
Okolí Bílé Vody 
 

A. Kraví skály 
 
Přístup k oblasti: Z autobusové zastávky Bílá Voda – Léčebna po zelené značce 1,5 kilometru na rozcestí Hluboký důl. 
Vpravo po modré cyklistické stezce směr Růženec půl kilometru ke skalám. 
 
Popis oblasti: Oblast tvoří okrajové skály z pevné ruly, dosahující výšky 30 metrů. Poskytují lezení převážně v kolmých 
plotnách. Cesty jsou jištěny fixním jištěním, těžší cesty nýty. Nástupy jsou označeny šipkou. 

 

 
 
1. Dutoroh 4 Zářezem v hraně přes převisek a podél hrany na vrchol. 
2. Nickomínek (4+ A0) 5+ Koutem pod převis (skoba) a doleva na římsu (skoba). Podél šikmé spáry (3 skoby) 

na vrchol. 
3. Cesta svěžesti 7- Zářezem pod převis a doleva plotnou (nýt). Přes plotnu (nýt) k malému zářezu (nýt) a 

na vrchol. 
4. Cesta zdrženlivosti 7- Levou částí plotny přímo (2 nýty) na vrchol. 
5. Koryto (4+ A1) 6+ Koutem do vhloubení (2 skoby) doprava do stěnky (skoba) a pod žlábek. Tímto (2 

nýty, 3 skoby) na vrchol. 
6. Černá trhlina (4+ A0) 5 Vkloubením pod plotnu (skoba) a podél trhliny (skoba) na římsu pod střechou. Dolů 2 

metry na hranu, tou doleva do koutku (2 skoby) a podél něj (skoba) na vrchol. 
6a. Přes střechu A2 Z římsy pod střechou podél spáry do střechy (skoba). Střechou (skoba) na její okraj a 

lehce na vrchol.  
7. Slávkovo nokturno 5+ Lámavou stěnkou na hranu (skoba, nýt) a hranou plotny (nýt, skoba) přímo k hraně 

střechy (2 skoby). Hranou na lávku (hodiny) a stěnkou na vrchol. 
8. Vítr v gatích 6+ Stěnkou do díry (nýt) a plotnou přímo (skoba, nýt) na vrchol. 
9. Plotnové variace 7 Přes převis do stěnky (nýt) a touto přímo (3 nýty) na římsu. Zleva stěnkou na vrchol. 
10. Pytlácká 3+ Stěnkou ke spáře (skoba) a podél ní na stupeň. Stěnkou (2 skoby) na hranu a 

plotnou na vrchol.  
11. Rodinný výlet 3- Plotnami na vrchol. 



12. Zářez 6+ Stěnkou a zářezem na vrchol. 
13. Pastýř (4+ A0) 5- Koutem pod převis (3 skoby) a doprava pod vklíněný blok (hodiny). Přes něj na 

kazatelnu (skoba), nebo poněkud doprava po římse a zleva na kazatelnu. Doprava 
na hranu (skoba) a na vrchol. 

14. Pilíř 3 Středem pilíře (skoba) na vrchol. 
15. Veselá kráva 5 Pravou částí stěny a vhloubením doprava na hranu a zprava na vrchol. 
16. Diagonální 7 Podél vhloubení a doleva na ukloněnou římsu (nýt) a přímo na vrchol. 

 
 
 
B. Šafářova skála 
 
Přístup k oblasti: Tuto oblast nalezneme 
západně od obce Bílá Voda v údolí Rybího 
potoka. Z autobusové zastávky Bílá Voda – 
Léčebna ke skále dojdeme po zelené 
turistické značce po 3 kilometrech. 
 
Popis oblasti: Skalní oblast tvoří mohutná 
okrajová skála s mnoha převisy, která je z 
pevné, místy lámavé ruly. Většina cest je 
jištěna skobami z prvovýstupů, novější a 
obtížnější cesty jsou dojištěny novými 
skobami a nýty. Skála dosahuje výšky do 45 
metrů. Nástupy jsou označeny šipkami. 
 
 
1. Za Hranou (4 A0) 4 Plotnou do koutku a doleva ke spáře. Spárou přímo 2 metry a doleva na žebro. Žebrem 

pod převis a doprava na lávku (kruh) rozlámaným a porostlým pilířem na vrchol. 
2. Hrana (4+ A0) 4+ Nástup nalevo od buku. Vhloubením (skoba) na hranu a do kouta (skoba). Vpravo přes 

hranu a stěnkou (3 skoby) na polici (kruh). Komínkem a travnatou stěnkou na vrchol. 
3. Podraz (5 A1) 6- Stěnkou pod převis (2 skoby) přes něj (skoba) a doprava přes další převis (3 skoby), 

dál doprava pod třetí převis (smyce) a zleva přes něj (3 skoby) doleva na římsu. Jako 
cesta "Hrana" komínkem na vrchol. 

4. Kratochvíle (5+ A1) 7- Stěnkou do vhloubení (skoba) doprava k hodinám (klín) a doleva (nýt, klín, skoba, nýt) 
do díry. Zleva přes převis (skoba, klín, nýt, skoba) a doprava k trhlině (2 skoby). Podél 
trhliny (3 skoby) do jeskyňky. Nad ní traverz doprava (2 skoby) na římsu a dále doprava 
pod kout (skoba). Koutem (skoba), nebo plotnou vpravo (nýty) na vrchol. 

5. Šafářka (5+ A2) 7 Stěnkou k pravému okraji střechy (skoba) a doleva pod střechu (skoba). Podél trhliny 
přes střechu (3 skoby) na římsu vlevo. Stěnkou doleva k trhlině (2 skoby) a podél ní na 
lavici (jištění - nýt, skoba). Přímo nahoru přes převis (4 skoby) a doprava ke stromku. 
Stěnkou (skoba) k vodorovné spáře a doleva na vrchol. 

6. Šafář (4+ A0) 4 Vhloubením pod převis (skoba) a přímo na lávku (jištění - nýt, skoba). Po šikmé lávce 
s výšvihy doprava ke stromku, do zářezu a tímto (2 skoby) na vrchol. 

7. Vzpomínka na 
Hašišárnu 

5 Nástup asi 5 metrů napravo od smrku. Vhloubením do kouta (smyce) a tímto nahoru 
(skoba) kolem stromku do zářezu pod převis (skoba). Přímo přes něj na plotnu. A jejím 
levým okrajem, zprava na vrchol. 

8. Pilíř 4+ Nástup u buku. Vhloubením (skoba) pod stěnku. Přímo přes ní (skoba) na plotnu a tou 
pod pilíř. Pilířem (skoba) přímo na vrchol. 

9. Rébus (4+ A0) 4 Nástup pět metrů napravo od buku. Vhloubením na hranu a plotnami podél hrany do 
výklenku. Odtud doleva na lámavou římsu a stejně jako varianta na vrchol. 

