
1 
 

Průvodce po šutrech – Divoká Šárka 

Aneb kvaky v Šárce, o kterých se vám nikdy nezdálo.  

Průvodce ukazuje jen vybrané kameny a skalky v Divoké Šárce. Pravděpodobně se bude rozšiřovat. 

Vždy obsahuje název kamen, obrázek se směry cest a popisy cest. Názvy větších skalních oblastí se 

shodují s názvy ve starším lezeckém průvodci do Divoké Šárky. Stupnice obtížnosti je boulderová FB 

stupnice. Používané stupně jsou:1,2,3,4,4+,5A,5B,5C,6A,6A+,6B,6B+,6C,6C+,7A,7A+,7B…. 

Vysvětlivky k obrázkům boulderů.  

- Barevné křivky označují směry cest. Jsou značené písmeny. 

- Cesty začínající úsečkou se nastupují vždy pod touto úsečkou nebo vedle ní nebo z konkrétních chytů. 

- Když je kámen znázorněn více fotografiemi, stejná barva na obou fotkách značí stejnou cestu (kus z ní). 

- Křížek na kameni stejné barvy jako nějaká cesta je zákaz kamene v daném boulderu. 

- Vykřičník za klas. obtížnosti znamená boulder s nebezpečným dopadem. Např: Žitná (3)! 

Mapa Šárky. Červené kruhy s číslem označují jednotlivé podoblasti. 

 

V terénu jsou (ne vždy, ale často) namalované šipky. Obyčejná šipka ukazuje jen směr boulderů ze stoje. Šipka 

s podstavcem ukazuje SD starty, nebo nástupové chyty tak, že se může začínat vždy jen na chytech pod (nebo 

vedle-u traversu) podstavcem respektive šipkou. 



2 
 

1) Poslední skála 
 

Přístup: Přes hráz Džbánu a pak doleva po hlavní 

polní cestě, která se stáčí po 100m zase doprava a 

po dalších cca 100 zase doleva nahoru a ústí mezi 

pole. Končí křižovatkou tvaru T na které je lavička. 

(viz foto) 3) Boomerang se nachází ve svahu hned za 

lavičkou. Pokračuj dál po cestě doprava po cca 80m 

je vlevo vydět vršek 2) Padáku. 1) Poslední skála se 

nachází vlevo od cesty (u zatáčky doprava dolů) po 

dalších cca 150m. 

 

Houska N 50° 06.015 E 014° 19.653  

  

A) Pazourek (5B) 
SD start. Hrana se drží pravou zprava, levou zleva. Dál po hraně. Výlez mírně doleva do stěny. Nestoupá se na 
kámen naproti hraně, ani jiný mimo hlavní Housku 
B) Tai chi traverz (4) 
Začátek v šikmém madle. Traversem doprava až skoro ke komínku (tvořícím se s další skalkou) Před komínkem 
zahnout nahoru (cestou Housenka) na vrchol. Nestoupat mimo hlavní skalní blok. 
C) Pro Elišku SD (5A) 
SD start z chytu vpravo dole od madla z cesty B). Dále po oblé hraně a mírně doprava na břicho a na vrchol. 
     Pro Elišku (4) (Rút Vávrová, Hanka Matějková, 2012) 
Stejný směr, ale nástup ze stoje. 
D) Mravenec (5A) 
Nástup z dlouhé tenké lišty, která spojuje spáru, táhnoucí se šikmo doprava. Nohy do stěny a pak rovně vzhůru 
na vrchol. 
E) Housenka (2) 
Nástup nohama na kamínek, který je těsně u skalky v zemi. Pak rovně na vrchol. Neodšlapovat do komínku ani 
na jiný balvan. 
F) Klíště (6A)  
SD start Cestou Pro Elišku. Z madla traverzem do cesty Pazourek a tou na vrchol. 
G) Zapomenutá kráska (6A+) (Zbyněk Pražák 2012) 
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SD start s rukama pod šipkou. Středem úzké stěnky s použitím oblých hran na vrchol. Nezalézat ani za jednu 
z hran! 

