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Branná – Údolí k Jindřichovu
   **

Popis | Oblast je tvořena řadou okrajových stěn a skal z krystalické břidlice nalézajících se na
pravém břehu potoka Branná. Skála je místy zvětralá a zarostlá. Skály jsou jištěny pouze původním
jištěním, doporučuje se při výstupech používat přilbu. Nástupy označeny šipkou a číslem, výška skal
do 50 metrů.

Přístup | Z nádraží Branná po modré turistické značce.

Omezení | lezení není omezeno

Materiál | břidlice

Počet cest v oblasti | 73

Poloha oblasti | N 50.142353 E 17.010269

1. Suchá | N 50.144350 E 17.010840

63. Běžky nebo lezení M6   | O. Srovnal ml., L. Abt 2013-03
Převislou stěnou do spáry a vpravo do koutu. Tímto na vrchol. (M6 E2)

1. Údolní * 5+   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Nástup pod ostrým zářezem. Podél zářezu čtyři metry a pak doprava (skoba). Podél úzké spáry do
vhloubení (2 skoby) a tímto (skoba) na vrchol. (V A0) (M5 E1)

2. Kobylka | N 50.144540 E 17.010490

2. Motýlek 3+   | B. Hajzera 1969
Stěnou podél hrany na vrchol.
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3. Zelená věž | N 50.144300 E 17.010260

52. Červená šipka * M6-  
Spárou přes převis na polici. Stěnkou (skoba) do vhloubení (skoba), tímto pod převísek (skoba) a
stěnkou na vrchol. (M6- E1)

53. Všivodní M5   | P. Vícha, J. Straka 2013-01
Stěnkou kolem převísku zprava a spárou na lavici. Stěnkou pod převis a přes něj do kouta. Tímto pod
střechu a zleva na vrchol. (M5 E2)

3. Zelená hrana 4+   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Výraznou hranou 8 metrů (skoba) a přes volné bloky do zářezu (skoba). Zleva do spáry a touto na
vrchol.

4. Zelený kout 4+   | T. Wichterle, R. Wichterlová 1969
Vhloubením na lavici a levým zářezem na další lavici. Kolmým koutem (skoba) a zleva na vrchol.

4. Dvojče | N 50.144220 E 17.010130

5. Spárka 3-   | T. Wichterle 1969
Spárkou probíhající středem stěnky na vrchol. (M3 E1)

5. Boží prst | N 50.144010 E 17.010220

6. Kazatelna 5+   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Stěnkou (skoba) doprava na lištu a stěnkou na kazatelnu (skoba). Doleva ke spáře (2 skoby) a touto
na vrchol. (V+ A0) (M6- E1)

54. Kázání svědků Jehonohy * M6   | L. Abt, O. Straka, P. Vícha, J. Straka 2013-01
Koutem na polici. Podél trhliny a stěnkou do převislé spáry. Touto na její konec (skoba) a přes stupně
vlevo na vrchol. (M6 E2)

7. Cesta všech svatých 5-   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Nástup u smrku. Zářezem do spáry a touto až pod převis (skoba). Zleva na balkónek a stěnou na
lavici. Zleva na stupeň (skoba) a podél trhliny na vrchol. (M5 E1)

55. Hřbitovní kvítí M4  
Stěnkou a přes převis na polici, podél spáry vpravo na lavici a další spárkou na lištu. Traverz doleva
a širokou spárou na vrchol. (M4 E1)

6. Smrková skála | N 50.143890 E 17.010720

8. Rytířská 3+   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Přes stěnku s dírami na lavici a temenem pilíře pod převisek (skoba). Zleva přes něj a hranou
(hodiny) na vrchol. (M3 E1)

56. Hořák M3  
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Spárou na lavici a vlevo stěnkou na vrchol. (M3 E1)

9. Apolena 3-   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Ze dna komínku doprava do zářezu a tímto pod převis. Doprava na hranu a na vrchol. (M3 E1)

10. Louskáček 3-   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Nástup vpravo od spádnice smrku. Zářezem s balvany ke smrku, doprava přes lámavou stěnku na
vrchol. (M3 E1)

7. Mozaika | N 50.143711 E 17.010025

11. Pivovarská 4   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Stěnkou pod zářez, zleva přes převis do kouta a tímto na vrchol.

12. Pijavice 4   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Stěnkou pod spáru, touto pod převis a na vrchol (skoba).

13. Žíznivá 4-   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Středem velkého vhloubení 4 metry vzhůru a doprava do zářezu se stromkem. Spárou pod převis a
zleva na lavici a na vrchol.

14. Becherovka 4+   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Přes mechem porostlou stěnku pod výraznou spáru a touto na římsu pod převisem (skoba). Zleva
přes převis a hranou na vrchol.

15. Jížní spára 2   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Spárou, procházející celou stěnu na vrchol (hodiny).

