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Malý Rabštejn
 ***

Popis | Skála se nachází v údolí řeky Bystřice, které se táhne podél vojenského újezdu Libavá. Stojí
nedaleko pstruží líhně na levém břehu řeky. Sektor tvoří malé skupiny cvičných balvanů a hlavní
skála která měří asi 30 metrů.

Přístup | Vlakem z Olomouce na stanici Jívová, odtud dále pěšky po modré turistické značce na
sever asi 2 km. Autem do Jívové, odtud k železniční zastávce Jívová, dále po modré značce až
k zákazu vjezdu.

Omezení | lezení není omezeno

Materiál | droba

Počet cest v oblasti | 35

Poloha oblasti | N 49.722974 E 17.451881

1. Školní | N 49.722724 E 17.451336

Skupina menších balvanů na jihu sektoru.

1. První školní 3-   | neznámí lezci před 1960
Z pravé strany prvního kamene mírně položenou stěnkou (borhák) na vrchol.

2. Stěnka 5  
Zleva prvního kamenu převislou stěnkou (borhák) na hranu a po ní na vrchol.

3. Druhá školní 4-   | neznámí lezci před 1960
Stěnkou druhého balvanu (2 kruhy, nýt) na vrchol. Možných několik variant do obtížnosti 6+.
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2. Kovadlinka | N 49.722888 E 17.451448

Výrazný pilíř vystupující ze západní stěny. Na vrcholu pilíře je velká plošina a slaňák.

4. Kovadlinka 4   | neznámí lezci před 1960
Z pravé strany pilíře, přes travnaté stupně pod převis (kruh) a stěnkou (borhák) přímo na velkou
polici.

5. Deprese 7-   | R. Babička
Stěnkou vpravo od hrany (4 borháky) na velkou polici.

6. Hrana Kovadlinky 5  
Výraznou hranou (2 kruhy) na vrchol.

7. Komínek 3   | neznámí lezci před 1960
Výrazným travnatým koutem na velkou polici.

8. Zahrádky 5  
Vlevo od pilíře vhloubením a středem plotny na plošinu.

9. Brigádnická 4  
Travnatým vhloubením a přes vyčnívající stupně na vrchol.
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3. Západní stěna | N 49.723001 E 17.451451

10. Zdenálova 4  
Stěnkou pod převis, traverz do kouta a tímto na polici. Spárou Jeníčka a Mařenky na další polici a
převisem na vrchol.

11. Jeníček a Mařenka 5   | neznámí lezci před 1960
Zprava hrany a doprava k spáře. Touto pod převis a přímo přes něj na vrchol.

12. Mařenka 5   | neznámí lezci před 1960
Pod převis a nevýraznou hranou na polici. Spárou k výštěpu, na něj a mírně doleva na hranu. Touto
na vrchol. (Původně byla cesta vylezena jako varianta Jeníčka a Mařenky traverzem z police.)

12a. Vlk Šedivec 6  
Z police Mařenky mírně doleva spárou a stěnkou na hranu a na vrchol.
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4. Hlavní blok | N 49.723057 E 17.451515

Stěna je asi ve třetině protlá policí, ze které se nastupuje k jednotlivým cestám. Spodní část stěny
obsahuje několik nevýznamných průstupů.

13. Kanál 5  
Z lávky stěnkou vzhůru přes převis, nad ním traverz vpravo až pod převislou stěnku. Touto do zářezu,
kterým pokračujeme až na plošinu.

14. Chlapská 5  
Puklinou nebo koutkem na plošinku a traverz na lávku. Po stupních přímo vzhůru do výrazné
jeskyňky vlevo od hrany a vpravo na plošinku pilíře. Přímo pilířem přes převis na širokou lávku.

14a. Chlapská – levá varianta 5   | neznámí lezci před 1960
Stejně jako pravá varianta do jeskyňky a dále vlevo na šikmou plotnu a koutem zleva na lavici.
Koutem na vrchol.

15. Vojenská 6  
Převislou stěnkou do kouta a tímto na širokou lávku a dále na vrchol.

16. Odštípnutý blok 6   | neznámí lezci před 1960
Z lávky přímo plotnami pod výrazný převis. Přes něj do stěny vpravo od pukliny a tou vzhůru.
Vhloubením na vrchol.

17. Zelené vidění 6+  
Vlevo od Odštípnutého bloku stěnou (borhák) do plotny a dále jako Odštípnutý blok na vrchol.
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18. Rakvička 6  
Z lávky po stupních pod výraznou puklinu a šikmo vpravo vzhůru pod převis. Přes převis zleva nebo
zprava (těžší) na plotnu. Stěnou přímo na vrchol.

19. Voyage, voyage 6+  
Vlevo od Rakvičky stěnou (borhák) a dále jako Rakvička na vrchol.

20. Dlouhá 4+   | neznámí lezci před 1960
Nevýrazným koutem k puklině a touto na plošinku pod stropem převisu. Přes převis na vrchol.

20a. Prstíčkový traverz 5   | neznámí lezci před 1960
Z pukliny v cestě Dlouhá traverz doprava puklinou až na polici do cesty Chlapská.

20b. Velký traverz 3   | neznámí lezci před 1960
Z plošinky pod převisem cesty Dlouhá traverz doprava plotnou až na polici cesty Odštípnutý blok.

21. Přerovská 6  
Stěnkou přímo vzhůru přes dva převisy na plošinku v cestě Dlouhá. Odtud stěnou vlevo od pukliny na
vrchol.

22. Severka 6   | neznámí lezci před 1960
Stěnou podél hrany na plošinu a přes převis na vrchol.

23. Smeták 6  
Šikmou spárou mírně doleva přes převis nebo vpravo od něho na polici a na vrchol.
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5. Severní stěna | N 49.723153 E 17.451744

24. Ecce homo 3  
Z lávky přes členité stupně a zleva na vrchol.

25. Špidlatá 4  
Nevýraznou hranou (kruh) v pravé části stěny přes členité stupně (kruh) přímo na vrchol.

26. Mechová 5+  
Středem stěny zprava přes převis (nýt). Poté přes druhý převis (kruh) a nad ním doprava výrazným
vhloubením, nebo doleva trychtýřovitým vhloubením na hranu.

27. Světlá 6-  
Vlevo od Mechové stěnou pod výrazný převis a přes něj přímo na vrchol.

28. Štěrbova 6   | O. Štěrba
Vhloubením vlevo od pilířku zářezem v šikmé stěnce na širokou polici pod převislou stěnku. Přes ní
(kruh) vlevo a na vrchol.

29. Neznámá 4  
Koutem podél pilíře a stěnkou (borhák) na polici. Koutem podél převislé stěnky (borhák) na vrchol.

30. Šemíkova 6   | A. Hanák
Přes převis stěnkou na šikmou plošinu pod dalším převisem. Přes něj, doprava (kruh) a převislou
stěnkou na vrchol. (V A1)

31. Dračí 4+  
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Přes převis a stěnou (2 kruhy) na vrchol.
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