Chleba N 50° 06.018 E 014° 19.644 

      

A) Žitná (3)! 
Nástup přes tenký pilířek předskalí do hrany a jí na vrchol.  
B) Ječná (5B)! 
Nástup ze spoďáku a dvouprsťáku (viz obr.) a pak vzhuru a doleva a stěnkou na vrchol. Bez veškerého předskalí. 
Hlavně bez stoupání na něj při traverzu nad něj. 
C) Vysoký míč (6B)! (Honza Mastík 2011) 
Nástup ze stoje vpravo od Ječná(některé chyty společné) a direkt stěnou přes oblí převísek na vrchol 

Triceratops N 50° 06.042 E 014° 19.619 
 

A) Pro babičku (2) 
Nástup vpravo od lomu skály (spáry). Pak rovně po hraně na 
vrchol. 
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Tyranosaurus N 50° 06.043 E 014° 19.619 

 

A) Po hřbetě tyranosaura (4)! 
Začátek na trčícím skalním bloku. Rukama nohy pod něj do převisu. Neodšlapovat doleva jakoby do kouta. Dál 
rovně přes pilířek do položené stěnky a středem na věžičku. (má asi 6m. Dá se i zajistit) 

Kamenožrout N 50° 06.051 E 014° 19.624 
 

A) Buližíkový mls (3) 
Nástup ze sedu. Proti mírně převislé stěnce. Neodšlapovat 
doleva do kouta. Rovně stěnkou na hranu a jí na vrchol. 
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Poslední skála- vyhlídka N 50°6'0.540" E 14°19'37.394" 
 

A) Atleti v akci (5B) 
Nástup ze dřepu na minipředskalíčku vpravo pod převisem, 
ruce na poličce před sebou. Po hraně, bez odšlapů na 
předskalí, či do levého kouta přes převis a plotnou na 
vrchol.  
B) Zaklíněný Levita (6B) 
SD start s nohama přímo ve stěně a rukama na minilištách. 
Dál hranou a stěnou vpravo od hrany na vrchol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslední skála-dole za potokem 

     

A) Hálí (5B) 

Ze sedu levo od hrany rovně z pod mírného převisi na vrchol. 

B) Bélí (5C) 

Ze sedu (trochu vynuceně) přímo po ostré hraně na vechol. 

C) Zélí (6A) 

Ze sedu jako Bélí, ale pod převisem doprava a stěnkou vpravo přes převis na vrchol. Bez skály za spárou vpravo.  

http://www.mapy.cz/
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2) Padák  
Přístup: viz popis u 1) Poslední skála. 

 Padák  N 50°5'57.615" E 14°19'32.747" 

 

A) Přetrhnutý lanko (6B)! (Honza Mastík 2011) 
V levé části amfiteátru při pohledu na hlavní stěnu. Ze 
stoje(šipka) stěnkou při levé hraně. (nebezpečný dopad) 
B) Výsadek (6A) ! (Honza Mastík 2011) 
Vpravo od první cesty (šipka) stěnou na vršek stěnky.  
C) 4 Fun (5A) (Honza Mastík 2011) 
Kámen vlevo od nástupu do cesty Krátký výstup (7+ UIAA). 
Ze sedu z označených chytů výšvihem na vrchol. 
D) Paragán (5C)! (Honza Mastík 2011) 
V pravé části amfiteátru první cesta zleva. Nástup ze sedu 
pod úzkým pilířkem. Bez stěnky(koutu) vlevo od pilířku 
postupně mírně vlevo a výlez stěnou vlevo od výrazného 
převisu tvaru lodního kýlu. 
E) Kapitán stisk (7A)! (Honza Mastík 2011) 
Nástup jako předchozí cesta ze sedu a postupně mírně 
doprava přímo pod „kýlovitý“ převis a pod ním a přes něj 
středem na v. 
F) Operace Anthropoid (6A) (Honza Mastík 2011) 
Úplně vpravo nástup ze sedu v pravé části převisu. Těžkým 
zvedem a pak lehčeji na sokolíky do výlezového žlabu 
vpravo „kýlovitého“ převisu. 
  

http://www.mapy.cz/
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3) BOOMerang 
Přístup: viz popis u 1) Poslední skála. 