8. Loupežník | N 50.143490 E 17.010290

16. Loupežnická 4   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Spárou pod převis. Pod převisem doleva do koutu a tímto pod další převis. Zleva na hranu a na
vrchol.

9. Lesní stěna | N 50.143326 E 17.009645

17. Měsíční spára 4-   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Koutem na lavici. Z lavice doleva do spáry, touto pod převis a stěnkou zprava na vrchol. (M4 E1)

57. Zimní spára M4  
Stěnkou na lavici, a podél spáry na vrchol. (M4 E1)

18. Zubatá 3   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Vhloubením na lavici a podél spáry na vrchol. (M3 E1)

19. Mysliveček 3-   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Stěnkou podél spáry deset metrů a doprava do komínku. Po žebru k velkému smrku a podél stromů
přímo na vrchol. (M3 E1)
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20. Vřesová 3+   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Stěnou pod velký převis a doprava do zářezu. Zářezem pod další převis, doprava na stupeň a přes
mechem porostlou stěnku pod další zářez. Tímto na vrchol.

10. Gravitační | N 50.141640 E 17.011170

21. Chvála gravitace * 6+   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Přímo stěnkou do trhliny (2 skoby). Podél trhliny přes převis (2 skoby). Přímo stěnou nebo doprava
na hranu a podél hrany na vrchol. (V+ A1) (M7 E1)

22. Širočina * 4   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Vpravo do stěnky a pod převisem stále doleva až pod plochý kout. Koutem přímo na vrchol. (M5 E1)

23. Šibenice 4+   | B. Hajzera, P. Rožek 1969
Komínem vzhůru pod převis, doprava k hraně a vhloubením na vrchol. (III+ A0) (M5 E3)

11. Hrad | N 50.140815 E 17.011254

24. Sudetská 5   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Zářezem a podél koutové spáry poněkud doprava pod převis (skoba). Vpravo zářezem a přímo přes
převis (skoba) na vrchol.

25. Starodadská * 5+   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Nástup jako Sudetská. Doleva po římse (skoba). Poněkud šikmo doleva (skoba). Potom kousek přímo
a doprava pod převis (skoba). Zleva na vrchol.

26. Tlustá Berta * 5   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Sokolíkovou spárou do komína. Pod klenbou stále doleva (2 skoby) a přes hranu do stěny. Stěnou
(skoba) pod zářez a tímto na vrchol.

64. Shnilej zub M4   | P. Vícha, O. Straka 2013-03
Nalevo od cesty Tlustá Berta trhlinou v kolmé stěně, plotnou a mírně doleva do výrazného kouta, jím
na vrchol. (M4 E2)

27. Kanonýrská * 4+   | B. Hajzera, E. Mareček 1968

http://www.pruvodce.javaanes.cz


PRŮVODCE LEZENÍM NA MORAVĚ

LK-JAVAANES | License Creative Commons BY-NC-ND | Vytvořeno 20.01.2014 | 5

Nástup u výrazného zářezu (skoba). Zářezem 3 metry vzhůru (skoba) a zleva do koutu. Tímto pod
převis (skoba). Nyní buď přímo přes převis nebo 3 metry vlevo a stěnkou zpět do koutu. 3 metry
koutem pod komín (skoba) a tímto na balkón (skoba). Vhloubením přes stěnku (skoba) a zprava na
vrchol.

27a. Politická 4+   | B. Hajzera, P. Rožek 1969
Z balkónu (skoba) doleva do výrazného koutu. Tímto 7 metrů vzhůru (skoba), doprava po liště a na
vrchol.

28. Křížová cesta 4   | B. Hajzera, P. Rožek 1969
Nástup pět metrů vlevo od cesty Kanonýrská. Koutovou spárou pět metrů, doprava na hranu a přes
stupně pod převis v cestě Kanonýrská (skoba). Doprava přes hranu pilíře na lavici (2 skoby). Dále
vpravo přes stěnku až na lámavé žebro. Tímto pět metrů vzhůru a doleva do jeskyňky. Z ní komínkem
na terasu. Stěnkou na další lavici a plotnou přímo na vrchol.

29. Jarní 4-   | B. Hajzera, P. Rožek 1969
Nástup u buku. Přes stěnku doprava do koutu (skoba) a tímto 5 metrů vzhůru pod převis (skoba).
Traverz doprava na hranu a jí 8 metrů vzhůru (skoba) na balkónek (skoba). Ostřím hrany na plošinku,
zleva do vhloubení a na vrchol.

29a. Letní kout 4-   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Z plošiny doleva pod kout a spárou s volným blokem na vrchol.

30. Pastýřská 4   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Nástup u stromku. Vhloubením na pilířek a přes mechem porostlou stěnku do zářezu. Tímto 8 metrů
na lávku a zleva na vrchol.

