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Branná – Podzámčí
  **

Popis | Oblast je tvořena okrajovou stěnou, přerušenou terasou. Skála je vcelku pevná, ale zarostlá.
Výstupy jsou vhodné k zimnímu lezení a jsou jištěny původními skobami, doporučuje se při výstupech
používat přilbu.

Přístup | Pod hradem v Branné u potoka.

Omezení | lezení není omezeno

Materiál | břidlice

Počet cest v oblasti | 13

Poloha oblasti | N 50.150217 E 17.013230

1. Podzámčí

1. Suchar 4+   | J. Jakubíček, B. Hajzera 1986
Koutem (skoba) na terasu. Zářezem ke stromu a doprava na vrchol. (M4 E1)

2. Houbařská 4   | B. Hajzera, T. Wichterle 1971
Zářezem se spárou (skoba) na terasu. Přes stupně na velkou kazatelnu. Zprava nad převis a širokou
spárou na vrchol. (M4 E1)

3. Tomova spára * 4+   | B. Hajzera, T. Wichterle 1971
Spárou (3 skoby) na terasu. Výraznou spárou pod převis, zářezem přes něj (skoba) na lavici. Touto
doleva k hraně (skoba) a na vrchol. (IV+ A0) (M5 E1)

3a. Převisem Pivních vlků * M6   | L. Abt, P. Vícha 2010
Stejně jako druhá délka Tomovy spáry na lavici pod střechami. Dále přímo trhlinu ve středu střech
(skoba) na vrchol. (M6 E1)
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4. Pilíř * 5   | B. Hajzera, J. Jakubíček 1986
Z předskálí podél hrany (3 skoby) na terasu. Hranou pod stěnku, touto (skoba) k výrazné spáře,
kterou na vrchol. (M5 E2)

5. Neznámá 4   | T. Wichterle, B. Hajzera 1971
Zářezem a spárou (skoba) na terasu. Koutem čtyři metry vzhůru a doleva do zářezu. Tímto přes dva
převisy (hodiny) na hranu a na vrchol. (M4 E1)

6. Štěrbinka * M5   | P. Vícha, L. Abt 2010
Plotnou pod úzkou trhlinu a touto přímo na terasu. (M5 E3)

7. Matiné 4+   | B. Hajzera, J. Jakubíček 1978
Hranou k trhlině (skoba) a podél ní (2 skoby) na výstupek v žebru. Doleva ke spáře a přímo (skoba)
na terasu. Stěnkou pod převis (skoba) a přes něj do stěnky. Podél dvou trhlin (skoba) a zprava na
lávku. Hranou vlevo na vrchol. (IV+ A0)

7a. Matiné direkt * M6   | P. Vícha, L. Abt 2010
Stejně jako Matiné na výstupek v žebru. Dále přímo spárou a převisem na terasu. Stejně jako Matiné
na vrchol. (M6 E1)

8. Sokolík * 4+   | T. Wichterle, B. Hajzera 1971
Stěnkou pod výraznou trhlinu a touto na terasu. Komínem s vklíněným balvanem a pravou stěnkou
na vrchol. (M5 E1)

9. Vyhrabaná 4   | B. Hajzera, J. Jakubíček 1986
Spárkou a žlábkem na terasu. Koutkem (2 skoby) k trhlině a podél ní (2 skoby) na lavici. Komínkem
na vrchol. (IV A0) (M4 E1)

10. Velká zarostlá 5-   | B. Hajzera, J. Jakubíček 1986
Stěnkou pod převis (hodiny) a podél trhliny (skoba) na terasu. Podél spáry (2 skoby) na vrchol. (IV
A0)

11. Via Recidiva * 5   | B. Hajzera, J. Jakubíček 1986
Stěnkou podél trhliny na terasu. Přes převis ke stromku a zářezem (skoba) pod převis (skoba).
Doprava pod kout (skoba) a tímto (2 skoby) na vrchol. (IV+ A0) (M5 E1)
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