 BOOMerang N50°5'55.177" E14°19'29.705" 

   

 
 
A) Laktos (6B+) (Honza Mastík 2011) 
Ze sedu z ostrých dírek(označených tečkou) středem stěnky na v. Bez hran a madla vlevo pod žlabem ! 
B) Petrolejový princ (6B+/6C) (Honza Mastík 2011) Název podle plechovky petroleje u nástupu. 
Ze sedu z bočáků přes lišty na v. Pozor na kámen za zády. Start bez kamene vpravo a bez pravé hrany ! 
C) Návrat fialovýho klokana (7A) (Honza Mastík 2011) 
Ze sedu z pravé hrany středem stěnky do leva do cesty LAKTOS a tou na v. Bez odštípnutých kamenů dole (nohy 
pouze ve  stěně), pozor na záda. 
D) Čaringa (6B) (Honza Mastík 2011) 
Ze sedu z dobrých chytů lehce šikmo doleva a středem stěnky přes lišty a dlouhým nátahem (dyno) do horní 
hrany a nakulením se vpravo na v. Bez levé hrany a všeho vlevo (odšlap i chyty) !, chce to radši chytače. 
E) Čepel (5B) Z chytů pod šikou přímo vzhůru přes převis na ostrou hranu Tou dál na vrchol. 
  

http://www.mapy.cz/
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4) Čertovy nohavice 
Přístup: Po asfaltce, která se táhne celým Šáreckým údolím od přehrady Džbánu podél Šáreckého 

potoka. Po cestě je Koupaliště U Veselíků a dál 

restaurace Dívčí skok. Dál (cca 500m) je po pravé 

straně bývalý čertův mlýn, který minete zleva.(viz 

foto) Před mlýnem se dá přes potok odbočit na 10) 

Skalku za potokem nad Čertovým mlýnem (The Tick). 

Cca 150m dál po asfaltce za mlýnem jsou vidět po 

levé straně kameny. 10m u cesty je Čertův bobek. 4) 

Čertovi nohavice se nacházejí v levém svahu. Vpravo 

od cesty za potokem na pravé straně kamenného 

pole začíná úpatí Poslední skály s boulderovým 

kamenem Poslední skála- dole za potokem. 

Čertův bobek N 50° 06.114 E 014° 19.612 
 

A) Moucha (2) 
Z určeného madla mírně doleva pod vrcholový 
kámen a přes něj na vrchol. 
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Čertova palice N 50° 06.121 E 014° 19.589 

     

A) Přihraňovado (5B) 
Nástup rovnou do stěny bez stání na jakémkoli předskalí. Ruce-chyty na hraně. Dále až k zářezu ve hraně cca 
0,5m pod vrcholem jdou ruce při hraně, nebo za ní, ale váha je stále ve stěně. Od zářezu přehoupnutí, do 
výlezové plotničky. 
B) Únik z červí díry (6A+) 
Začátek jednou rukou v díře, druhou rukou případně přídrž někde kolmo pod dírkou. Nohy ve stěně bez 
žádného předskalí, ani bloků pod kamenem. Traverz vlevo nahoru do cesty Přihraňovadlo a tou na vrchol. 
 