31. Cesta drnomistrů 3   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Po hlinité lávce pod vhloubení (jištění). Vhloubením na lavici a koutem na vrchol.

31a. Veverčí 3-   | B. Hajzera 1969
Z lávky hranou pilíře na vrchol.

32. Krasová 4   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Nástup u smrku. Zářezem pod převis (hodiny), traverz doleva na travnatý stupeň. Stěnkou nejprve 3
metry přímo, potom stále šikmo doleva do výklenku (skoba). 2 metry doleva a podél hrany přímo na
vrchol.

12. Hranatá | N 50.140164 E 17.011283

33. Barpult 3   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Vhloubením do komína a jeho vnitřkem na lávku. Lávkou doprava na vrchol.

34. Piková dáma * 4+   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Výrazným koutem deset metrů (skoba) na římsu. Po římse dva metry doleva (skoba). Přes stěnku na
hranu a touto na vrchol. (M5 E1)

35. Kolštejnská * 5   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Velkým koutem pod svislou stěnku (skoba) a sokolíkem pod první převis. Po lávce 3 metry doleva
(skoba) a přes stěnku zprava do zářezu. Tímto pod druhý převis (skoba), pod převisem doleva a
komínkem na vrchol. (M5 E1)
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36. Březová hrana 3   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Výraznou hranou přes převis a stěnkou pod další stupeň. Zářezem v hraně, později vlastní hranou na
vrchol.

13. Večerní radovánky | N 50.140170 E 17.010856

58. U Dvou štírů * M6-   | J. Mandát, P. Vícha, L. Abt 2012-12
Koutovou spárou, přes převis a podél spáry na vrchol. (M6- E2)

59. Viera nikdy nezavírá M7-   | J. Straka, L. Abt 2013-01
Stěnou přes tři převísky (skoba) a podél spáry na vrchol. (M7- E3)

60. U Průmky M7-   | J. Straka, L. Abt 2013-01
Stěnou zprava k odštěpu, přes dva převísky (skoba) na plotnu. Přímo pod další převis (skoba) a zleva
koutkem na vrchol. (M7- E2)

14. Kančí stěna | N 50.139973 E 17.010591

37. Podsvinče 3+   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Zářezem pod převis, přes něj a travnatou stěnkou na vrchol.

38. Bachyně 3   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Podél výrazné spáry a doprava na stupeň. Zleva přes převis a přímo na vrchol.

15. Šedá věž | N 50.139159 E 17.010902

39. Barokní hrana 4+   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Po šikmých stupních na římsu, touto doleva na hranu a stěnou podél hrany (skoba) na vrchol. (M5 E3)

61. I táta si dá do šnorchlu M6   | P. Vícha, L. Abt, J. Mandát 2012-12
Podél koutové spáry přes převis do plotny. Touto na lavici a stejně jako Barokní hrana na vrchol. (M6
E3)

62. Nezbude žádný protentokrát * M7   | J. Straka, L. Abt 2013-01
Zleva hrany podél trhlin na lištu a hladkou stěnou přímo na vrchol. (M7 E2)

40. Plesnivý komín 3-   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Přes hranu do komína a tímto na vrchol.

41. Dunivá 4   | B. Hajzera, T. Wichterle 1969
Středem stěny podél trhliny pod převis. Zleva na římsu (skoba) a přes stěnku na lávku. Travnatou
stěnkou na vrchol. (IV A0) (M5 E1)

42. Suchý komín 2   | B. Hajzera 1969
Komínem pod převis a zleva nahoru.
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16. Stěna svatého Jana | N 50.138723 E 17.010942

Pravá část stěny je rozdělena lávkou ve Vyhlídkové cestě na dvě části. Ve spodní části pod touto
lávkou byly především v zimních podmínkách vylezené mnohé varianty, zde proto uvádíme pouze ty
nejvýznamnější a orientačně nejsnazší.

43. Vyhlídková cesta * 3+   | B. Hajzera, R. Wichterlová, T. Wichterle 1969
Nástup na travnaté lávce. 20 metrů lávkou (nýt, 2 skoby) a přes stěnku a hranu stále doleva k plotně
porostlé mechem. Touto poněkud dolů a pak mírně šikmo vzhůru doleva k lávce s křovím. 8 metrů
vzhůru a doleva pod úzký komín. Komínem na vrchol. (M4 E1)

43a. Přímá 5  
Nástup v obrovském koutě. Podél koutu (2 nýty) na lavici, traverz 4 metry vlevo po polici (hodiny) do
dalšího koutku, 5 metrů vzhůru pod převis (skoba) a přímo na lavici ve Vyhlídkové cestě (nýt, kruh).
(M4 E1)

43b. Levá 4-  
Nástup asi 10 metrů vlevo od Přímé varianty. Koutem se zářezem a doleva na lávku. Přes převisek a
vzhůru na lávku Vyhlídkové cesty.