9a. Rébus varianta 4 Nástup dva metry napravo od buku. Vhloubením přímo na lámavou římsu. Po ní doleva 
na stupeň a koutem na vrchol. 

 
 
 
 
 
 

 

 



Liščí skály 
 
Přístup k oblasti: Z autobusové zastávky Travná po modré značce 1,5 kilometru na 
rozcestí Nad Travnou. Vpravo 100 metrů lesním průsekem ke skále. 
 
Popis oblasti: Oblast okrajovou skálou tvořenou pevnou ortorulou a dosahujících 
výšky do 10 metrů. Poskytují lezení převážně v kolmých hladkých plotnách. Cesty 
jsou převážně jištěny borháky. Na dojištění lehčích cest jsou nutné vklíněnce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Muší cesta 3+ Podél spáry a pravou stěnou na vrchol. 
2. Jezevčí kout 3 Koutem a stěnou na vrchol. 
3. Vlčí mlha 8+ Hladkou stěnou (3 borháky) po lištách a dírách, převisem přímo na vrchol. 
3a. Varianta hranou 8- Stěnou podél hrany na vrchol. 
4. Pletichy 4 Stěnou a sokolíkem na vrchol. 
5. Fraška 4- Koutem a spárkami na vrchol. 
6. Jepičí život 6+ Stěnou podél spáry (borhák) a plotnami (borhák) na vrchol. 
7. Zrzavec 5+ Hranou a hladkou stěnou (borhák) na lištu, zleva na vrchol. 
8. Morda 6 Stěnou a plotnou pod převis (borhák), přímo přes něj na vrchol. 
9. Liščí kout 3+ Koutem pod převis, doprava na lištu a spárou na vrchol. 
10. Kachní polévka 5 Plotnou přímo (2 borháky) na vrchol. 
11. Lehká spára 3- Spárou na vrchol. 
12. Borůvková 4- Hranou a stěnkou na vrchol. 
13. Výhružka 4 Zleva kolem převisu a hladkou stěnou na vrchol. 
14. Výstraha 6- Přímo přes převis a hladkou stěnkou (borhák) na vrchol. 
15. Hranostaj 4- Přes převis do spáry a touto na vrchol. 
16. Lvoun 5+ Hladkou stěnou a lištami na vrchol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Píšťala 
 
Přístup k oblasti: Oblast nalezneme na stejnojmenném kopci před Starým 
Podhradím. 
 
Popis oblasti: Skalní oblast je tvořena skalní věží z hrubozrnné žuly. Skála je pevná 
a poskytuje lezení na tření, většinou v  kolmých hladkých stěnách. Cesty jsou jištěny 
kruhy a nýty. Skála dosahuje výšky do 15 metrů. Nástupy jsou označeny šipkou. 
 
 

 
 
1. Normální cesta 1 Položeným komínem na terasu a na vrchol 
2. Přes hrnec 2 Doleva na hranu a přes obří hrnec na vrchol. 
3. Za hranu 2 Přes hranu do vhloubení a jako "Přes hrnec" na vrchol 
17. Boulder 7 Středem stěny po lištách a dírkách na vrchol. (Dírky jsou sekané!!!) 
4. Sokolíček 3 Koutem a spárou na vrchol. 
5. Kulatá hrana (5 A0) 8 Podél krátké spáry na kazatelnu (skoba) a zleva do stěny (kruh). Přímo na stupeň 

(skoba) a hranou na vrchol. 
6. Lamačská 5- Úzkým komínem pod převis (skoba). Doleva k trhlině a přímo na vrchol. 
7. Pravá spára 3- Úzkým komínem k bříze a zužující se spárou na vrchol. 
8. Volská spára 4 Širokou spárou a stěnkou do vhloubení a jako Levá spára na vrchol. 
9. Levá spára 3 Spárou na její konec a vhloubením na vrchol. 
10. Kmotr (4 A0) 5 Stěnkou pod hranu (kruh) a podél ní na vrchol. 
11. Stavěcí 7 Stěnkou ke kruhu. Postavením na šikmou lávku, 2 m doprava a podél spárky na 

vrchol. (se stavěním 4+) 
12. Mojmírova cesta 7 Pravou stranou vhloubení pod převis (skoba) a ke kruhu. Zleva do plotny a na vrchol. 
13. Kaple (5 A0) 6 Spárou pod převis (skoba), doleva na římsu a stěnou (kruh) na vrchol. 
14. Pravý sokol 4+ Stěnkou k trhlině, na odštěp a podél spáry ke stromku. Zářezem na vrchol. 
15. Levý sokol 3+ Do jeskyňky, přes hranu ke stromku, doleva do zářezu a na vrchol. 
16. Netopýr (3 A0) 

3+ 
Stěnkou a komínkem na terasu a vhloubením (skoba) na vrchol. 

16a. Přímo 4+ Z komínku přímo přes převis (skoba) do zářezu, kterým dále na vrchol. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řeznické skály 
 
Přístup k oblasti: Ze Skorošic k bývalé osadě Kamenné a na vrchol kopce Chlum, kde se skály nachází. 
 
Popis oblasti: Skály jsou tvořeny stěnami a věžkami z pevné ruly a 
poskytují lezení především v hladkých plotnách. Cesty jsou jištěny fixními 
skobami dle popisu a skály dosahují výšky do 25 metrů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Špalek 
1. Sukovice 2 Přes stěnku k trhlině a na vrchol. 
2. Fofrovačka 3 Středem stěnky na vrchol. 
37. Skracovačka 3 Levou části stěnky na vrchol. 
3. Klepačka 2 Hranou (hodiny) na vrchol. 
 
II. Jatky  
4. Happy end 3+ Podél hrany a přes převis na vrchol. 
30. Bůček 5- Stěnkou nalevo od vhloubení (skoba) přímo pod převis a přes něj na vrchol. 
5. Špekovka 4 Vhloubením na lavici (skoba), doleva na římsu a po ní pod stěnku (skoba). Stěnkou 

pod převis (skoba) a na vrchol. 
31. Uzené koleno 6- Pod převis (skoba), jeho pravou částí na lavici a přímo přes stěnku na vrchol. 
6. Prátovka 4 Koutem na lavici a doprava na odštípnutý blok. Zleva stěnkou (skoba) a doprava na 

vrchol. 
7. Narážečka (4 A0) 4 Z římsy hladkou stěnkou (skoba) ke stromku. Z pravého okraje římsy do stěnky (2 

skoby) a doprava na kazatelnu. Přes lámavý převis na vrchol. 
32. Ovárek 5- Hladkou stěnou přímo na vrchol. 
8. Kotce 4- Plochým zářezem na stupeň, podél trhliny na lavici a zářezem na vrchol. 
8a. Sádlo 4- Stěnkou na stupeň a dále jako Kotce na vrchol. 
9. Peruť 4 Stěnkou na římsu a přes další stěnku na lávku. Vhloubením pod převis (skoba), na 

římsu, doleva na hranu a na vrchol. 
10. Dršťky 3+ Stěnkou na šikmou lavici, do vhloubení (skoba) a tímto na vrchol. 
10a. Dršťková 4- Přímo přes převis na vrchol. 
11. Sekaná 2 Koutem ke stromku a přes stěnku zleva na vrchol. 
12. Jaternice 2 Výrazným žebrem na vrchol. 
13. Huspenina 4- Podél spáry pod hranu a po ní na vrchol. 
14. Frankfurtský párek 3- Širokou spárou do ostrého zářezu a tímto na vrchol. 