C) Procházka přes trn (6B+) 
Začátek levou rukou v díře, pravou rukou v liště vpravo dole. Nohy ve stěně. Traverz jakkoli doprava na 
hranu(nohy stále jen na hlavním balvanu) a cestou Drž se pod hranou na vrchol. 
D) Drž se pod hranou (5B) 
Start ze stoje u hrany Rukama po oblinách a lištách za pravou hranou stále po hraně až úplně na špičku, tam 
teprve výlez. Je to trochu vynucené. Je třeba se přes hranu až k vrcholku nepřehoupnout těžištěm (bokama). Dá 
se samozřejmě patovat. Cestu jsem očistil, je možné, že zase zaroste mechem. 
    Drž se pod hranou SD (5C) 
Start z obliny na hraně ze sedu a dále jako ze stoje. 
E) Mechový očistec (1)  
Plotnou zprava těsně za hranou rovně na vrchol. 
F) Růže nebo kůže (6C+) (Pavel Payne 2011) 
Z dírky uprostřed bloku bez předskalí přímo vzhůru přes ostrou lištu na pravačku a skokem do chytu při levé 
hraně, poté přes hrot přímo na vrchol. 
G) Růže nebo kůže SD (7A+) (Martin Čermák 2011) 
Ze sedu vpravo dole u hrany. Levá ruka z ostré lišty, pravá ze spárobočáku. doleva vzhůru přes dírky do cesty 
Růže nebo kůže a tou na vrchol.  
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Čertův stolek N 50° 06.119 E 014° 19.570 

 

A) Čerte vstávej (5B) (Jakub Matějů 2011) 
Ze sedu na předskalí, které je přímo proti hraně hranou na vrchol. Bez odšlapu na jakékoli předskalí. 
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Třetí nohavice N 50° 06.136 E 014° 19.579 

  

A) Údolní hrana (3) 
Po hraně rovně na vrchol. Nástup ze stoje. 
B) Přes madlo (3) 
Ze sedu přímo pod výrazným madlem (madlo je v místě, kde se oddělují cesty B a A) přes madlo vzhůru ke 
hraně a zbytkem hrany na vrchol. 
C) Čertovský zákaz (4) 
Ze sedu zády těsně u stromu rovně na vrchol. bez puožití levé hrany. 
D) Serpentina přes madlo (4) 
Nástup cestou B) a z madla traverz bez puožití levé hrany do cesty C) a tou na vrchol. 
E) Růžová cesta (2) 
Hranou těsně vpravo od stromu až na vrchol. 
F) Čmeláček (1) 
Stěnou těsně v pravo od výrazného vhloubení ve stěně rovně na vrchol. 

Čertovy Nohavice – údolní pravá stěnka 
 

A) Čertovo kopýtko (5A) 
Ze sedu při hraně vlevo pod převisem. Mírně 
doprava pod převis a přes něj na vrchol. 
B) Než opadá listí z Dubu (5B) 
Start z nohama ve skále a rukama na 
označeném chytu. Rovně přes hranatý převis 
do výlezové plotničky. 
C) Úhybný manévr (5A) 
Start jako Než opadá listí z Dubu, ale převis 
možno oblézt traverzem doprava do plotny. 
Plotnou nahoru a doleva do topu. 
 
Pozn. Všechny topy v No-handu nad 
převisem .. Špatně se slézá. 
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5) Skalky za Aritmou 

Mazanec 

    

A) Mazaná cesta (5B)! 
Ze sedu středem stěny, bez levé i pravé hrany na vrchol 
B)Škrabka na brambory (5B) 
Nástup ze stoje do hrany viz. C) Hned zahnout doleva travers pod celým plotnoidním balkonkem až do kouta, 
kde je konec. Nevylézat na balkonek. Brát chyty na balkonku povoleno, ne výše. 
C) Pohodička (3) 
Po pravé hraně do jakéhosi koutu v hraně a jím na vrchol. 
D) Poštolčí vejce (4) 
Z označeného místa pro ruce šikmo doleva na vrchol. Nohy startují na pravém minipředskalí. Na výrazné 
předskalí vlevo nestoupat. (Dokud tam roste ta borovička, netahat za ní a nebrat nic nad ní). 
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Pyrožek 

     

