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Na úvod

Skalní stěna – co krásy a pocitů radosti dává horolezci, když spjat  
s druhy  na  společném  laně  postupuje  jejími  plotnami  k vrcholu.  
Někde hladká, že se na ní sotva udržíš, jinde zas její pohodlná římsa 
tě  vábí  k odpočinku  a vydechnutí.  Jednou je  do žhava  rozpálená  
sluncem,  kdy  ti  v hrdle  prahne  po  kapičce  vody,  podruhé  zas  
zaplavena vodopády deště, který se právě spustil z tmavého mraku. 
Někdy je šedá a chmurná, bez kouska jasného paprsku, jindy zas  
rozjásaná a do ruda zbarvená zapadajícím slunkem.

Kolik  vzpomínek  se  k ní  váže,  veselých  i  smutných.  Jak  duní,  
zatloukáš-li  do ní skobu a jak si hvízdá, fičí-li  kol ní vítr,  který se  
rozřezává o její ostré hroty.

Horolezcům dává  radost  a  sílu.  A věru;  je  
v ní  tvrdě,  ale  krásně,  neboť  tam –  v těch 
vysokých stěnách existuje jen lano, železná  
skoba a  n e j k r á s n ě j š í  p ř á  t e l s t v 
í…*

* Původní text z průvodce sestaveného kolektivem horolezeckých oddílů 
Českobudějovického kraje



Písecké skály
Lezecké terény v okolí Písku  nalezneme na levém i pravém břehu 
řeky Otavy.  Většina skal je situována od Písku proti  proudu řeky, 
po proudu řeky  jsou dvě menší   oblasti. Na české poměry unikátní, 
až  80  m  vysoké  stěny,  se  nacházely  rovněž  při  soutoku  Otavy 
s Vltavou, tyto však byly zatopeny při stavbě Orlické přehrady. 

Písecká pararula představuje optimální tréninkový terén. Jednotlivé 
masívy  dosahují  výšky  10  –  25  metrů,  většina  cest  je  dobře 
zajištěna.  Mezi nejdelší  a nejexponovanější cesty patří  Májovka a 
Plátkův kout.

Historie  píseckého lezení započala  již v roce 1951.  Tehdy Oldřich 
Brož a Jaroslav Slánský, profesoři  na obchodní  akademii  v Písku, 
založili  místní  horolezecký  oddíl.  V  období  1951  –  1956  byly 
vylezeny první cesty. O  jejich přelezení  se zasloužili Oldřich Brož, 
Jiří  Holenda,  Milena  Voldřichová,  Jiří  Plátek,  Julius  Kertész, 
František Škopík, Zdeněk Studnička, Viktor Mikeš, Karel Hübner a 
další.  Z této doby pochází i první zdejší horolezecký průvodce, který 
vydal  kolektiv  horolezeckých  oddílů  Českobudějovického  kraje. 
Popisy cest dokumentují styl lezení té doby, dozvíme se zde třeba i o 
cestách dnes již zapomenutých: 

Březnová - na začátku Svatováclavských skal, jdeme-li proti proudu 
po pravé straně, vidíme asi 10 m vysokou stěnku. Celá stěnka lze 
přelést po jemných chytech. V poslední třetině je nutno dávat pozor 
na lámavou skálu. Lezení je bez zajímavostí a slouží jen k vycvičení  
stěnového lezení a zatloukání skob.

Jinde nás popis cesty zase upozorňuje na její  obtížnost a způsob 
přelezení:

Růžek  –  nastupujeme  jako  na  Há-el,  ale  u  prvé  plošinky  
traversujeme  třemi  kroky  doprava  a  vzhůru  pod  převislý  zářez 
(skoba). Pravou rukou oporou ve spáře vyhodíme levou nohu (do 
výše ramene) do levé části koutu a výšvihem vysedneme na lavičku.  



Dále  pokračujeme poměrně  jednoduchými  kroky  a  dostáváme se 
z koutu vlevo na cestu Travers Há-el.

 
 V   šedesátých letech vznikla řada  dalších zajímavých cest. Mezi 
nejaktivnější lezce  této etapy patřili  – Sam Pechouš, Jirka Slavík, 
Pavel Stříbrný, Jarda Slánský, Antonín Krejčí a  jiní.  

Další  vlnu zájmu zažily Písecké skály v letech 1975 – 1982.  Byly 
objeveny  nové  skalní  masívy  a  vytvořeny  nové  cesty. 
Nejvýraznějšími lezci tohoto období, kteří jsou podepsáni pod velkým 
množstvím  cest,  byli  J.  Novák,  J.  Troup,  S.  Hlaváč  a  další. 
Vyvrcholením  této  lezecké  etapy  bylo  vydání  uceleného 
horolezeckého  průvodce  v roce  1982,  za  jehož  vznikem  stál 
horolezecký oddíl  TJ  Spartak.  Velmi  hodnotné  cesty   zde později 
vytvořil Stano Glejdura, který  pobýval  v letech 1984 – 85 v Písku na 
vojně. 

V 90. letech zakládají písečtí horolezci nový lezecký oddíl Klíšťata, 
který mimo jiné  provedl v roce 2003 čištění a přeskobování velké 
části  původních cest,  což přispělo  k obnovení   zájmu horolezců o 
tuto oblast. 

Písecké skály  jsou tvořeny z následujících  oblastí:

1) Stará strana
Stará strana se nalézá na pravém břehu řeky nad Pískem a tvoří jí 
několik skalních  masivů. Každý má svůj název, který vystihuje jeho 
polohu nebo vzhled. Pokud půjdete od Písku k Zátavskému mostu, 
uvidíte po levé straně tyto útvary: Vstupní, Trio, Začáteční, Převislá, 
Opuštěná,  Zakletá,   Rozeklaná  a  Závěrečná.  Tato  lokalita  je 
nejrozsáhlejší a nalézá se zde cca 100 cest různých obtížností.

2) Lesácká oblast
Je  situována  na levém břehu  řeky Otavy.   Zahrnuje  tři  masívy  – 
Májovka, Šedomodrá a Čertovka. 

3) Skály na Sekyrce
Skály na Sekyrce jsou na pravém břehu Otavy pod Pískem. 



4) Lipice
Skály byly lezecky objeveny   v roce 1977, v tomto a následujícím 
roce vznikla  většina cest.  Nacházejí  se  asi  2  km pod Pískem na 
pravém břehu.

Mezi  další  oblasti  místního  významu  patří  skály  u  Sulanova, 
Stínadelské skály a Smetiprach. Jedná se o masívy, které nabízejí 
zajímavé cesty, avšak v současné době jsou zarostlé vegetací.

V celé oblasti  je 181 cest různých lezeckých obtížností.  Na své si 
přijdou  začátečníci  i  zkušení   borci.  Významné  nebo  mimořádně 
hezké cesty jsou v průvodci označeny symbolem „* “.

Do 3 4 - 4 4+ 5- 5 5+ Celkem
36 3 16 16 13 17 16
6 - 6 6+ 7 - 7 7+ 8+
5 22 9 4 12 10 2

181

Přístup ke skalám:

Stará strana
Z centra  Písku  po  červené  značce  kolem  Jitexu  k restauraci  U 
Smetáka.  Odtud  dále  po upravené cestě  na pravém břehu Otavy 
proti proudu řeky asi 3 km ke skalám. Snadno dostupné na kole.
 Autem:  Kolem   Jitexu  k  restauraci  U  Smetáka,  zde  možno 
zaparkovat.  Druhá  možnost  je  zaparkovat  u  Zátavského  mostu  a 
dojít ke skalám z druhé strany.