15. Jelito 3- Hranou na vrchol. 
16. Šlachtát 3 Zářezem s vklíněnými kameny na vrchol. 
17. Porážka 4 Podél trhliny na římsu (skoba), stěnkou na lávku a podél trhliny na vrchol. 
18. Masné krámy 4 Podél trhliny pod převis (skoba) a zprava na lávku. Stěnkou ke stromku a zářezem 

na vrchol. 
19. Čistič střev 4+ Stěnkou doleva do trhliny (skoba) , doprava do stěnky a na římsu. Stěnkou a podél 

trhliny na vrchol. 
33. Sekáček 5 Středem pravé části ploten a žlutou plotnou na vrchol. 
20. Škvarky 4 Vhloubením a hranou pod převis (skoba). Doleva na volné bloky a podél hrany 

(skoba) na vrchol. 
 

 
 
 
 
III. Kára  
21. Masojed 4- Hranou na lavici a stěnkou na vrchol. 
22. Velká udírna 3 Komínkem na vrchol. 
 
IV. Hafan  
23. Nucený výsek 4- Stěnkou (skoba), zářezem k jeřabině a stěnkou na vrchol. 
24. Pojízdné necky 3- Stěnkou (skoba), doleva na hranu a na vrchol. 
34. Veta za vetu 5- Zářezem přes převis a stěnkou na vrchol. 
35. Fylantrop 6+ Stěnou pod převis a přímo přes něj (borhák) na polici, dále stěnkou na vrchol. 
36. Labyrint 6- Koutem na lištu a převislou stěnkou (borhák) pod převis (borhák) přes něj a stěnou 

a na vrchol. 
36a. Varianta 6- Levým hladkým koutem na lištu a dále cestou Labyrint na vrchol. 
25. Dálkové studium (4+ A0) 4+ Oblou hranou na šikmou lávku. Stěnkou (2 skoby) doprava do mělkého vhloubení a 

na vrchol. 
26. Řezačka 3+ Stěnkou na šikmou lávku (skoba), doleva do stěnky a doprava do stupňovitého 

vhloubení. Tímto na vrchol. 
27. Malá udírna 3- Komínkem na vrchol. 
 
V. Necky  
28. Srnčí hřbet 4- Vhloubením podél hrany (skoba) a hranou zleva na vrchol. 
 
 
 
 
 
 



Venušiny Misky 
 
Přístup k oblasti: Z Černé Vody asi 3 kilometry po zelené turistické značce až ke skalám. 
 
Popis oblasti: Skalní oblast je tvořena skalními věžemi a několika stěnkami z hrubozrnné žuly. 
Skála je pevná a poskytuje lezení na tření, většinou v 
kolmých hladkých stěnách. Cesty jsou jištěny kruhy, 
nýty a skobami. Skály dosahují výšky do 15 metrů. 
Nástupy jsou označeny šipkou. 

 
I. Borová věž  
1. Traverzová (3+ A0) 5 Z hrany stěnky vodorovně 4 metry doprava (hodiny) do jeskyňky. Přes hranu doprava 

do stěnky (kruh) a úzkou spárou na vrchol. 
2. Přímá (3+ A0) 5+ Vhloubením (hodiny) na hranu (kruh). Po hraně a pak vpravo stěnkou do díry. Přímo 

do spáry a na vrchol. 
3. Zelená cesta 3  Hladkou stěnkou do kouta a tímto do zářezu se spárou. Průlez skalním oknem a 

krátkou spárou na vrchol. 
4. Krvavá cesta (5 A0) 7 Z římsy středem plotny (skoba) a doprava k hraně pod převis. Přes převis zleva 

(kruh, skoba) a do další plotny (skoba). Touto ke spárce a na vrchol. 
6. Craft durch Oi! 6+ Přes převis a žlábky (borhák) na vrchol. 
5. Bílá cesta 3+ Zářezem do skalního okna. Tímto na druhou stranu a traverz stěnkou ke spáře. 

Podél spáry na vrchol. 
 
II. Klouzačka  
17. Lakmé 6+ Stěnkou (borhák) k hraně a podél ní (borhák) na vrchol. 
 
III. Hlavní věž  
7. Snadný komín 1 Úzkým komínem do jeho zlomu a na vrchol. 
7a. Jardova spára 3 První 4 metry spárou vpravo od komína. 
8. Stavěcí 7 Stěnkou doprava (kruh). Doprava k hraně. Touto přímo a pak zpět do stěny 

(kruh). Levou hranou (kruh) a stěnou na vrchol. (se stavěním 5) 
8a. Přímá varianta 7  Plotnami na lištu (kruh) a dále jako Stavěcí na vrchol. (Nejištěno!) 
9. Těžká spára (5 A0) 5+ Zleva do spáry a podél ní (nýt) do zářezu. Později stěnkou (kruh) přímo nebo 

doprava na vrchol. 



10. Samotář 4 Zářezem pod převis (nýt). Doleva do vhloubení a na vrchol. 
11. Hnátolam (Jezdecká) 3+ Přes hranu do široké spáry a touto na vrchol. 
12. Varhánky 5- Komínkem a přímo přes převis na vrchol. 
13. Komín 2 Komínem a spárou na vrchol. 
14. Pozadí staré panny 7 Stěnkou a podél hladkého koutu (borhák) pod převis. Mělkou spárkou v převisu 

(borhák) na vrchol. 
14a. Varianta spárou 6+ Stejně jako Pozadí staré panny pod převis. Traverz 2 metry doprava a podél 

spáry na vrchol. 
15. Přeskok 2  Přeskok mezi dvěmi okrajovými věžičkami. 
 
V. Sfinga  
16. Podzimní 4  Krátkou spárkou na stupeň (hodiny) a přes plotny pod hlavu. Zleva po římse a na vrchol. 
 
 
 
Bouldery 
 
I. Borová věž  
B1. Krátká 3 Stěnkou do koutku, tímto na šikmou římsu a vhloubením na vrchol. 
B2. ??????? 5A Stěnkou podél žlábků pod převis a na vrchol. 
B3. Zpětné zrcátko 5B Hladkou stěnou pod převis a žlábkem na vrchol. 
B4. Žlábek 3  Stěnkou a žlábkem na vrchol. 
 