A) Levé křídlo (5B) 
Nástup nohama na předskalí pod rohem hrany. Pak z levé strany tělem a rukama po hraně až na vrchol. Bez 
odšlapu na jiný kámen(předskalí) 
B) Pravé křídlo (4) 
Nástup nohama na předskalí pod rohem hrany. Pak z Pravé strany tělo po plotně. Ruce hrana a plotna. Bez 
odšlapu dál doprava za výraznou spáru. 
C) Pravé křídlo SD (6A+) (Zdeněk Joska 2011) 
Z definované lišty ze sedu do cesty Pravé křídlo. Na nohy je povolen skalní blok za spárou vpravo od nástupu. 
D) Levé křídlo SD (6A+) (Zdeněk Joska 2011)  
Z plotničky vpravo od Pyrožku spodním travezem do lišt, kde začína Prvé křídlo SD. Překulením doleva do 
levého křídla a jím na vrchol. 
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Buchta 

             
A) Pochutnáníčko (3) 
Ze stoje na předskalí rovně (mírně vpravo) stěnkou na vrchol. 
B) Státnice (6A) 
Ze sedu na zemi ruce ve vodorovné spáře na hraně, nohy do skály do převisu-žádné předskalí není dovoleno, 
spára po pravé straně a skála vpravo za spárou také ne. 
C) Brouk Pytlík (2) 
Ze stoje rovně stěnkou vpravo od spáry na vrchol. 
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Zákusky 

       
A) Zvedni prdel (6B)  
SD start. Pravačka na oblém chytu a levačka na miniliště. Těžký zved a krok na hranu, pak lehčeji do plotny a na 
vrchol. 
B) Cukrář (5B)  
SD start. Z lišt na oblé plotničce rovně (mírně doprava) na vrchol. 

Vánočka 

   

A) Natáhni se! (3) 
Stěnou z označeného chytu(nohy ve stěně) rovně na špičku skály. 
B) Přes pupek (5A) 
Nástup nohama na plotnu a ruce na bočákospoďák. Dál přes břicho na vrchol. Nebrat spáru hodně za hranou 
z cesty C) 
C) Požární žebř (1) 
Kolmou stěnkou se spoustou kapes na vrchol. Ruce na začátku - viz obr. Nohy na předskalí. 
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Dezert(ér) 
 

A) Teletabís (3) 
SD start. Ruce na liště pod šipkou a rovně na 
vrchol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piškot 

 
A) Derivace (3) 

Z označeného chytu, nohy ve stěně. Pak mírně 

doleva a nahoru přes převísek. 
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6) Skalky pod Nebušicemi 

Zubatá 
 

A) Glum sedící (5A) 
Ze sedu přímo pod hranou, nohy do stěny. Bez 
minipředskalíčka (vpravo u hrany na zemi.) Po nástupu 
traverz doprava do stěny a tou na vrchol.  
B) Glum stojící (3) 
Ze stoje u hrany, spíše však již ve stěně mírně doprava 
středem stěny na vrchol. 
    Glum stojící SD (6A) (Zdenek Joska-2011) 
Z definovaných lišt ze sedu pod stěnou rovně ba vrchol. 
C) Semtex (5A) (Zdenek Joska-2010) 
Ze spáry traverz do leva bez horní police na hranu, 
hranou přímo nahoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryba 
 
A) Jonášův útěk (5B) ! 
Start s rukama v dobrém chytu a nohama ve stěně přes 
spoďák doleva přes hranatý převis a rajbasem na vrchol. 
Bez odšlapů na levé členité předskalí. S odšlapy na předskalí 
(5A) (Vykřičník pro šikmý a kamenitý dopadiště) 
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Trpasluj 

 
 

 
 