Lesácká oblast
Z předměstí Sv. Václava proti proudu Otavy po cestě kopírující řeku 
na  levém břehu. Májovka je cca 2 km za městem, další dva masívy 
asi o 1 km dále.
Autem:  Zaparkovat  na  okraji  Písku,  dále  pěšky  po  levém  břehu 
Otavy proti proudu až ke skalám.

Skály na Sekyrce a Lipice
Na Pražském předměstí v Písku se na levém břehu Otavy nachází 
čistička.  Z  pravého  břehu  k  ní  vede  most.  Od  mostu  po  pravém 



břehu po proudu vede zelená turistická značka. Po ní dojdete po 15 
minutách ke Skalám na Sekyrce. Pokud budete pokračovat další 2 
km, dorazíte k Lipici.
Autem:  Zaparkovat  u  Jiráskova  mostu  naproti  čističce  a  dále 
pokračovat pěšky.

Skály na Sekyrce – Zelená věž 



Das Píseker Felsenmassiv

Die Lokalität des Píseker Felsenmassivs breitet sich am linken sowie 
rechten Ufer des Flusses Otawa aus. Der größere Felsenabschnitt 
ist von Písek flussaufwärts situiert. Von  Písek flussaufwärts befinden 
sich  zwei  kleinere  Klettergebiete.  Des  Weiteren  befanden  sich 
flussaufwärts  am  Zusammenfluss  der  Otawa  mit  der  Moldau  für 
tschechische Verhältnisse  einzigartige, bis zu 80 m hohe Wände, 
die jedoch beim Bau des Orlik-Stausees überflutet wurden.

Das Píseker Felsenmassiv stellt ein optimales Trainingsgelände dar. 
Die einzelnen Massive erreichen eine Höhe von 10 – 25 Metern. Zu 
den längsten Routen gehören die Májovka sowie die Plátkův kout 
(Plátek-Ecke). Das ganze Gebiet wird von Paragneis gebildet.
Die Geschichte des Píseker Felsenmassivs begann man schriftlich 
im Jahre 1951 festzuhalten. In dem Jahr gründeten Oldřich Brož und 
Jaroslav Slánský, Professoren der Handelsakademie in Písek, den 
Kletterverein.  Im Zeitraum von 1951 – 1956 wurden erste Routen 
erklettert.  An den ersten machten sich Oldřich Brož, Jiří  Holenda, 
Milena  Voldřichová,  Jiří  Plátek,  Julius  Kertész,  František  Škopík, 
Zdeněk Studnička, Viktor Mikeš, Karel Hübner und weitere verdient. 
Aus  dieser  Zeit  stammt  auch  der  erste  hiesige  Reiseführer  für 
Bergsteiger,  der  vom  Kollektiv  der  Klettervereine  des  Böhmisch-
Budweiser-Landes herausgegeben wurde.  

Die  zweite  Bergsteigergeneration  trat  in  den sechziger Jahren an 
und machte sich an der Entstehung weiterer interessanter Routen 
verdient. Zu den aktivsten Bergsteigern dieser Generation gehörten 
– Sam Pechouš, Jirka Slavík, Pavel Stříbrný, Jarda Slánský, Antonín 
Krejčí und weitere.  

Eine weitere Welle von Interesse erlebte das Píseker Felsenmassiv 
in  den  Jahren  1975  –  1982.  Es  wurden  neue  Felsmassive 
erschlossen und neue Routen geschaffen. Zu den herausragendsten 
Bergsteigern  dieser  Epoche,  die  unter  einer  großen  Menge  von 
Routen unterzeichnet stehen, gehören J. Novák, J. Troup, S. Hlaváč 
und  weitere.  Der  Höhepunkt  dieser  Bergsteigeretappe  war  die 
Herausgabe eines komplexen Reiseführers für Bergsteiger im Jahre 
1982, hinter dessen Werdegang der Kletterverein TJ Spartak stand. 



Stano  Glejdur,  der  in  den  Jahren   1984  –  85  in  Písek  bei  der 
Bundeswehr diente, schaffte später sehr wertvolle Routen. 

Eine weitere Bergsteigergeneration trat in den 90er-Jahren an. Der 
neu gegründete  Kletterverein Klíšťata (Holzböcke)  nahm im Jahre 
2003  die  Säuberung  sowie  Erneuerung  der  Klammerhaken  eines 
großen  Abschnitts  der  ursprünglichen  Routen  vor,  was  zur 
Wiederherstellung des Interesses der Bergsteiger an diesem Gebiet 
beitrug. 

Das  Píseker  Felsenmassiv  besteht  aus  nachstehenden 
Hauptgebieten:

1) Stará strana (Alte Seite)
Die Alte Seite befindet sich am rechten Ufer des Flusses oberhalb 
von Písek und wird von einigen Felsengebilden gebildet. Jedes hat 
seine  Bezeichnung,  die  die  Lage  bzw.  das  Aussehen  ausdrückt. 
Sollten Sie von der Zátavsky Brücke aus gehen, sehen Sie auf der 
rechten  Seite  folgende  Gebilde:  Závěrečná  (Bogenschlussfelsen), 
Rozeklaná  (Kluftfelsen),  Zakletá  (verzauberter  Felsen),  Opuštěná 
(verlassener  Felsen),  Převislá  (Überhangfelsen),  Začáteční 
(Anfangsfelsen),  Trio,  Vstupní  (Eingangsfelsen).  Diese Lokalität  ist 
eine der weit reichendsten und es befinden sich hier ca. 100 Routen 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrads.

2) Waldviertel (Lesácká oblast)
Es befindet sich am linken Ufer des Flusses Otawa. Es besteht aus 
drei Massiven – Májovka, Šedomodrá sowie Čertovka (Mai-, Grau-
blauer sowie Teufelsfelsen). 

3) Felsen an der Axt (Skály na Sekyrce)
Die  Felsen  an  der  Axt  befinden  sich am rechten Ufer  der  Otawa 
unterhalb von Písek. 

4) Lipice
Die  Felsen  wurden  von  Píseker  Bergsteigern  im  Jahre  1977 
entdeckt, in dem sowie im darauf folgendem Jahr wurde der größte 
Teil der Routen erschlossen. Das Felsenmassiv befindet sich 2 km 
unterhalb von Písek am rechten Ufer.



Zu  den  weiteren  Gebieten  mit  lokaler  Bedeutung  gehören  das 
Felsenmassiv  bei  Sulanov,  die  Stínadelské  skály  (enthaupteten 
Felsen)  sowie  der  Smetiprach  (Wuststaub).  Es  handelt  sich  um 
Massive, die interessante Routen anbieten,  gegenwärtig allerdings 
durch Vegetation verwachsen sind.