IV. Hřebínek  
B5. Hrana 5A Podél hrany na vrchol. 
B6. Adršpašská 6A Hladkou plotnou na vrchol. 
B7. Mojmírova spára 5C Podél spáry na vrchol. 
B8. Sokolík 3 Výraznou spárou pod balvan a zprava na vrchol. 
B9. Hlavonožec 4+ Vhloubením na vrchol. 
B27. Vzduchoprázdno 5C Ze sedu stěnkou po oblinách na vrchol. 
B10. Venušiny kuličky 6A+ Koutem, doprava do díry a hladkou stěnou do sokolíka. Podél něj na vrchol. 
B11. Koníkovo papání 5C Stěnkou a rajbasem na vrchol. 
 
VI. Vaničky  
B12. Z mechu a kapradí 5C Ze sedu sokolíkem a rajbasem na vrchol. 
B13. Venušiny vaničky 5B Ze sedu doprava k hraně a tou přes výrazné vaničky na vrchol.  
 
VII. Člunek  
B14. Příď 5A Převislou hranou na římsu a doleva na vrchol. 
B15. Hledá se Nemo 5C Stěnkou po oblinách na vrchol. 
B16. Malá ryba 5B Ze sedu převisem na vrchol. 
B17. Ploutev 6A Ze sedu z odštěpu doprava převisem a přímo na vrchol. 
B18. Velrybí oko 6A  Ze sedu z odštěpu přes převis na vrchol. 
B19. Žralok 5B Ze sedu podél odštěpu 4 metry a přes převis na vrchol. 
 
VIII. Bukač  
B20. Bukač 5C Ze sedu traverz podél odštěpu dva metry a přímo přes převis na vrchol. 
B21. Hlinka 6A Ze sedu přímo přes převis na vrchol. 
 
IX. Puzzle  
B22. Cesta zchromlého pavouka 5A Ze sedu přes převis mírně doleva a stěnkou na vrchol. 
B23. Vítězný únor 6A Ze sedu podél trhliny traverz 3 metry doleva a přímo přes převis do stěnky, tou 

na vrchol. 
B24. Defekt 5A Ze sedu stěnkou a převisem na vrchol. 
B25. Direkt 5C Ze sedu mírně doprava pod střechu. Trhlinou v ní doleva na vrchol.  
B26. Stříška 5B Ze sedu stěnkou pod střechu. Přímo přes ní na vrchol. 
 
 
 
 
 
 

 



Okolí Žulové 
 

A. Princovy skály 
 
Popis oblasti: Skalní útvar nalezneme u potoka za fotbalovým hřištěm v 
Žulové. Oblast je tvořena skálami z hrubozrnné žuly, cesty vyšší 
obtížnosti jsou jištěny skobami a nýty. Výstupy uskutečnil v letech 1994-
95 Zdeněk Tazbírek s druhy. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.   Bufeťák                      2   Podél koutu (skoba) na vrchol. 
2.   Letecká                      6-  Přes převis (nýt) a podél spáry (borhák) přímo na vrchol (nýt). 
3.   Potoční cesta            4-  Spárkou doprava (borhák) a podél sokolíku (nýt) a později koutem na vrchol (nýt). 
3a. Přímá varianta           5   Stěnkou přímo (borhák) a dále jako Potoční cesta na vrchol. 
3b. Traverzová varianta  5   Stěnkou mírně vlevo (borhák) a dále jako Potoční cesta na vrchol. 
4.   Elegie                         7   Koutem pod převis. Přímo podél spárky přes něj (borhák) a závěrečnou hladkou stěnkou  
           (borhák) na vrchol (nýt). 
5.   Zádumčivá                 5   Stěnkou a koutem podél plotny stále doleva a Potoční cestou na vrchol (nýt). 
6.   Převis                         7-  Stěnkou a koutem pod převis. Přímo přes něj (borhák) na vrchol. 
7.   Projekt  
8.   Druhá technická        6+ Stěnou, později podél spárky (nýt) a plotnou podél převisu na lištu. Přímo na vrchol. 
9.   Projekt     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Mechovka               4   Stěnou podél spáry na vrchol. 
11. Extrem                    5-  Stěnou a později komínem (nýt) na polici (borhák). Vpravo podél spáry na vrchol. 
12. Ovidius                   8-  Podél převislé hrany pod převis (borhák) a nejdřív zleva, později vpravo přes něj do stěnky. Přes 
        bloky na vrchol. 
13. Rajbuňková etuda 7    Pravou části stěnky pod převis. Přes něj do plotny (borhák) a přímo na vrchol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Technická     4     Podél spáry a plotnama na vrchol. 
15. Diretka          4-    Levou spárou a stěnou pod vrcholový blok. Přmí plotnou (nýt) přes něj na vrchol (nýt). 
16. Dvojnýtová   4     Podél pravé spáry (2 nýty) na vrchol. 
17. Psychina       5    Stejně jako Dvojnýtová pod vrcholový blok. Zde vpravo přes převis do plotny a přímo na vrchol. 
18. Ven z kouta! 4+   Plotnou (nýt) a podél kouta (nýt) na vrchol. 



19. Bufet                              3     Plotnou a stěnou podél spárky (nýt) na vrchol. 
20. Sokolíkovačka              3     Stěnou a doleva podél spáry na vrchol. 
21. Volný balvan                 4+   Stěnou (2 nýty) přímo na vrchol. 
22. Bonbón                         5+    Stěnou po krystalech (nýt) a hranou na vrchol. 
23. Cesta dlouhých mužů  6-     Stěnou podél spáry (nýt) na vrchol. 
 
 

B. Skály u nádraží v Žulové a skály na Borovém vrchu 
Skály z hrubozrnné žuly. Cesty jsou boulderingového charakteru. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Schéma přístupu ke skalám u nádraží v Žulové.         Schéma přístupu ke skalám na Borovém vrchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smrčník 
 
Přístup k oblasti: Z Lipové – lázní dle schématu k jednotlivým 
skalám. Smrčník nalezneme na stejnojmenném vrcholu. Skálu 
pod Smrčníkem nad lesní cestou vedoucí k lomu a Skálu pod 
lomem pod toutéž lesní cestou.  
Popis oblasti: Skála je tvořena kvarcitem a poskytuje lezení 
po lištách většinou v převislých stěnách dosahujících výšky do 
20 metrů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A. Smrčník 
 
I. Lesní blok  
1. Levá hrana    2 Podél hrany na vrchol. 
2. Dětský koutek                 3 Koutem na vrchol. 
3. Levou zadní                    4 Pravou části stěny na vrchol. 
4. Strach                              4+ Středem stěny a převisem na vrchol. 
5. Pravá hrana                    4+ Podél hrany na vrchol. 
6. Jahodník                         3+ Stěnou a doprava na vrchol. 
7. Harakiri                            8- Stěnou a přes převis podél hrany (2 borháky) na vrchol. 
7a. projekt     
8. Imaginace                        7+ Stěnou a převisem (2 borháky), dále stěnkou na vrchol. 
9. Angreštová spára           5+ Podél spáry na vrchol. 
10. Kdo se bojí sere v síni  7- Převislou stěnou (2 borháky) a plotnou na vrchol. 
11. Travnatý kout                3 Koutem nebo stěnou vlevo podél spáry (těžší) na vrchol. 
 