A) Trpaslíkovo ráno (6A+)  
Z lehu na zádech s rukama na hraně pod šipkou, nohama někde na šutru (pata) zvedem a převalením do plotny 
na vrchol. Bez odšlapů na kámen vlevo. 
B) Za nosem (5B) 
Ze stoje, přímo proti čelní hraně uprostřed vchodu do jeskyňky, výšvihem na vrchol. Celou dobu se držet mírně 
vpravo od hrany, nebo přímo na ní. 
C) Mithril (6B) 
Ze sedu s nohama pod kamenem a rukama na výrazných lištách nad pravou vodorovnou hranou, převalením se 
přes hranu na vrchol. Bez odšlapu na předskalí vpravo.  
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7) Svah vpravo od soutěsky 

Přístup: (viz. Foto z hráze Džbánu)                  

První stěnka  
 

A) Elá hop! (3) 
Stěnou a současně levou hranou na vrchol. 
B) Mrakoplaš (5A) 
Z výrazné označené dírky a chytů pod ní ze sedu. 
Ihned travers doleva a cestou Elá hop! na vrchol.  
C) Doukvítek (5B) 
Z výrazné označené dírky a chytů pod ní ze sedu. 
Rovně na vrchol. Nejvíc levý chyt je povolena 
velká (nejvíraznější) díra vlevo cca 80 cm nad 
nástupem. 
 
 
 

Druhá stěnka N 50°5'43.446" E 14°19'20.376" 
A) Pozor na Kytičky (6A) 

Start z označené poličky. Travers 

doprava až do cesty Šárecká pohoda a 

tou na vrchol. V místech, kde rostou 

skalničky, vede jakási pomyslná linka, 

nad kterou se už neleze rukama.  

B) Šárecká pohoda (5A) 
V nejvyšším místě stěnky rovně 
stěnkou na vrchol. Je možné brát levou 
hranu, ale nelézt jen po ní, nebo úplně 
koutem vlevo od hrany. 
   Šárecká pohoda SD (5B) 
Bez hran ze sedu.  

http://www.mapy.cz/
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8) Vrch mezi Č. nohavicemi a Žabákem 

První pilíř N 50° 06.168 E 014° 19.476 
 
 
A) Ostrá nerovnost (3) 
Rovně po hraně až na vrchol. Bez odlezu do kouta vpravo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) Sklaky za potokem vlevo od Nebušické skály 
Přístup: Za mostem v ohybu cesty mezi restaurací Dívčí skok a bývalým Čertovým mlýnem prudce 

doleva do stráně. 

Ztroskotanec (N50°06.144‘ E 014°19.251‘) 
 

A) Trosečník (5B) 
Traverz zprava doleva rukama po horní hraně. Pak 
výlez v nejvyšším bodě skalky. Bez odšlapu na 
přeskalí. 
B) Hoplá (4) 
V nejvyšším místě stěny nástup přes předskalí a 
výšvihem do výlezového žlabu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

Ztracený masiv (N 50°06.152‘¨E 014°19.251‘) 

 
 
A) Jarní hip hop (5C)! 
Hladkou převislou stěnkou vlevo od tupé převislé hany 
z náskoku do madel a dál stále rovně na vrchol. 
B) Vypečený koutek (5A) 
Ze sedu s rukama ve spáře koutem kolem spáry na vrchol. 
C) Vynucená paráda (5B) 
Ze sedu po bloku vpravo od spáry. (spára povolena)  
D) Sjet po zadku holou skálu (4) 
Plotnou vpravo od hrany. 
E) Turistická (3) 
členitější plotnou vpravo od Sjet po zadku holou skálu. 
F) Vstávat a cvičit (5A) 
Z madla mírně doleva vzhůru na plošinku. Postavit se na ní. Tam 
konec. 
 

G) Vypečený hip hop (6B+) 
SD start jako B), pak doleva traverz po hrance, která přejde ve spáru a kolem hrany do cesty A) a tou na vrchol. 
(bez chytů nad spárou. Výlezna vrchol až z madla na levačku z cesty Hip hop) 

Ztracené věžička 
 

A) Levá údloní cesta (3)! 
Nástup v levé části údolní stěny rovně po hlavičku a zprva na ní na 
vrchol.  
(Pozn.) sentimentální věžička pro kvakového labužníka 
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10) Skalka za potokem nad Čertovým mlýnem (The Tick) 
Přístup: viz popis u sektoru 4) Čertovi nohavice. 