Im  ganzen  Gebiet  befinden  sich  181  Routen  unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrads.  Auf  ihre  Kosten  kommen  Anfänger  sowie 
erfahrene Bergsteiger.

bis 3 4 - 4 4+ 5- 5 5+ Insgesamt
36 3 16 16 13 17 16
6 - 6 6+ 7 - 7 7+ 8+
5 22 9 4 12 10 2

181

Zugang zu den Felsen:

Alte Seite (Stará strana)
Vom Zentrum in Písek entlang der roten Wanderwegmarkierung an 
Jitex vorbei bis zum Restaurant U Smetáka (Beim Feger). Von hier 
aus weiter entlang der gepflegten Route am rechten Ufer der Otawa 
flussaufwärts  ungefähr  3  km bis  hin  zu  den  Felsen.  Mühelos  mit 
dem Fahrrad erreichbar.
 Mit dem Auto: An Jitex vorbei bis zum Restaurant U Smetáka, hier 
können  Sie  parken.  Die  zweite  Möglichkeit  ist  an  der  Zátavsky 
Brücke zu parken und in Richtung Felsen von der anderen Seite aus 
zu gehen.

Waldviertel (Lesácká oblast)
Von der  Vorstadt  Sv.  Václav   (St.  Wenzel)  gegen  den Strom der 
Otawa, entlang der Route, die den Fluss am linken Ufer kopiert. Der 
Májovka befindet sich etwa 2 km von der Stadt entfernt, die nächsten 
zwei Massive ungefähr 1 km weiter. Mit dem Auto: Am Stadtrand von 
Písek parken, weiter zu Fuß am linken Ufer der Otawa flussaufwärts 
bis zu den Felsen.



Felsenmassiv an der Axt (Na Sekyrce) und Lipice 
In der Prager Vorstadt in Písek am rechten Ufer der Otawa befindet 
sich  eine  Klärwasseranlage.  Vom  rechten  Ufer  führt  zu  ihr  eine 
Brücke. Von der Brücke aus am rechten Ufer flussaufwärts führt eine 
grüne Wanderwegmarkierung,  nach der  Sie  nach 15 Min.  zu den 
Felsen  an  der  Axt  gelangen.  Sollten  Sie  2  km  weiter  gehen, 
gelangen Sie zu Lipice.
Mit  dem  Auto:  An  der  Jirásek  Brücke  gegenüber  der 
Klärwasseranlage parken und zu Fuß weitergehen.

Stará strana – Vstupní 



Rocks in the Písek Region
The rocks in the Písek region are located on both banks of the Otava 
river.  The bigger part of the climbing terrains is situated upstream 
from Písek. Downstream, there are two small climbing sites. Further 
downstream,  by  the  confluence  of  the  Otava  and  Vltava  rivers, 
unique  80  meter  high  cliffs  used  to  be  located;  however,  these 
disappeared under water after the Orlík dam was built.
The rocks  in  the  Písek  region are  considered an optimal  training 
terrain.  Individual  rock  massifs  are  approx.  10  –  25  meters  high. 
Májovka and Plátkův kout count among the longest. All the rocks in 
the region consist of paragneiss.
The  history  of  the  Písek  rocks  started  in  1951.  In  that  year,  a 
climbing club was established by two teachers  of  the local  Písek 
business  school,  Oldřich  Brož  and  Jaroslav  Slánský.  First  routes 
were established between 1951 – 1956. Oldřich Brož, Jiří Holenda, 
Milena  Voldřichová,  Jiří  Plátek,  Julius  Kertész,  František  Škopík, 
Zdeněk  Studnička,  Viktor  Mikeš,  Karel  Hübner  and  others  were 
among the  prominent  local  climbers.  Also  the  first  climbing guide 
originated in that time; it was published by association of the climbing 
clubs of the České Budějovice region. 

The second generation of climbers took up in the 1960’s and created 
some other interesting routes. The most active climbers of that time 
were  Sam  Pechouš,  Jirka  Slavík,  Pavel  Stříbrný,  Jarda  Slánský, 
Antonín Krejčí and others.

New wave of interest came to Písek climbing area in the years 1975 
–  1982.  More  rock  massifs  were  discovered  and  new  routes 
established. The most eminent climbers of this period were J. Novák, 
J. Troup, S. Hlaváč and others; these were also authors of most of 
the new routes. The biggest achievement of this time was publication 
of a new, self-contained climbing guide in 1982. This was prepared 
by climbing club TJ Spartak. Worthful routes were also created by 
Stano Glejdura who served his military training in Písek in 1984 – 85. 
New climbing generation made its presence felt in the 1990’s. Newly 
established climbing club Klíšťata cleaned most of the original routes 
and replaced the old pitons. This contributed to the renewed interest 
in this climbing area.



The Písek rocks consist of several main areas:

1) Stará strana (The Old Part)
Stará strana is located on the right bank of the river above Písek 
town and consists of several rock formations. Each of them bears  a 
name which depicts its location or look. If  you go from the bridge 
“Zátavský most”,  you will  see following massifs on your right-hand 
side:  Závěrečná  (Concluding),  Rozeklaná  (Cloven),  Zakletá 
(Enchanted), Opuštěná (Forlorn), Převislá (Overhanging), Začáteční 
(Initial), Trio (Trio), Vstupní (Entering). This is the largest location of 
the  region,  you  can  find  approx.  100  routes  of  different  level  of 
difficulty here.

2) Lesácká oblast (Woodsmann’s Site)
It is situated on the left bank of the Otava river. It consists of three 
massifs  –  Májovka (The  May Rock),  Šedomodrá (Grey-Blue) and 
Čertovka (Devil’s Rock).

3) Skály na Sekyrce (Rocks on Sekyrka)
Rocks on Sekyrka are located on the right bank of the river Otava 
below Písek.

4) Lipice
The rocks were discovered by climbers from Písek in 1977. Shortly 
after  that  most  of  the  local  routes  were  created.  The  rocks  are 
situated 2 km downstream from Písek on the right bank.

There are additional climbing sites of local importance at Sulanov, at 
Stínadla and Smetiprach. These massifs offer interesting routes, but 
at the moment they are covered by vegetation.

There  are  181  routes  of  various  level  of  difficulty  in  this  area. 
Beginners  as  well  as  experienced  climbers  can  find  challenges 
matching their level of skills here.

Up to 
3 4 - 4 4+ 5- 5 5+ In Total

36 3 16 16 13 17 16
6 - 6 6+ 7 - 7 7+ 8+
5 22 9 4 12 10 2

181



Access to the rocks:

Stará strana (The Old Part)
Follow the marked red trail from the town centre of Písek. You will 
pass the Jitex factory and come to restaurant “U Smetáka”.  From 
there,  take  a  track  following  the  right  bank  of  the  Opava  river 
upstream. In three kilometers you will reach the rocks. This is easily 
accessible on bike.
By  car:  You  need  to  park  your  car  by  restaurant  “U  Smetáka”. 
Another  possibility  is  to  park  at  the  bridge  “Zátavský  most”  and 
approach the rocks from the other direction.

Lesácká oblast (Woodsmann’s Site)
From the suburbs “Sv. Václav” follow the left bank of the river Otava 
upstream. Májovka is located approx. 2 kilometers from the town, the 
other two massifs approx. 1 kilometer from that.
By car: Park the car in the suburbs and follow the river upstream on 
foot.

Rocks on Sekyrka and Lipice
There is a sewerage plant located on the left bank of Otava in the 
suburbs  “Pražské  předměstí”.  Jirásek  bridge  connects  it  with  the 
right  bank.  Starting from the bridge,  there is  a marked green trail 
following the river downstream. After 15 minutes you will reach the 
rocks on Sekyrka. After approx. 2 more kilometers you get to Lipice.
By  car:  Park  it  at  the  sewerage  plant.  Then  follow  the  above 
description.