II. Malý blok  
12. Vlnková           4 Zvlněnou stěnou na vrchol. 
13. První spára     3  Podél spáry na vrchol. 
14. Druhá trhlina  4+ Podél spáry na vrchol. 
15. Třetí trhlina    4+ Podél spáry na vrchol. 
16. Čtvrtá trhlina  4 Podél spáry na vrchol. 
 
III. Převislá stěna  
17. Lomikámen    6+   Stěnou přímo (borhák) na vrchol. 
18. Shybovačka   5+  Převislou plotnou (borhák) a stěnou vlevo od pilířku na vrchol. 
19. Puklina           6   Podél převislé pukliny na lištu a pilířem na vrchol. 
20. Panoptikum    6+  Převislou stěnou (borhák) na lištu a pravou části pilíře (borhák) na vrchol. 
21. URG 75           6+    Převislou stěnou (borhák) na lištu a stěnou přímo na vrchol. 
22. Kalamář          5-     Podél převislé spáry a stěnkou na vrchol. 



23. Koňský salám 5+   Převislou stěnou (borhák) na vrchol. 
 
IV. Slunečná stěna  
V sektoru možné SD nástupy.  
24. Zlatoočko             7-     Převislou stěnou (borhák) a zprava přes převis na vrchol. 
25. De facto                6+    Podél převislé hrany, později podél spáry na vrchol. 
26. Velmi krátké vlny 6      Převislou stěnou na vrchol. 
27. Slunečná              5      Stěnou a spárkou na vrchol.  
28. Polední paprsky   5     Převislou stěnou na lištu a převisem (borhák) na vrchol. 
29. Pohodička            5+    Převislou stěnou na lištu a převisem (borhák) na vrchol. 
30. Zlatá spára           5      Podél převislé spáry na vrchol. 
31. Tisíc slunců         6       Převislou stěnou (borhák) na vrchol. 
32. Pozlátko               6       Podél převislé hrany na vrchol. 
 
V. Indián  
33. Nevyváženost      6+   Mírně převislou stěnou (borhák) přímo na vrchol. 
34. Prozřetelnost       7+   Převislou stěnou (borhák) na lištu a hranou na vrchol. 
35. Poslední skalp     7     Po lištách pod převis (borhák) a mírně doleva přes převis na lištu (borhák). Stěnou na vrchol. 
36. Klikatice               5+   Stejně jako Poslední skalp pod převis a dále doprava na lištu (borhák), zleva na další lištu  
        (borhák) a zleva stěnou na vrchol. 
37. Terčina cesta       5+   Přes převis na lištu (borhák), přímo na další lištu (borhák) a stěnou zprava na vrchol. 
38. Prostřední spára 4+   Přes převis a dále podél spáry na vrchol. 
39. Vosička                5     Přes výrazný převis na lavici a stěnou přímo na vrchol. 
40. Bílá spára            4-    Podél spáry na lavici a stěnou k sokolíku, ním na vrchol. 
41. Šedá spára          3-    Podél spáry a stěnkou na vrchol. 
42. Pilířek                   3+   Nevýrazným pilířkem na vrchol. 
43. Skrytá stěnka      3+   Stěnkou a plotnou na vrchol. 
 
VI. Jehlan   
44. Levá plotna       3    Levou částí plotny na vrchol. 
45. Pravá plotna      3    Pravou částí plotny na vrchol. 
46. Rezavá spára    4+  Stěnou podél spáry, doprava přes převisek na vrchol. 
47. Červená a bílá   5+  Hladkou stěnou po lištách na vrchol. 
48. Poslední spára  4    Podél spáry a stěnkou na vrchol. 
 
VII. Stěna nad pasekou  
49. Krátká stěnka    2     Krátkou stěnkou libovolně na vrchol. 
50. Mravenčí práce  4+  Levou části stěny a přímo převisem na vrchol. 
51. Balkón                4    Pravou části stěny a kolem převísku přímo na vrchol. 
52. Okno                   3    Stěnou na lavici a dále stěnou na vrchol. 
53. Levý pilíř            4     Stěnou a podél hrany na vrchol. 
54. Údolní                 5-   Středem stěny, přes převis (borhák) na lavici a stěnou na vrchol. 
55. Pravý pilíř          4     Podél hrany, nebo její pravou částí na vrchol. 
56. Velký kout          3    Koutem, převisem a dále koutem na vrchol. 
57. Přes výlom        4     Zleva přes výlom a stupňovitou stěnou nejdřív zprava a pak přímo na vrchol. 
58. Malý kout           3     Koutem, zleva kolem převisu a dále koutem na vrchol. 
59. Fujavec              5-    Stěnou a přímo přes dva převisy (borhák), plotnou a stěnkou na vrchol. 
60. Latymérie          6     Středem stěny, přímo přes převis (borhák) a podél hrany na vrchol. 
 
VIII. Bučina  
B1. Bučina     5A   Ze sedu stěnkou přímo na vrchol. 
B2. Klučina    5C   Ze sedu středem stěny na vrchol. 
B3. Otčina      5C   Ze sedu pravou části stěny na vrchol. 
B4. Matčin      4     Ze sedu stěnkou mírně doleva na vrchol. 

 
B. Skalka pod Smrčníkem  
 
1. Okrajová     5+  Převislou stěnou a hranou na vrchol. 
2. Spára          4+  Stěnou a spárou na vrchol. 
3. Nedělní       5+  Stěnou přes převisky na vrchol. 
4. Kominík      3+  Spárou na lavici a komínem na vrchol. 
5. Novodur      6-  Stěnou přes převisy na lavici a stěnou (borhák) na vrchol. 
6. Stupně         5- Stěnou na lavici a podél spáry na vrchol. 



7. Lomená            5+  Převislou spárou na lištu a stěnou (borhák) na vrchol. 
8. Nová                 6-   Přes převisy na lavici a pravou stěnou na vrchol. 
9. Hliněný kout    4+  Koutem na lavici a dalším koutem na vrchol. 
10. Komínek         3   Koutem nebo zprava lavicí do komínku. Tímto na vrchol. 
11. Příkoří             6   Přes převis a lavicí do hladké stěnky, touto (2 borháky) přímo na vrchol. 
12. Římsa             3+  Po římse a stěnou na vrchol. B. Hajzera, J. Koukal ml. 
13a. Zpuchřelost  7   Stěnou (borhák), doleva a spárkou na lištu, zleva na vrchol. 
13b. Prohnilost    7    Stěnou (borhák) a přímo na lištu, zprava na vrchol. 