43c. Faniáda 4+   | J. Vogel, O. Zindulka, Štábl 1991
Nástup asi 15 metrů vlevo od Přímé varianty ve spádnici velké břízy. Přímo vzhůru pod pás převisů,
mírně vpravo přes převis pod stěnku pod břízou (skoba). Dále vlevo přes další převis a lehkým
terénem mírně vpravo pod hladkou stěnu. Odtud buď přímo stěnkou (těžší) nebo mírně vpravo
koutem a po římse traverz zpět nad hladkou stěnku do Vyhlídkové cesty.

51. Sobotní procházka IV A2   | Straka, Vepřek
Nástup asi 10 metrů vlevo od cesty Faniáda. ve spádnici hladké plotny. Asi 10 metrů vzhůru, dále
přes malý převisek a stěnkou na lavici se stromem. Odtud (skoba) buď přímo hladkou plotnou (A2)
nebo mírně vpravo po skalní plotně vzhůru a potom traverz vlevo. Dále vzhůru přes skalní práh
(skoba) a přímo na další lavici. Odtud buď přímo vzhůru 10 metrů a dále převislým komínem na
vrchol nebo mírně vlevo přes hladkou stěnku (A1) a mírně vpravo na vrchol. IV A2

44. Mechová 4-   | T. Wichterle, B. Hajzera 1969
Po lávce Vyhlídkové cesty 6 metrů (nýt, kruh) a koutem vzhůru na další lávku (borhák). Stěnou na
římsu a doprava do výklenku (skoba). Lavicí doleva ke stromku (jištění). Zprava na hranu, touto pod
stěnku a podél spáry na vrchol. (IV- A0)

45. Hadí cesta * 5   | B. Hajzera, T. Wichterle 1971
Nástup jako Mechová cesta (borhák). Stěnkou šikmo doleva na stupeň pod výrazným koutkem
(skoba). Podél trhliny do koutku (skoba) a tímto pod převis. Zleva na lávku se stromem (skoba).
Lávkou 4 metry doleva pod výrazný zářez a tímto na vrchol. (V- A0)

46a. Zádušní cesta a. 5   | B. Hajzera, T. Wichterle 1970
Jako Vyhlídková cesta (nýt, kruh, borhák) až k žebru z nakupených balvanů (skoba). Žebrem pod
převis (3 skoby) a doleva na hranu. Pod převis (skoba, nýt) a doleva do zářezu (skoba). Stěnkou do
dalšího zářezu (2 nýty) a zprava přes převis. Vhloubením (skoba) pod střechu (2 skoby, 2 kruhy).
Odtud: a. Traverz 6 metrů doleva do výklenku (skoba). Zprava přes převis na lávku. Po ní 5 metrů
doprava a koutem na vrchol. (V A0)

46b. Zádušní cesta b. 6  
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b. Z pod střechy traverz pod hladkou stěnku a touto (borhák) pod převis. Trhlinou v převisu na lavici
a stěnkou na vrchol.

46c. Zádušní cesta c. * 5   | L. Jáně, L. Kondler 1972
c. Pod střechou 2 metry doleva a výraznou koutovou spárou 4 metry vzhůru (skoba). Zprava na blok
a koutem na vrchol. (V+ A0) (M6- E1)

46d. Zádušní cesta d. 5  
d. Doprava na hranu a podél ní a stěnkou na lavici, koutem na vrchol.

47. Pilíř 4   | A. Začal, B. Hajzera 1976
Zářezem se stromky 15 metrů a hranou na vrchol bloku se stromem. Travnatou stěnkou doleva ke
smrku (skoba). Přes bloky na stupeň a zleva přes převis. Žebrem na vrchol. (IV- A0)

48. Cesta děsu 4+   | A. Začal, B. Hajzera 1976
Stěnkou do zářezu se stromem. Zářezem pod převis a levou stěnou na stupeň. Doprava do vhloubení
s volnými bloky a tímto (skoba) na hranu. Hranou k suchému stromu a mírně šikmo doleva na vrchol.

49. Barin 4   | B. Hajzera, A. Začal 1976
Zářezem pod převis, zleva pod další převis a doprava na stupeň. Podél zakrslého stromku a mírně
šikmo doleva ke spáře. Spárou do stěnky a zářezem na vrchol.

50. Hrana 3   | B. Hajzera, A. Začal 1976
Zleva na hranu a ostřím hrany na stupeň. Doleva do zářezu a po liště 4 metry doprava pod spáru.
Podél ní a přes stěnku na vrchol.

17. Františkovská stěna | N 50.134481 E 17.011352

Deset nejištěných cest 3.–5. stupně obtížnosti určených především pro zimní lezení.
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