STARÁ STRANA
Oblast se nachází na pravém břehu Otavy nad Pískem. Přístup 
ke  skalám  vede  podél  řeky.  Vyjít  je  možné  od  restaurace  u 
Smetáka  (proti  proudu  řeky)  nebo  od  Zátavského  mostu  (po 
proudu). 

Skála: VSTUPNÍ
Jedná se o vertikálně vrstvenou skálu. Stěna je  často mokrá, 
zejména v jarních měsících. 

Do 
3 4+ 5- 5+ 6 6+ 7 - 7 7+ Celkem
5 2 1 3 3 2 1 2 1 20

1. PŘES DÍRU 5+ 
V levém koutku  na odštípnutý blok, traverz vpravo do díry a na 
vrchol. 

2. Varianta cesty PŘES DÍRU 6
V levé části stěny přímo přes nýt a do díry, dále na vrchol.

3. SKOBOVÁ 6+ 
Středem stěnky na  vrchol  přes  malý  převis  (dva  nýty).  Varianta 
nástupu: pod převis pravou částí stěnky. 

4. ROH 7  
Hranou přes dva nýty a  převis na vrchol. 

5. AKÁTOVÁ 3
Spárou za odštípnutým balvanem šikmo vpravo na vrchol. 

6. BEZEJMENNÁ 3
Spárou ve stěnce (nýt)  šikmo vpravo na vrchol. 

7. ŠIROKÝ KOMÍN 2 
Komínem vzhůru pod strop a odtud vlevo na vrchol. 





8. CESTA ZMRZLÝCH ÚSMĚVŮ 7 (P. Stříbrný, J Slánský,1968) 
*

Vpravo  od  komínu  přes  mohutný  převis  na  vrchol.  Původní 
klasifikace cesty byla VI / A2.

9. VARIANTA   (Michal Nedomlel)
Mezi cestou zmrzlých úsměvů a Pater Noster.

10. PATER NOSTER 6+  *
Spárou vpravo od převisu přes další převisy (3 nýty), v horní části 
přechod do levé stěny a tou na vrchol. 

11. CONGRATULATIONS 7+  (S.Glejdura)
Mezi Pater Noster a Olivětínskou hranou, nejištěno.

12. OLIVĚTÍNSKÁ HRANA 6 (S. Pechouš, 1969)
Nástup cestou  Sokolík,  na balkoně přechod vlevo přes nýt  na 
hranu a odtud přes další nýt na vrchol. 

13. SOKOLÍK 5-
Spárou na balkón, odtud traverz zleva pod převisy a na vrchol. 
Varianta: z balkónu přímo na vrchol (přes nýt) 5+. 

14. CESTA STĚNKOU 6 (P. Stříbrný)
Mezi Sokolíkem a Spárou pouze stěnkou na vrchol.

15. ZVONKOVÝ TRAVERZ 3
Traverz  přes  celou  dolní  část  stěny  od  Pater  Noster oběma 
směry. 

16. SPÁRA  4+ 
Šikmo spárou doprava na kazatelnu a na vrchol. 

17. ŠIROKÁ  SPÁRA 4+ 
Širší spárou v pravé části stěny na kazatelnu a na vrchol. 

18. BOČNÍ 3+
Zářezem na pravém okraji na plošinu, odtud stěnkou vlevo a poté 
vpravo na vrchol.



19. STARÝ VÍNO 7- (J.Novák, S. Kořínek) *
Stěnou a trhlinou nahoru (přes 1 nýt)

20. SPÁRA 5+
Cesta začíná vpravo od Starýho vína, spárou přes převis.

21. MÍŠOVA CESTA 5 +  (M. Brož, 1966)
Z plošiny pravou spárou pod převis na vrchol.  

Skála: TRIO
Trio se skládá z několika skal. Levá část má dvě patra, která jsou 
oddělená  zarostlou  plošinou.  V dolním  patře  je  pouze  několik 
kratších  cest.  Pravou  část  tvoří  souvislá  stěna  s oblíbenými 
cestami. 

Do 
3 4 4+ 5- 5 5+ 6 - 6 7 8- Celkem

10 1 3 3 4 4 2 2 2 1 32

1. RANNÍ 4+ 
Středem stěnky přes převis na vrchol. 

2. KOUTEK 3+ 
Koutem na vrchol. 

3. PRASKLÁ 3 
Šikmo vlevo z puklin sokolíkem na vrchol. 

4. PŘEBYTEČNÁ 3 + 
Vlevo od cesty Stupňová stěnkou na vrchol. 

5. STUPŇOVÁ 2 
Vpravo od hrany po stupních na vrchol. 

6. KLOUZAČKA 1
Koutem šikmo vlevo na vrchol. 





7. KARLOVA 5- (K. Hübner)
Vpravo od Klouzačky po šikmých plotnách přes 2 nýty na vrchol. 
Varianta – v pravé části plotny při hraně (4).

8. BOROVÁ  5+ 
Sokolíkovým zářezem přes 2 nýty na vrchol. 

9. ŠÁDOVKA 6
Středem nepříznivě vrstvené stěnky přes kroužek a nýt na vrchol. 

10. JANOVCOVÁ 4
Stěnou na balkon a odtud:
a) komínem vpravo na vrchol 
b)  přes skobu  plotnou nebo hranou na vrchol  

11. KROUŽKOVÁ 6-
Stěnou přes 2 velké stupně na vrchol. 

12. JALOVCOVÁ  5 (O. Brož, 1953) *
Stěnkou pod převis a odtud doleva lehce na vrchol. 

13. MEDVĚDÍ CESTA 5  (S. Pechouš, 1968) 
Členitou spárou na balkon a odtud plotnou na vrchol. 

14. NORMÁLKA 2
Zarostlým komínem vzhůru a po rozlámaných stupních na vrchol. 

15. KAMENNÁ 3
Výraznou spárou vzhůru a po stupních na vrchol. 

16. STARCŮV ÚLET  7– (J. Novák, J. Hálek) *
Stěnou přes tři nýty na polici (bez použití pravé hrany).

17. BUKAČ 4+  *
Rozlámanou spárou na balkon a odtud na vrchol. 

18. JANINA 5+ (P. Stříbrný, 1968)
Plotnou přes kroužek a nýt nahoru. Původně nejištěno.

19. KAPRADINA 3 



Zarostlou spárou vpravo od Janiny na balkón a na vrchol. 

20. PUKLÁ 3 
Koutem vpravo od Kapradiny na vrchol (sokolík). 

21. TERMIT 5- (Hlaváč, Novák, 3. 7. 1978) 
Levou hranou "Štítu" na vrchol. 

22. MRAVENČÍ  5 (Z. Hrubec, Joklová, 1954) *
Z levé hrany štítu šikmou spárou doprava a stěnou na vrchol. 

23. ZA MĚSÍC 5+ (S. Pechouš, 1968)
Vlevo od Stříbrných nýtů stěnkou na balkón a odtud přímo na vrchol, 
nejištěno. 

24. STŘÍBRNÉ NÝTY 8- (S. Kořínek)
Vlevo od cesty Iluze, středem stěny nahoru.

25. ILUZE 6 - (O. Brož, 1955) *
Převislou spárou přes kruh na balkón pod štítem. 

26. ŠTÍT 5 - *
Z balkónu nad Iluzí středem stěny na vrchol. 