 
C. Skála pod lomem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nad jeskyní   3      Stupňovitým vhloubením na vrchol. 
2. Levá               4+    Levou části stěny přes dva převisy přímo na vrchol. 
3. Puklý pilíř      4      Středem stěnky ke spáře a podél ní na vrchol. 
4. Pravá             4+    Pravou části stěny přímo převislou stěnkou na vrchol. 
5. Koutová         3      Podél koutové spáry na stupeň a zleva na vrchol. 
6. Madlabouldr  4+    Ze sedu převislou stěnkou po lištách na vrchol. 
7. Šedá stěnka  4      Levou části stěnky mírně doprava na vrchol. 
8. Omšelá          5A   Pravou části stěny na vrchol. 
9. Břichatá         3     Středem stěnky na vrchol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sedm skal (bouldering) 
 
Přístup k oblasti: Z Nové Červené vody asi 1,5 
km směrem k Černé vodě. Na lesním rozcestí 
vlevo asi 200m ke skalám. 
Popis oblasti: Skalní oblast je tvořena třemi 
malými věžičkami a několika balvany z hrubozrnné 
žuly. Skála je pevná a poskytuje především cesty 
boulderingového charakteru do výšky 8 metrů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I. Hlavní věžička 
B1. Trhlina    5A Trhlinou do díry a spárou na předskálí. Trhlinou na vrchol.  
B2. Komínek  2 Komínem na vrchol. 
B3. Jeřabina  3 Komínem na předskalí, překrok na hranu a tou na vrchol. 
B4. Srnčí     6A+ Stěnkou, přes převísek do žlábku, tímto na vrchol. 
B5. Špageta   5C Z hrany doleva do spárky a touto na balkón, stěnkou na vrchol. 
B6. Dvojspára  4  Podél dvojspáry na balkón a stěnkou na vrchol. 
B7. Spára  3   Spárou (hodiny) na vrchol. 
B8. Aguirre 5C    Hladkou stěnou na vrchol. 
B9. Hladká   4    Hladkou stěnkou a trhlinou na vrchol. 
B62. Lištová  4    Hranou po lištách přímo na vrchol. 
B10. Hranol 4   Z výstupku na pravé hraně po lištách doleva na hranu (hodiny) a podél ní na vrchol. 
B11. Jezevec  5C    Ze sedu podél hrany na vrchol. 
 
II. Hodinová skála 
B12. Meskalin  6A+ Ze sedu stěnkou bez odšlapu do pravého bloku na vrchol. 
B63. Kodein  6A Ze sedu stejně jako Meskalin. Dále vlevo přes plotnu a prímo na vrchol. 
B13. Hodinářka 3+   Podél spáry přes blok na vrchol. 
B14. Efedrin  6A+    Ze sedu stěnkou přes spoďáky a lištu na vrchol. 
B15. Hodinář  5B    Hranou (hodiny) na balkón a přes převis na vrchol. 
B16. Pivní pes  6C+     Stěnkou bez levé hrany přes spoďáky na vrchol. 
 
III. Přeskoková věžička 
B17. Západní   4  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B18. Severní   4  Ze sedu stěnkou na vrchol. 



B19. Východní hrana 5B  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B20. Sokolík   5A  Ze sedu podél sokolíka na vrchol. 
B21. Jump   2   Přeskok. 
 
IV. Rajbasová věžička 
B22. Okrajová 5A  Ze sedu přes oblou hranu na polici a hranou na vrchol. 
B23. Piskařina 5B  Hladkou stěnkou na lištu a přes převis a hladkou stěnu na vrchol. 
B24. Rajbas  3+  Šikmou trhlinou doleva a na vrchol. 
B25. Oblá  4   Stěnkou doprava na vrchol. 
B26. Náhorní  5B  Ze sedu doleva stěnkou na vrchol. 
 
V. Placka 
B27. Pravá   2  Vhloubením a hranou na vrchol. 
B28. Prostřední  4+  Ze sedu hladkou stěnkou a převisem na vrchol. 
B29. Levá   2 Stěnkou a spárou na vrchol. 
B30. Perioda   5B  Hladkou plotnou, bez odšlapu vlevo, přímo na vrchol. 
B31. Plácačka   6A  Ze sedu podél hrany a plotnou přímo na vrchol. 
B32. Hra na plácanou 6A  Ze sedu hranou na vrchol. 
B33. Měsíčky   5B  Ze sedu a sokolíkem na vrchol. 
B34. Lišák   5C  Ze sedu po lištách na vrchol. 
B35. Výtah   3  Plotnou bez hran na vrchol. 
 
VI. Křesílko 
B36. Kreslená 4+  Ze sedu spárkou, plotnou a převisem na vrchol. 
B37. Židle  5A  Ze sedu hladkou hranou a převisem na vrchol. 
B38. Červená  3  Stěnkou a sokolíkem na vrchol. 
 
VII. Hopík 
B39. Slalom   2 Spárou a římsami na vrchol. 
B40. Cross   5A  Levou části stěny přes vodorovnou spáru a plotnu přímo na vrchol. 
B41. Sjezd   3   Stěnkou a spárou na vrchol. 
B42. Nevšední zážitek  6A  U hrany přes převis na lištu. Hladkou stěnou na vrchol. 
B43. Kotníkovka 5C  Ze sedu do diagonální spáry a stěnou přímo na vrchol. 
B44. Černá šipka direkt 6A+  Ze sedu do spáry a přímo přes převis na vrchol. 
B45. Černá šipka  5C   Ze sedu spárou a doleva do převisu. Přes něj na vrchol. 
 
VIII. Zarostlá věžička 
B46. Údolní 2  Členitou hranou na vrchol. 
B47. Borůvka 3  Pravou části stěny na vrchol. 
B48. Kapradina 3  Středem stěny na vrchol. 
B49. Krátká  3+  Hranou zprava na vrchol. 
B50. Kotoul  5C  Hranou přímo na vrchol. 
B64. ?           ?   Ze sedu stěnkou přímo na vrchol. 
B51. Cípek  6A  Ze sedu spárou a stěnkou na vrchol. 
B52. Falsum  6A  Nevýrazným žlábkem na vrchol. 
B53. Mechová  4   Podél trhliny a žlábkem na vrchol. 
 
IX. Poslední věžička 
B54. Hranatá spára 5B  Ze sedu a podél spáry na vrchol. 
B55. Promenáda 2  Komínkem a stěnkou na vrchol. 
B63. Tetřeví spára  5B  Stěnou s žlábkem na polici a přímo do spáry a dále bloky na vrchol. 
B56. Hadovka   5A  Vhloubením přes dva žlábky na vrchol. 
B57. Sokolí   4  Podél spáry na vrchol. 
B58. Jelení   5C  Ze sedu přes převis, podél spáry a stěnkou na vrchol. 
B59. Kančí   6A  Ze sedu přes převis a stěnkou na vrchol. 
B60. Předposlední  4  Plotnou na vrchol. 
B61. Poslední   3  Spárou a hranou na vrchol. 
 
