * 5+   | B. Hajzera, B. Fiala 1963
Nástup u odštípnutého bloku, přes něj do kouta. Koutem (borhák) vzhůru na šikmou lávku (borhák).
Z ní přímo vzhůru na římsu. Z jejího levého okraje koutem tři metry vzhůru na lavici. Z ní na hranu a
touto na vrchol. (V A0)

55. Rilská cesta * 5-   | B. Hajzera, J. Rožková 1965
Nástup pod předskalím. Odtud koutem na travnatou terasu. Mírně položenou stěnkou zleva a přes
převis na první lavici (borhák). Od ní vpravo přes převis na druhou lavici (borhák). Doleva k
odštěpeným balvanům a podél nich na poslední lavici. Středem vrcholové stěnky na vrchol.
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7. Kostelník – JZ stěna | N 50.244452 E 17.247437

56. Pravá hrana 3   | B. Fiala, B. Fiala 1955
Hranou na vrchol.

57. Pravá cesta * 4+   | B. Hajzera, J. Jakubíček 1973
Stěnkou (borhák) na terasu a na vrchol.

58. Levá cesta 5   | F. Kužílek, R. Suchánec 1988
Levou části stěnky na terasu a na vrchol.
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7. Kostelník – SZ stěna

59. Levá hrana 4+   | B. Hajzera, J. Jakubíček 1973
Hranou na terasu a na vrchol.

60. Vhloubení * 2   | B. Fiala, B. Fiala 1955
Vhloubením na terasu a na vrchol.

61. Přímá 3-   | B. Hajzera, J. Jakubíček 1973
Výraznou spárou na terasu a na vrchol.

104. Kostelní myši * 5+   | L. Abt, O. Neuwirth 2003
Pravou části stěnky po oblinách (borhák) přímo na terasu a na vrchol.

62a. Kalač – přímo 6+   | L. Abt, P. Vícha, J. Jurník 2007-05
Středem stěny (borhák) přímo na římsu a dál jako cesta Kalač na vrchol.

62. Kalač * 4+   | B. Hajzera, J. Jakubíček 1974
Hranou na ukloněnou římsu (borhák) a spárkou na terasu a na vrchol.

63. Spára 3-   | B. Fiala, B. Fiala 1955
Spárou na vrchol.

105. Bílá stěnka 4  
Stěnkou přímo na vrchol.

64. Přeskok * 2  
Přeskok z vrcholu věže na blok pod ním.

http://www.pruvodce.javaanes.cz