27. ZPOCENÉ PRSTY 7- (S. Pechouš, P. Stříbrný)
Stěnou mezi Iluzí a Kolibříkem, nejištěno. Dříve byla považována za 
nejtěžší cestu na Píseckých skalách.

28. KOLIBŘÍK 5+ (F.Kosina, S.Hlaváč 17.5. 1980, první přelez – 
neznámí lezci  1965)

Výraznou hranou při pravé straně "Iluze" (smyčka) na předskalí, 
dále hranou  na vrchol. 

29. LÍH 5 (J. Novák)
Stěnou vlevo od Miluniny, pouze stěnkou, nejištěno.

30. MILUNINA SPÁRA 4+ (M. Voldřichová, O. Brož, 1951) 
Spárou za pravým rohem "Štítu" na vrchol – jedna z prvních cest 
na Píseckých skalách.



31. KULOÁR 2
Za pravou hranou "Štítu". Sestupová cesta. 

32. STŘÍBRNÝ TRAVERZ 6  (P. Stříbrný) *
Traverz ve spodní části "Iluze" oběma směry (boulder). 

33. BOULDER „2000“ (J. Novák)
Boulder na kamenu pod Iluzí. 

Iluze



Skála: ZAČÁTEČNÍ 
Skála se nachází ve stráni nad cestou.  Je tvořena kompaktní 
stěnou.

Do 
3 4 5+ 6 6+ Celkem
3 2 2 3 1 11

1. BEZEJMENNÁ 4 (J. Novák)
Koutkem vlevo od Hop převisu.

2. HOP PŘEVIS 6 (S. Pechouš, J. Slavík, 1967)
Vlevo od Trojky stěnkou pod převis a přes něj  na vrchol. 

3. STŘECHOVÝ TRAVERZ 5+  
Cestou „Trojka“ až pod strop,  traverzem po šikmé plotně doleva 
a poté doprava.

4. SOVÍ TRAVERZ 5+ 
Cestou „Trojka“   pod převis,  obejít  zprava  a nad ním traverz 
vlevo a na vrchol. 

5. TROJKA 3+
Koutem vzhůru, pod stropem doprava na hranu a odtud podél 
spáry na vrchol. 

6. HONZÍKOVA CESTA  6+ (J. Novák) 
Nástup při levé  hraně pilíře, dále cestou Bílé fleky.





7. BÍLÉ FLEKY 6 *
Hladkou stěnou vlevo od  Dvojky na balkón  a přes převis nad 
bílými fleky na vrchol. 

8. DVOJKA 3
Šikmo doprava na polici,  odtud traverz vlevo pod převis, obejít 
zleva a na vrchol. 

9. MAGGI 6 (I. Bačina) *
Cesta v pravé části stěny, plotnou pod převis a přes něj na vrchol.

10. KOUT IV 
V pravé části stěny přes nýt na vrchol.

11. JEDNIČKA 1 
Na pravém okraji stěny šikmo do kouta a jím na vrchol.

Skála: PŘEVISLÁ 
Skála je dostupná přímo z turistické cesty vedoucí po břehu Otavy. 
Je hodně členitá s několika převisy.

Do 
3 4 - 4 5- 5 5+ 6 Celkem
2 1 2 1 1 1 2 10

1. ŠIKMÁ 2 
Nástup v levé části stěny, šikmo doprava na vrchol. 

2. SEDAČKA 3
Nástup koutem a jím dále na vrchol.  

3. HL NORMÁLKA 5-  (Z. Hrubec, Kajman, 1954) 
Cesta má několik variant nástupu, které vedou  pod vrcholový převis, 
odtud 
a) vlevo do zářezu 
b) středem pilíře 4+ (S. Hlaváč)
c) doprava přes plotnu na vrchol  5+



4. HL TRAVERZ 5 
Jako HL normálka, uprostřed stěny traverz vpravo za roh do kouta a 
jím na vrchol. 

5. PLÁTKŮV  PŘEVIS 6 *
Z velké díry přes převis a dále cestou HL traverz na vrchol. 

6. PŘES RYPÁK 6  (S. Pechouš)
Vpravo od Plátkova převisu, nástup v díře a dále nahoru. Původní 
klasifikace cesty byla VI / A2.

7. RŮŽEK 5+ (Z. Hrubec, Mikeš, 1955) 
Nástup v pravé části stěny, přes převis do kouta a z něho doleva na 
cestu HL traverz. 
Varianta RŮŽEK: vlevo od cesty Růžek, přes nýty na vrchol.



8. KARLOVA HRANA 4– (K. Hübner)
Hranou vlevo  od Starodávné na vrchol. 

9. STARODÁVNÁ 6
Vpravo od hrany středem stěny přes 1 kroužek  a nýt na vrchol.

10. DAGMAŘINA POLKA 4  (D. Kuldanová)
Za pravou hranou stěny sokolíkovým koutem na vrchol. 

Skála: OPUŠTĚNÁ  
Masív tvoří  skupina nižších skalek ve stráni nad turistickou  cestou.
Cesty jsou krátké a zarostlé.

4 - 4+ 5 Celkem
1 1 2 4

1. NEVĚRNÁ 4- 
Z jeskyňky hlubokým zářezem nebo vlevo od něj na vrchol. 

2. VRÁSČITÁ 5 
Převislou spárou uprostřed stěnky za pravým rohem skály na vrchol. 

3. PLÍŽIVÁ 5 (P. Stříbrný, A. Krejčí, 1969) 
Stěnou skalního bloku vpravo od Vrásčité na vrchol. 

4. PUKLÁ 4 + 
Cesta  je  na masívu výše ve stráni.  Středem rozlámané stěny na 
vrchol. 



Skála: ZAKLETÁ 
Zakletá je široká a nižší skála v lese nad turistickou cestou. Některé 
cesty jsou zarostlé vegetací.  

Do 
3 4 - 4 4+ 5 5+ 6 7 - Celkem
3 1 1 1 2 1 1 1 11

1. LEVÁ 5+ 
V levé části  skály  po stupních  vzhůru  a  popraskanou plotnou  na 
vrchol. 

2. MEZI KOZY 7– (S.Glejdura) *
Nástup převisem, přes kroužek do zářezu.

3. DAGMAŘINA ŠESTKA 6 (D. Kuldanová, O Brož, 1955) 
Převislým koutem do díry, odtud vpravo na roh na plotnu a na vrchol. 





4. PRAVÁ 4 (S. Pechouš, 1967) *
Vpravo od Dagmařiny šestky spárkou na plotnu a jejím středem na 
vrchol. 

5. ZÁBAVNÝ KOUTEK 2
Koutkem na  straně šikmé plotny na vrchol. 

6. HOST 5
Převislým  zářezem  vpravo  od  cesty  Zábavný  koutek,  na  vrchol 
(nejištěno). 

7. EMPÍROVÁ 4 - 
V levé části hranou pilíře. 

8. AGROSHOP 4+
Středem pilíře nahoru, nejištěno.

9. KLÍNOVÁ 3  (B. Voldřichová, K. Hübner)
Velkým komínem pod převis, odtud vlevo a hranou na vrchol. 

10. CHROMÁ 3
Vlevo ve svahu žlabem na odštípnutý balvan, z něj vhloubením na 
vrchol.

11. BEZ NÁZVU 5  (J. Hálek)
Vpravo od Chromé, plotnou přes nýt na vrchol.

Skála: ROZEKLANÁ 
Jedná se o komplex skal. Levá část je poměrně členitá. Střední část 
je nejvyšší. Pravou část tvoří převislá stěna. 