Vrak 
 

A) Rezivý dveře (6B) 
Ze sedu (lehu) s rukama ve spáromadle 
a nohama ve stěně navalení se doleva 
do plotny. Plotnou pak na vrchol. Bez 
výrazné hrany vpravo všeho za ní. 
B) Cesta je prach (6A) 
Ze sedu (lehu) s rukama na označeném 
chytu na horním konci spáromadla 
doprava pod převis přes něj rajbasem 
na vrchol. 
 
 
 
 
 
 

The Tick 
 

A) Šárecký automekánik (6A+) (Honza 
Mastík 2011) 
SD (leh), z lišt do poličky a přes lišty lehce 
šikmo doprava na vrchol. Nohy dole pouze 
vpravo 
B)Golden Czech hende (6A+/6B) (Honza 
Mastík 2011) 
SD, z lišty do trojuhelníku a lehce šimkmo 

vlevo přes lišty a břicho na vrchol. 

Nezalézat do Automekánika! 

 
 

11) U lesníka 
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Bačkora 

 

A) V bačkorách (2) 
Ze sedu (ruce v obřím madle na tupé hraně pod mini-šipkou) rovně na horní hranu a ručkováním travers 
k nejvyššímu bodu skalky. Tam výlez. 

Teniska 
 

A) V teniskách (2) 
Ze sedu rukama na označeném místě (pod šipkou) mírně 
zleva výlez na vrchol. 
 

 

Podpatek 
 
 
 

 
 
 
Dámský podpatek (4+)  
Nástup nohama v plotně a ruce na skále někde pod šipkou. Dál 
rovně do převisu a u konce převisu mírně zprava výlez na 
špičku kamene. Zákaz chytání i odšlapování na pravý poloviční 
převísek.  
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Dřevák 
 
 
A) Mechový dřevák (4+) 
ze sedu vlevo s rukama na hraně vlevo od šipky 
stále po hraně bez odšlapů na předskalí traverz 
pod nejvyšším místem a za ním rajbasem na 
vrchol. 
 

 

 

 

12) Vrch naproti Brentě 
Přístup: Od rozcestí asfaltek u koupaliště do kopce po asfaltce nad restauraci Dívčí skok (cca 150m od 

rozcestí). Dál prudce doleva do svahu na vršek. 

Pantofel N 50° 05.990 E 014° 19.164 
 

A) Z podpantofle (3) 
Start v sedu s nohama na kameni pod sebou (může se na něm i 
stát) a rukama na označeném chytu(pod šipkou). Výlez přes 
hranu do levé stěny a tou na vrchol. Nižší předskalí, co není 
přímo pod převískem. není dovoleno.  
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13) Nebušická skála (okrajové stěnky nad Žabákem) 
Přístup: Skalky se nacházejí pod vyhlídkou z Nebušické skály.  

ZeďN 50° 06.177 E 014° 19.358 

  

A) Škvor (4)  
Ze sedu po oblé hraně bez nohou na jakékoli kamínky předskalí 
B) Sokolí prd (3) 
Ze sedu přímo pod spárou, podél spáry na vrchol.  
C) Vzpomínka na Týnskou (4) 
Nalézt úplně zprava a traversem se dostat až za hranu cesty Škvor a tam na vrchol. Nebrat vrchní hranu skály 
během traversu. 
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14) Jižní stěna soutěsky Džbán 
 

Přístup: Od McDonalda na Divoké Šárce dolů po schodech až do údolí a 5m před mostkem přes potok 

doleva průsekem podél proudu potoka na louku pod Highballem i Miniballem  

Highball N 50°5'39.330" E 14°19'17.005" 