 
 
 
 
 



Suchý vrch (bouldering) 
 
Přístup k oblasti: Oblast leží na jižním úbočí Suchého 
vrchu, západně od Nového lomu u Černé vody. 
Popis oblasti: Oblast je tvořena několika věžičkami a 
balvany z hrubozrnné žuly s výškou do 8 metrů. Jedná se o 
bouldrovou lokalitu a je zakázáno osazování fixního jištění. 
Vzhledem k jedinečnosti oblasti je omezeno používání 
magnézia. Starší výstupy provedli v roce 1970 členové HO 
Jeseník. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Zevlák  
B1. Hrana v březí 5C Podél hrany přes převis na vrchol. 
B2. Zevlák   5B Levou části stěny a přes převis na vrchol. 
B3. Tři výdutě   5C Středem stěny na vrchol. 
B4. Natržené gatě  6A Pravou části stěny na vrchol. 
B5. Jelen v říji   5B Podél hrany vlevo od spáry a přes převísek na vrchol. 
B6. Spára   3 Spárou na vrchol. 
B7. Budoár   5A Stěnkou přes převísek na vrchol. 
B8. Výheň   3 Podél hrany na vrchol. 
B9. Placáky   4 Ze sedu přes převis na vrchol. 



B10. Hranař   3+ Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B11. Střechoun  5B Ze sedu přes stříšku na vrchol. 
 
II. Březová  
B12. Temná  3 Ze sedu stěnkou na vrchol. 
B13. Šedá  3 Stěnkou na vrchol. 
B14. Arachnid  4 Ze sedu stěnkou na vrchol. 
 
III. Kotník  
B15. Sestupovka 2  Hranou na vrchol. 
B16. Jižní   3  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B17. Kotník   5A  Ze sedu stěnkou přes převis na vrchol. 
B18. Cucín erste  5A  Ze sedu stěnkou na vrchol. 
 
IV. Vykulenec  
B19.      
B20.      
B21. Vyhulenec 3  Ze sedu podél spárky na vrchol. 
B22. Vykulenec  5C  Ze sedu stěnkou přes převis na vrchol. 
B23. Pělikáně   5A  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
 
V. Cimbuří  
B24. Válečná   5A Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B25. Futurista   6A+ Stěnkou přes převis na vrchol. 
B26. Šukačka   3  Širokou spárou na vrchol. 
B27. Paličák   5B  Stěnkou přes převis na vrchol. 
B28. Roš o sabó  5B  Tupým pilířkem na vrchol. 
B29. Sevřená   3  Spárou na vrchol. 
B30. Že ne se pa  5A  Plotnou a pod převískem do spáry, tou na vrchol. 
B31. Kol du šián  5B  Pravou části stěny přes převísek na vrchol. 
B32. Cucín   4  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B33.      
B34.      
B35.      
B36. Tupoun   5A Ze sedu stěnkou na vrchol. 
B37.      
 
VI. Šutr  
B38. Hip hap hop  3  Stěnkou na vrchol. 
 
VII. Havajská pláž  
B39. Mr. Proper  6A+ Středem plotny na vrchol. 
B40. Rajbasář   5B  Pravou části plotny přímo na vrchol. 
B41. Lampasák  5B  Podél tupé hrany na vrchol. 
B42. Širočina   3  Spárou na vrchol. 
B43. SD projekt    
B44.      
B45. Spára   2  Spárou na vrchol. 
B46. Kolenní terapie  5C  Ze sedu přes převísky a pilířkem na vrchol. 
B47. Kareta   5A  Ze sedu boční stěnou na vrchol. 
B48. Hot spot   5B  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B49. Bora bora  5C  Ze sedu stěnou zleva na vrchol. 
B50. Waikiki   6A  Ze sedu přímo přes převísek na vrchol. 
B51. Honolulu   6A  Stejně jako Waikiki, ale vpravo přes převis. 
B52. Pavoučí hnízdo 5B  Ze sedu středem stěny a mírně vpravo na vrchol. 
B53. Hula hula   5C  Ze sedu převislou stěnou po lištách na vrchol. 
B54. Hawai   5C  Ze sedu podél koutu a vlevo přes převis na vrchol. 
B55. Projekt Pahoe-hoe  Ze sedu přes dva převisy na vrchol. 
B56. Adrenalin rush  4  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B57. Druid   5B  Stěnkou ze sedu přímo na vrchol. 
B58. Po stopách  5A  Pravou části stěnky ze sedu přímo na vrchol. 
B59. Zrob krok  5A  Ze sedu přes menší převísek stěnkou na vrchol. 
 



VIII. Recidivista  
B60. Sestupovka  2  Stěnkou na vrchol. 
B61.Tajemství karet 5B   Ze sedu stěnkou na vrchol. 
B62. Tabu   5A  Středem stěnky na vrchol. 
B63. Tao   4  Podél spáry a převískem na vrchol. 
B64. Recidivista  5C  Podél hrany přes převis na vrchol.  
B65. Piková dáma  5B  Středem stěny přes převis na vrchol. 
B66. Srdcové eso  5B  Pravou části stěny přes převis na vrchol. 
 
IX. Skalní okno  
B67. Lucerna   3  Podél spárky na vrchol. 
B68. Laterna magica 5A  Stěnou přes převis na vrchol. 
B49. Camera obscura 5A  Středem stěny přes převis na vrchol. 
B70. Tulák   5B  Podél tupé hrany přes převis na vrchol. 
 
X. Kopýtko  
B71.      
B72. Mandolína 4  Podél hrany na vrchol. 
B73. Potulná   5A  Pravou části stěny na vrchol. 
B74. Orosená   5A  Levou části stěny na vrchol. 
 
XI. Šikmá  
B75. Stěnkou   2  Stěnkou přímo na vrchol. 
 
XII. Stočená  
B76. Chytová   2  Stěnou na vrchol. 
 
XIII. Bankéř  
B77. Sestupovka  2 Stěnou na vrchol. 
B78. Jižní stěna  3  Stěnou na vrchol. 
B79. Úvěr   5B  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B80. Bankrot   6A  Ze sedu středem stěny na vrchol. 
B81.  Pjótrův projekt    
B82.      
B83. Trezor   5A  Ze sedu podél hrany na vrchol.  
B84. Pospolitist  5B  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
 
XIV. Kobliha  
B85. Sestupovka  1  Spárou na vrchol. 
B86. Severní   2  Stěnou na vrchol. 
B87. Východní   2  Stěnkou na vrchol. 
B88. Pomrdanč  3  Pravou části stěny na vrchol. 
B89. Jižanská   3  Levou části stěny na vrchol. 
B90. Mrdalinka  5A  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B91. Mamrdláda  5C  Stejně jako Mrdalinka, ale vpravo stěnou přímo na vrchol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Větrná hůrka (bouldering) 
 
Přístup k oblasti: Z Kobylé přes pole podle mapky ke skalám 
v remískách. 
Popis oblasti: Oblast je tvořena několika věžičkami a balvany. 
Skála poskytuje především lezení na tření a dosahuje výšky 
do 6 metrů. Cesty jsou boulderingového charakteru. 
 