Do 
3 4 - 4 5- 5 5+ 6 - 6 7 - 7 7+ 8 + Celkem
3 1 1 2 3 1 2 2 1 3 2 2 23 

1. MARIINA 3
V levé části masívu, mírně doprava do zářezu a jím dále na vrchol.



2. VARIANTA PRAŽSKÉ 6- (S.Glejdura) *
V levé  části  stěny  pod  převislý  vystouplý  blok,  přes  tento  blok 
nahoru, nejištěno.

3. PRAŽSKÁ 5
V levé části  stěny pod převislý vystouplý blok, dále šikmou spárou 
vpravo do díry a odtud přímo na vrchol.

4. MECHOVÁ 3 
V pravé části stěny koutem na vystouplý balvan, z něj odtud přímo 
na vrchol.

5. KŘÍŽOVÁ 5-
 Cesta začíná v pravé části skály, vede traversem přes celou stěnu.

6. PIVO 6  (J. Novák) *
Cesta vede v pravé boční stěnce, přes 1 nýt na vrchol.

7. JARNÍ KOMÍNEK 2
Členitý komínek vlevo od pamětních desek.

8. APSIDA 5-
Přes mechovou stěnku do díry, přes staré nápisy dále na vrchol.

9. SKALÁCKÁ 7 (S. Pechouš, P. Stříbrný, 1967) *
Převislá stěna vpravo od Apsidy, po lámavých stupních pod převis, 
odtud  doprava   nahoru.  Pozor, hodně lámavé.  Původní  klasifikace
 VI / A2.

10. HOSTIE 7- (R. Klíma)
Levá varianta nástupu do Plátkova koutu.

11. PLÁTKŮV KOUT 5 (Plátek) *
Přes členitý žlábek k výraznému koutu a jím na polici  a přímo na 
vrchol (varianta – traverzem doprava a při pravé hraně na vrchol).

12. ZÁVOJOVÁ HRANA 7 (P. Stříbrný, J. Maňák, 1968)
Nástup stejný jako u Plátkova koutu, pod výrazným koutem traverz 
doprava přes nýt a dále na pravou hranu a tou na vrchol. Původní 
klasifikace VI / A1.





13. RYBÁŘSKÁ 5 (Hrubec, Muška, Pošmourný, 1954)
Vpravo za rohem od Závojové hrany, stěnou na vrchol věžičky.

14. STÁŇŮV KOUTEK IV 
V levé části stěny koutkem krátce vzhůru a pak doprava na vrchol.

15. DÁMSKÁ STÍNOVÁ 5+ (J. Kužvart, 1954) *
V levé části stěny lámavým zářezem na plošinku, z té dále doprava a 
sokolíkem na vrchol.

16. CIVILNÍ 6-
Vpravo od Dámské stínové přes členitou hranu do kouta a jím na 
vrchol.

17. PÁNSKÁ STÍNOVÁ 6 *
Zářezem do díry, dále vlevo na hranu a odtud na vrchol (stejné jako 
u Dámské stínové).

18. VARIANTA PÁNSKÉ STÍNOVÉ 7+
Nástup vpravo od Pánské stínové, z díry doprava ubíhající spárou 
na vrchol.

19. PROJEKT

20. BRANCŮV VÝKŘIK 8 + (M. Nedomlel)
Stěnou vlevo od Viktorovy šestky.

21. VIKTOROVA ŠESTKA 7+ (V. Mikeš, B. Voldřichová, 1955) *
Výraznou spárou  středem stěny do díry  a  odtud přímo na vrchol 
(varianta  –  traverz  doprava  do  spáry  a  na  vrchol   7-).  Původní 
klasifikace VI / A2.

22. KOUSEK PO SILNICI 8+ (S. Pechouš, dodělal S. Kořínek) *
Plotnou přes dva kruhy na vrchol.

23. VOJENSKÁ 7
Šikmou  doleva  ubíhající  spárou  v pravé  části  stěny  na  vrchol. 
Původní  klasifikace VI / A1.



24. PROJEKT (M. Nedomlel) 
Přímo stěnou přes dva nýty.

25. PROJEKT II. (M. Nedomlel)
V pravé části stěny u hrany (vlevo od Lesácké)

26. LESÁCKÁ 4-
Zarostlým žlábkem se spárami na vrchol.

ZÁVĚREČNÁ 
Skalní masív se nachází ve stráni, leze se v jeho pravé části. Cesty 
jsou krátké, poměrně zarostlé.

1. ZIMNÍ 3
Levým šikmým koutem do díry, z té  vlevo na vrchol.

2. BOROVÁ SPÁRA 3 (D. Kuldanová, O. Brož)
Spárou v levé části  stěny na vrchol.



3. JIŘÍHO SKOK (P. Stříbrný, J. Horal)
Pod vylomeným převískem přes sokolíkové chyty na vrchol.

4. PARDÁLÍ 3
Pravou částí skály členitou stěnkou přes odštěpy na vrchol.

5. VÍŤOVA 3
Pravou částí stěny na vrchol.

Lesácká oblast - Májovka



LESÁCKÁ OBLAST
Lesácká oblast se nalézá na levém břehu Otavy nad Pískem a je 
tvořena třemi masívy – Šedomodrá, Čertovka a Májová. Oblast je 
dostupná z Václavského předměstí po zelené značce.

ŠEDOMODRÁ

4+ 5+ 6 6+ 7 7+ Celkem
2 2 4 1 2 3 14

1. GAMOS 6 (J. Hálek a spol.)
Stěnkou přes převisy na vrchol.

2. STARÁ 5 + (J. Novák, S. Hlaváč)
Zelenou plotnou doprava ke hraně, při ní na vrchol.

3. OREGON 6 (J . Hálek a spol.)
2 metry vpravo od malého koutu převislou stěnou po stupních na 
vrchol.
3a. Varianta OREGON 6

4. KOMINICKÁ 4+ (F. Kosina, Kosinová, S. Hlaváč, M. Brůžková, 
31.5.1980)

Zářezem na předskalí a dalším zářezem na vrchol.

4a Varianta KOMINICKÉ 4+
Výrazným koutem na předskalí.

5. PLOTÝNKA 6
V levé části koutu plotýnkou na předskalí.

6. CESTA NIKAM 7+ (J. Hálek a spol.)
Převislou stěnkou na předskalí, odtud vpravo převisy na vrchol.

7. LEVÁ 7 (J. Hálek a spol.)
Vlevo na předskalí jako Cesta nikam, odtud přímo převisy na vrchol.





8. ŠEDÁ PLOTNA 7 (J. Hálek a spol.)
Převislou plotnou vlevo od předskalí přímo na vrchol.

9. VZPOMÍNKA 6 (P. Stříbrný, J. Slánský, Horal, 15.9.1969)
Pravou hranou šedé plotny pod převis, traverz vlevo a zářezem na 
vrchol.

9a. LETECKÁ
Nástup jako cesta Vzpomínka, dále přes převis hranou na vrchol.