 

A) Pupkatý bafuňář (6A) (M. Kulajta a M. Válek 2011) 
Ze sedu pravá ruka na liště při hraně a levá zapřená na minipoličce. Traverz pod hranou šikmo vzhůru doleva 
pod převis ten mírně oblézt zleva (přímo přes něj) na vrchol. 
B) Skluzavka (3) (Libor Tvrdík 2011) 
Položeným koutem na vrchol 
C) Ladné křivky (6B+) (Martin Kulajta 2011) 
Zleva pod převis, traverzem doprava v převisu a přímo přes převis na vrchol. 
D) Stroh – projekt ! 
Přímo středem převisu na vrchol. Těžké 
E) Žebro z kuřátka (6A) ! (Martin Kulajta 2011) 
Pravou stranou převisu bez odšlapů a chytů vpravo v koutě 
    Žebro z kuřátka SD (6A+) (Martin Kulajta 2011) 
F) Z jeskyně (5B) (Martin Tučka 2011) 
Po hraně nad jeskyňkou na balkón nad ní. 
G) Trnitá spára (ze stoje 4+, ze sedu 5C M. Kulajta 2011) 
Přes převislý nástup do položeného koutu se spárou (sokolík) až na balkónek 
H) Funící Bafuňář (6C) (M. Kulajta 2011) 
Prodloužení Pupkatého bafuňáře dál traverzem doleva pod hranou, až do poslední lišty (za tupou hrankou) a 
plotnou výlez. 
 
 
 

http://www.mapy.cz/
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Miniball  
 
 
 
A) …?…(5B) 
Ze sedu (lehu) z dobrého bočáku a všeho pod šipkou rovně přes 
převis na vrchol. Bez odšlapů doleva do kouta. 
B) …?.. (5C) SD start ze dvou označených lišt doleva a stejně jako 

A) na vrchol. 

pozn.: podrobnosti k těmto boulderů brzy doplním. 
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 15) Nebušická sěna 

Nebušická stěna 

 
 

 
 
A)James Bond (5A) 
Start ze sedu s rukama vpravo za hranou na dlouhém bočáku. Bez odšlapů do kouta po pilířku na vrchol. 
B)Smíšený pocit (5A) 
Nějak ze stoje nejvyšší stěnkou stěnkou nad vydutinou. Rajbasový dolez. 
C)Na špatnejch základech (5B) 
Ze stoje s rukama na dobrém chytu rovně plotnou na vrchol. (lámavé stupy na začátku – opatrně) 
 
Pozn. Vpravo je ještě místo na další cesty, ale nedoporučuju je dělat. Základ je příliš lámavý. 
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16) Svah mezi Dívčím skokem a Půlnoční Skálou 
Přístup: Po hřebeni na sever pod vrcholovou pyramidu Dívčího skoku. Před ní mírně doprava se 

zvažuje cesta svahem.  

Dívčí skok – Východní předskalí 

 

A) Mechové schody (1) podél levé spáry nejsnadněji severovýchodní stěnou n.v. 

B) Veselá Zubatá (2) výraznou spárou v severovýchodní stěně n.v. 

C) Hra na Hranu (6A)! 2m širokou hladkou stěnou vlevo od hrany Rozpolcenec s tím, že hrana se může 

přidržovat, ale lezec zůstává ve stěně. Bez spáry vlevo a všeho co je za ní. Start ze sedu z výrazného spoďáku. 

D) projekt (6B+)! Stejně jako Hra na hranu, akorát jen stěnou bez pravé hrany 

E) Rozpolcenec (3)! Ze stoje přímo po ostré hraně.  

F) Procházka temnotou (5B) Začátek stejně jako rozpolcenec, ale traverzem do prava za další hranu do komína a 

prostředkem stěnky n.v. (bez odšlapu za sebe do komína-no hand) 

G) Sestupovka (1) Temný komínek mezi východním předskalím a samotným masivem Dívčího skoku 
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