 
 
 
 
I. Hvězdář  
B1. Panychida   6A  Ze sedu u hrany přes převis na vrchol. 
B10. Trajdák   4-  Plotnou podél spárek na vrchol. 
B2. Ze země ke hvězdám 5B  Podél oblé hrany do misky na vrcholu. 
B11. Pouštní bouře  6C  Traverzem ve spáře a dále za hranu do lišt, přímo na vrchol bloku. 
B3. Pravý pilier  4+  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B4. Čau Pipi   5A  Žlábkem a stěnou na vrchol. 
B12. Nebe   4+  Stěnkou a plotnou na vrchol. 
B5. Žabina   5B  Stěnkou a spárkami na vrchol. 
B6. Trojspára   5A  Ze sedu stěnkou bez hrany na vrchol. 
 
II. Latrína  
B7. Buchar   6A+  Ze sedu plotnou a poté přímo rajbasem na vrchol. 
B18. Zuzana   6A  Ze sedu podél hrany na vrchol.  
B17. Jarouš k.r.  6B+ Ze sedu do spáry a stěnou podél hrany na vrchol. (Neberou se žádné chyty ani stupy z cesty 
    Zabili Kennyho.) 
B8. Zabili Kennyho  5C  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B19. Višňový sad  3  Pravou části plotny na vrchol (bez rukou 5B). 
B9. Procházka růžovou zahradou 3  Levou části plotny na vrchol (bez rukou 5B). 
B20.Daisy   5B  Ze sedu podél hrany na vrchol. 
B13. Yukon   6A+  Ze sedu a podél nevýrazné hranky na vrchol. 
B14. Fádní odpoledne  6B+  Podél hrany na lištu a přes převis na vrchol. 
B15. Odpůldne  5C  Zleva od hrany bez odšlapu stěnou na vrchol. 
B16. Našlo se EMO  5A  Ze sedu stěnkou přímo na vrchol. 
 
III. Býčí skalka  
Několik bouldrů do obtížnosti 5B. 
 
 
 
 
 
 
 



Žulový vrch (bouldering) 
 
Přístup k oblasti: Z rozcestí Žulový vrch, lesem zleva 
kolem bývalého lomu do menšího sedýlka. Odtud asi 
50 metrů ke skalám.  
Popis oblasti: Jedná se bouldrovou lokalitu s velkým 
množstvím balvanů a menších věžiček ze středně až 
jemně zrnité žuly do výšky 5 metrů. Vesměs se jedná o 
technicko-silové lezení v hladkých hranách a plotnách. 
 

 
 
I. U Slona  
B1. Čumák 5B Ze sedu přes převis na vrchol. 
B2. Pěst     3    Ze sedu spárou na vrchol. 
B3. Hmyz   5A Ze sedu podél převislé hrany na vrchol. 
B4.     
B5.      
B6.      
 
II. Panel  
B7. Cihlák      5C Ze sedu podél tupé hrany na vrchol. 
B8. Panelák   5C Ze sedu podél vystouplé hrany na 
     vrchol. 
B8a. P-Zničený panelák Stejně jako Panelák, ale bez 
     odšlapu.    
B9. Lehsed    5A Z lehu podél hrany až nakonec a na 
     plato. 
 
III. Had  
B10. Jedovatá   5A  Podél hrany na vrchol. 
B11. Zleva   3  Stěnkou na vrchol. 
B12. Svlékání kůží  6B  Stěnou doleva za hranu do lišty a přímo na vrchol. 
B13. Zprava   3  Stěnkou na vrchol. 
B14. Zmije   6B+  Do převisu (možné i náskokem) a přes něj na vrchol. 
B15. Hadimrška  6A  Ze sedu hladkou stěnou na vrchol. 
B16. Žabař   3  Ze sedu spárou na vrchol. 
B46. Kwak   6B+  Zprava ze sedu podél převislé hrany na vrchol. 
 
IV. Žehlička  
B17. Komín   2  Rozporem na vrchol.  
B18. Prkno   5A  Podél hrany na vrchol. 
B19. Rowenta   5C  Zprava podél hrany na vrchol. 
B19a. Rowenta SD  6A  Ze sedu a podél hrany na vrchol. 
B20. Tefal   5B  Zleva hrany na vrchol. 
B21. Trojboj   6A  Rozběhem přes hladkou stěnu doskok do vrcholové hrany a na vrchol. 
B22. Přeskok   2  Z vrcholu Žehličky na západ na balvan. 
B23. Grizzly   6B+  Podél dvou hrany na vrchol. 
B23a. P-Grizzly SD   Ze sedu podél dvou hrany na vrchol.    



V. Břich  
B24. Pivas  5A  Ze sedu stěnkou na vrchol. 
B25. Onanie  6B+  Podél dvou hran přes bříško přímo na vrchol. 
B26. Fald  5A  Ze sedu do spáry a na vrchol. 
B27. Direkta  3 Středem plotny přímo na vrchol. 
B27a. Úhybka  3  Levou části plotny podél šikmé spáry. 
B45. P    Ze sedu převislou stěnou na vrchol..    

 
VI. Nohsled  
B33. Nicota   5B  Hladkou plotnou bez hrany na vrchol. 
B28. Budižkničemu  5A  Podél hrany hladkou plotnou na vrchol. 
B34. Nickčemu  5C  Stěnou zleva do přes tupou hranu a stejně jako Budižkničemu na vrchol. 
B34a. Nickčemu SD   Sit down varinata Nickčemu. 
B42. P     Podél hrany na vrchol.    
 
VII. Děd  
B29. Svěží   5A  Pravou části hladké plotny přímo na vrchol. 
B30. Truchlivá  5B  Ze sedu spárou na vrchol. 
B43. P     Ze sedu stěnou bez hrany na vrchol.    
B44. P     Ze sedu podél hrany na vrchol.    
 
VIII. Tsunami  
B35. Obelisk  5B  Přes převislou stěnu a hranu na vrchol. 
B31. Surfing  5A  Levou části stěny, bez hrany, do plotny a touto přímo na vrchol. 
B36. Cayting  5B  Podél hrany přímo na vrchol. 
 
IX. Počtář  
B32. Nula s nulou pojde 5A Stěnou diagonálně podél spáry a přes převis zleva na vrchol. 
 
X. Bivak  
B37. Skelná hora  5A  Hladkou plotnou na vrchol. 
B38. P     Ze sedu podél převislé hrany na vrchol.    
B39. Budovatelská  5C  Ze sedu vpravo podél hrany na vrchol. 
B40. Komsomol  5C  Ze sedu vlevo podél hrany na vrchol. 
B41. Čmuchal   6A  Ze sedu přes převis s hranou (bez použití okolních kamenů) na vrchol. 
 
 