10. FEDERÁLNÍ 7+ (Čiernik, J. Novák)
Při levé straně plotny na poličku a zářezem na vrchol.

11. Varianta FEDERÁLNÍ
Středem mezi Vzpomínkou a Federální.

12. ZRÁDNÁ 5 + (V. Mikeš, Muška, 1954)
V levé části masívu doprava pod převis, přes něj do díry a na vrchol.

ČERTOVKA

Do 
3 4 5 Celkem
2 1 1 4

1. PLÁTKŮV KOMÍN 3 (J. Plátek)
Komínem vzhůru pod převis, kolem něho vpravo a stěnkou na 
vrchol.

2. STARÁ CESTA 3+ 
Vpravo od komínu vzhůru k levé hraně převisu, traverzem asi 2 
metry vlevo a přímo na vrchol.

3. VZPOMÍNKOVÁ 5
Středem stěny přes několik převisů na vrchol.

4. RYCHLOVKA 4
V pravé části masívu sokolíkovou spárou přímo na vrchol.



MÁJOVÁ
Jedna z nejhezčích skal v oblasti. Nabízí množství cest různých 
obtížností.

4 5- 5 5+ 6 6+ 7 7+ Celkem
3 4 4 2 5 4 1 2 25

1. ŽĎÁKOVSKÝ TRAVERZ
Boulder  - traverz.

2. CHRASTÍTKO 5+
Převislým koutem pod převis a doprava na vrchol.

3. CESTA PRO MARIKU 7+ (J. Procházka, 1972)
Středem velkého převisu na vrchol.

4. RANNÍ PŘEVIS 6+
Převislou členitou stěnou šikmo doprava a koutem přímo na vrchol.

5. BAREVNÁ HRANA 5 (P. Stříbrný, A. Krejčí)
Výraznou hranou na vrchol.

6. VHLOUBENÍ 6+
Převislou stěnkou do vhloubení a jím na vrchol.

7. NA PAMĚŤ J. PECHOUŠE 6+  (J. Novák, J.Troup)
Vlevo od cesty Vhloubení, středem stěny na vrchol.

8. STUDNIČKOVA CESTA 5 (Z. Studnička, 1960)
Nástup jako Večerní, z police pravou částí na vrchol.

9. VEČERNÍ 5  (J. Novák,  J.Troup)
Za levým rohem výraznou spárou na poličku, odtud na vrchol.

10. KONEC NADĚJÍ 5- (P. Stříbrný, A. Krejčí, J. Horal, 21.8.1969)
Vpravo od Piety koutem na vrchol.

11. BAMBUSOVA PRAVDA 7+ (J. Novák, S.Glejdura)
Pilířem mezi Pietou a Konec nadějí. 





12. PIETA 6  (P. Stříbrný, A. Krejčí, J. Horal, 21.8.1969)
Středem stěny pod převis a přes něj na vrchol.

13. PRVNÍ JARNÍ 6
Rozlámaným koutem na vrchol.

14. PLAŠMUŠKA 6  (S.Glejdura)
Vpravo od hrany levé části Májové, převislou stěnou přes 2 police na 
vrchol.

15. PILÍŘ 4
Pilířem na rohu a stěnou na vrchol.

16. OSTRUHA 4
Přes rozlámané stupně na vrchol.

17. ZÁŘEZ 4
Vlevo od výrazné hrany mezi levou a pravou částí Májové.

18. ZDEŇKOVA 6
Vpravo od Májové, koutem na polici, odtud šikmo vlevo do jeskyně, 
z ní doprava a přechod do vrcholové části Májové.

19. MALÝ TRAVERZ (boulder)
Vpravo od nástupu na Májovou, po téměř horizontální trhlině 
doprava za roh, sestup spárou (nebo dále do kouta a tam sestup).

20. PLOTNY 6
Vlevo od Zdeňkovy cesty plotnami až na vrchol Májové.

21. PŘEVISY 6+
Stěnou pod výrazný převis uprostřed stěny, přes něj dále plotnou na 
vrchol.

22. MÁJOVÁ 5+ (V. Mikeš, Z. Hrubec, 1954)
Stěnkou šikmo doprava k bílým stěnám, odtud traverz doleva na 
balkon, přes převis na polici, traverzem doprava pod výraznou plotnu 
a tou na vrchol.

22a.  Levá varianta MÁJOVÉ 5





23. DIRETKA 7 (J. Hálek a spol.)
Přímo uprostřed nejvyšší stěny na vrchol. Pod vrcholovou hlavou 
více variant.

24. PLAVECKÁ 5-
Komínkem na předskalí, z něj plotnou na předvrchol.

25. NOS 5- (J. Novák, J.Troup)
Převískem a dále stěnkou na předvrchol.

26. VÁL 5-
Mírně položenou plotnou na předvrchol.

Lesácká oblast – Májovka



SKÁLY NA SEKYRCE
Skály se nalézají na pravém břehu řeky Otavy po Pískem. Přístup 
pěšky po zelené turistické značce.

Do 
3 4 4+ 5 6+ 7 - 7 Celkem
3 3 1 1 1 1 1 11



ZELENÁ VĚŽ
1. KOSÍ ZPĚV 7- (S. Hlaváč, J. Novák, 1979)
Převislým koutem ke skobě a dále středem, spárou na vrchol.

2. UZEL 6+ (J. Novák, S. Hlaváč, 1979)
Spárou vlevo od pravé hrany na vrchol.

SEKERNICKÉ SKÁLY
1. ÚDOLNÍ CESTA 3 (F. Kosina, 1981)
Z turistické cesty od zábradlí stěnkou na hranu a po ní na vrchol.

2. NAD CESTOU 4
Z kuloáru mezi skalami šikmo vlevo na hranu a tou přes stupně na 
vrchol.

3. ABSOLVENTSKÁ 4+ (M. Novotný, J. Novák)
Zářezem na pravé stěně na balkon a odtud vlevo koutem na vrchol.

4. FOTOGENICKÁ HRANA 5 (J. Novák, M. Novotný)
Středem pilíře na balkon a z něj vlevo, dále traverzem doprava na 
hranu a na vrchol.

5. KOMÍN 3 (F. Kosina a spol., 1981)
Zářezem na balkon a pravým komínem na vrchol.

6. JEDNIČKA 7
Koutem k velkému převisu, pod ním doleva a na vrchol.

7. DUPLEX SPIRALIS 4 (J. Novák, S. Hlaváč)
Po nepříznivě vrstvené skále vpravo od převisu na pilíř a odtud na 
vrchol.

8. CESTA J. MARKA 3  (Marek)
Na odštípnutý balvan a přímo stěnou na vrchol.

9. LAMBERTOVA SPÁRA 4
Nástup ve svahu nad cestou. Výraznou spárou přes převis na vrchol.







LIPICE
Přístup je stejný jako ke Skalám na Sekyrce, Lipice je však 2 km 
níže po proudu.

Do 
3 4 4+ 5- 5+ 6 - 7+ Celkem
5 2 7 2 1 1 1 19

1. ODLOŽKA 3 (S. Hlaváč)
V levé části masívu, krátkou stěnkou na vrchol.

2. OBKROČÁK 4+ (K. Hübner a spol.)
Plotnou pod převis a přes něj (nýt) na vrchol.

3. KOUTOVÁ 4+ (K. Hübner a spol.) *
Výrazným koutem nahoru, v horní části 2 m komínem doleva na 
vrchol.

4. PRVNÍ 3 (J. Troup, J. Novák)
Stěnkou vpravo od výrazného kouta do díry a zářezem na vrchol.

5. BOROVIČKA 4+  (J. Troup, J. Novák) *
V nejnižším bodě stěny žlábkem na balkon (borovice), dále vpravo 
do stěny a zářezem na vrchol. 

6. ŽÍLA 4+ (S. Hlaváč, J. Novák) *
Středem stěnky na balkon, dále mírně převislým zářezem k bílé žíle 
a na vrchol.

7. AMONTILADO 7+
Středem stěny na balkon, dále plotnou k vrcholu.

8. DUBOVÁ 5+ (K. Hübner a spol.) *
Z velkého balkonu (dub) přes převis na další balkon a spárou na 
vrchol.

9. INTERUPČNÍ 4 (J. Novák, S. Hlaváč, J.Troup)
Vpravo od dubu stěnou na polici a dále na vrchol.









10. ZATRACENÝ VEDRO 5- (J. Novák)
V levé části stěny pod doleva ubíhající spáru a tou na vrchol.

11. UKRADENÁ 6- (K. Hübner, V. Wimer) *
Převislým vhloubením pod převis, přes něj a dále nahoru.

12. KÁVA 5- (K. Hübner, V. Wimer) *
Koutem šikmo doleva do jeskyňky, odtud doprava a přes stupně na 
vrchol. Varianta: z jeskyňky přímo přes převis nahoru.

13. POHODLNÁ 4+ (J. Troup, J. Novák)
Sokolíkovým zářezem na balkon, odtud pravým koutem přes převis 
na vrchol. Varianta: nástup stěnou vpravo od zářezu.

14. PEVNÁ 4+ (J. Novák, J. Troup)
Koutkem přes převísky na balkon a z něj přímo na balkon nebo 
traverzem doprava a na vrchol.

15. BUDĚJOVICKÁ 4 (Volena a spol.)
Vpravo od Pevné ve svahu šikmou plotnou vlevo pod převis, 
traverzem doleva na hranu  a po ní na vrchol.

16. KRÁTKÁ 3 (F. Kosina)
Krátkým koutem na vrchol.

17. SÍGOVO KOMÍN 3 (Z. Schwarzkopf)
Nástup jako Krátkou, doprava do komína a na vrchol.

18. BÍLÝ KOMÍNEK 3
Přes krátkou stěnku do zářezu a na vrchol.

19. ŠÍPKOVÁ 4+ (Brůžková a spol.)
Stěnkou pod převis a přes něj na vrchol.



HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
(popisy cest z prvního horolezeckého průvodce)

VSTUPNÍ

Pater noster - tři kroky od širokého komínu proti proudu řeky nástup 
na  odštípnutý  balvan.  Odtud  po  celkem  dobrých  stupech  k prvé 
skobě.  Výstupem  na  levou  hranu  bloku  záchytem  pravou  rukou 
k vrcholu  spáry  pod převisem se dostáváme do nejtěžšího místa.  
Pravou  nohou  co  možná  nejvíce  do  rozporu  a  levou  rukou 
odhmatem  v levé  stěně  překonáváme  v horní  části  skály  obtížný 
převis.  Odtud přecházíme do levé stěny  a  dále  poměrně lehkými  
kroky k vrcholu.

TRIO

Iluse a Štít - nastupujeme asi 20 m 
od  rohu  hladkou  stěnkou,  kterou 
v horní polovině půlí svislá spárka.  
Po  sporých  stupech  a  chytech 
přejdeme  těžce  stěnkou  až  na 
kazatelnu  (skoba).  Odtud  nejprve 
po stupňovitém rohu vpravo několik  
metrů  vzhůru  (uzel)  a  potom 
přecházíme  doleva  hladší  stěnou 
po pevných stupech až na vrchol.  
(Exponované.)  Jedna 
z nejkrásnějších cest.

ZAČÁTEČNÍ

Dvojka  -  nastupujeme  uprostřed 
stěny  přímo  pod  výraznou  bílou  
skvrnu  několik  metrů  vzhůru  a 

ošemetným krokem se postavíme na menší polici. Z ní potom doleva 
vzhůru až ke kolmé spárce a podél ní na vrchol.

PŘEVISLÁ („HL“)



Há –  el  -  vystoupíme přímo cestou  k stěnce  s nápisem HL.  Zde 
v rohu dole skoba. Po obejití  převisu je obtížné přitáhnout tělo do  
kouta. K tomu si můžeme odpočinout sednutím do smyčky. Dále bez 
obtíží koutem vzhůru.

OPUŠTĚNÁ

Puklá - skála je vzdálena 30 m od skály Nevěrná v její úrovni asi 8 m 
vysoká.  Nástup  u  vystouplého  a  odštípnutého  balvanu  přes  nějž  
opatrně vystupujeme šikmo vpravo vzhůru těsně pod převis. Odtud 
kromobyčejně  těžce vpravo  překonáváme převis  přes  bílé  skvrny 
k vrcholu.  Lehčí  varianta:  pod  převisem  přecházíme  šikmo  vlevo 
vzhůru.

ROZEKLANÁ

Plátkův kout - nastupuje se několik metrů vpravo od komínové cesty 
podél spárky,  kterou tvoří  levá stěna a vpravo přilehlý pilíř,  až na 
širokou galerii. Po ní přecházíme celkem snadno doleva až do koutu,  
kde  galerie  končí.  Koutem  pak  stoupáme  po  sporých  stupech  a 
chytech  vzhůru.  V hořejší  části  odbočujeme  z koutu  doprava  na 
malou plošinku a z ní  podél  velkého vklíněného balvanu vysokým 
krokem na vrchol. (Exponované – krásné).

ZÁVĚREČNÁ

Zimní - z koutu skály je šikmá poměrně značná trhlina vklíněnými  
balvany. Nejtěžší místo je v dolní třetině, které překonáváme v lehu 
na zádech, pravou rukou záchytem za vklíněný balvan. Levou rukou 
ve  stěně  v zářezu  těsně  nad  hlavou.  Odtud  téměř  komínovým 
lezením až k vrcholu. Celá skála se dá lézt také stěnově, ale tento  
způsob nesplňuje cíl – tj. nácvik zimního lezení.

MÁJOVÁ

Májová - nastupujeme asi 8 kroků od levého komína sestupně asi  
0,5  m  vysokého.  Jdeme  přímo  vzhůru  po  dobrých  stupech 
k hnědému  vodorovnému  balvanu  pod  převisem.  Zde  krásné 



záchyty na hraně. Nyní traversujeme vlevo obtížným krokem přes  
hladký kout na pohodlnou terasu a jistíme. Dále vlevo přes převis  
(skoba) k hodinám. Odtud travers vpravo po jemných stupech přímo 
nad jistícího do jakési díry. Z ní vzhůru mírně vlevo na lávku s jistící  
skobou. Další úsek je travers asi 4 m vpravo po malých stupech. Pak 
přes  volné,  rozviklané  bloky  velmi  obtížně  na  vrchol.  Značná 
exposice.



Poznámky

Použité informační zdroje

• Průvodce sestavený kolektivem horolezeckých oddílů 

Českobudějovického kraje

• Horolezecký průvodce písecké oblasti, vydaný v roce 1982 HO 

TJ Spartak Písek



Vydání horolezeckého průvodce 
„Písecké skály“ 

podpořilo Město Písek  prostřednictvím 
„Grantového programu města Písku na 

podporu cestovního ruchu v roce 2006.“

Vznik průvodce dále podpořili:
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