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Na Hřebenech-bouldry
Oblast Na Hřebenech se nalézá v křivoklátských lesích přibližně 9km od obce 

Žebrák(dálnice D5). Tvoří ji 4 skalní buližníkové věže (resp. pět, počítáme-li i vzdálenější 
Pytláckou věž). Nejrychlejší přístupová cesta vede ze Žebráku přes obec Točník a Bzovou 
na Křižovatky. Odsud doprava a po přibližně 800metrech jsou vidět vlevo první skály 
(Jedlová věž GPS: 49.9240000N, 13.8290000E). Věže se nacházejí výhradně v těsné 
blízkosti silnice. Parkovat je možné na okraji vozovky. Oblast je vhodná i pro lezení s lanem
(jsou zde cesty klasifikace 2-9 UIAA). Bouldrů je zde v současnosti okolo stopadesáti v 
klasifikaci 2-8A. Skály jsou v lese, proto kartáč a smetáček mohu jen doporučit.



I.Maják

Věž Maják je při příjezdu z Křižovatek ze čtveřice věží ta poslední. Nalézá se po 
mírném klesání těsně před výraznou zatáčkou vpravo v lese asi 50metrů od silnice. Na věž
vede také asi lezeckých 20 cest až do klasifikace 9-(UIAA). 
GPS: 49.9260000N, 13.8330000E

Maják- hlavní skála: sev.-záp.stěna

1. Dy-dy-dy 3  SD obě ruce v horizontální prasklině. Z ní přímo nahoru po stupních do plotny.
2. Lehká hrana 6A  Z lehu (nohy vpravo) pod šipkou z výrazného madla. TOP v madlech nad 
převískem na hraně.
3. Bez levé hrany 6C  SD členitou stěnkou přes převis do hladké plotny. Plotnou víceméně podél 
levé hrany nahoru.
4. Reverso 7B/7B+ (?)  projekt
5. Anni 6C  SD po levé hraně záp. stěnky (bouldrem “Těžká hrana“) do stiskobočáku. Z něj doleva
vodorovnou prasklinou na hranu.
6. Anni-bez levé hrany 7A  Bouldrem“Anni“ do bouldru “Bez levé hrany“ a jím nahoru.



7. Těžká hrana 6B  SD po hraně.
8. Lukáškova SD 5B  Vpravo od “Těžké hrany“  SD nástup z madla pod šipkou a přímo nahoru 
do výrazné římsy.
9. Buliž 6A+  Ze stoje přes převis a mírně převislou stěnkou. 
10. Superbuliž 7A+  Ze stoje přes převis a mírně převislou stěnkou (definované).
11. Dolní traverz 6A  SD šikmo vzhůru doleva ubíhající prasklinou. Jí za hranu do lehkého.
12. Jindřiškova SD 6A  SD “Jindřiškovou cestou“ (bez odšlapu doprava).TOP první skoba JC.
13. Čtvrteční orgie 6A+  SD středem převislého bloku (bez výrazné hrany vlevo a doprava 
ubíhající police). Top asi ve výši 1. skoby “Jindříškovy cesty“ .
14. Traverz rukama nad převisem 6B+  Nástup u cesty “Sokolík“. Od šipky traverz doleva 
rukama nad převisem.
15. Anno-rukama nad převisem 7A+  Bouldrem "Traverz rukama nad převisem" (bez dobré díry 
pod minipřevískem v “Jinřiškově cestě“ ) do bouldru "Anni" a jím na hranu (chyty jsou víceméně ve
stejné výšce od začátku až do posledního kroku).

15a. Buližení 7B/7B+  “Anno-rukama nad převisem“  a dolez jako “Anni- bez levé hrany“. 
Var. Šplouchání na maják 7B+  Popis v databázi cest na lezec.cz .
16. Záblesk světla SD 5B  SD z výrazného madla pod šipkou. Top vrchol trojúhelníkové stěnky 
(bez velkého stupu pod nástupovým madlem).
17. STS Chvojkovice-Brod 6A+  SD z výrazného madla pod šipkou. Z něj přes římsu a výrazný 
spoďák doprava na hranu a vzhůru (bez velkého stupu pod nástupovým madlem).

Maják- východní stěna 
 

1. Nejdřív horem… 5C  Trav.po horních chytech doprava.
2. ...a pak dolem 6C  Trav. zleva doprava (jen chyty pod úrovní šipky a bez stupu vpravo dole).
3. Lákavá SD 5C  Levou částí- spárkou pod šipkou a jí nahoru.



4. Z nouze bouldrista 6A+  SD středem stěnky (LR-stiskobočák, PR-lišta) z pololehu vzhůru bez 
madel a hrany vlevo. 
5.Stěnka ve stěnce 6B+  SD pravou částí (v nástupu bez odšlapu doleva, nebo doprava).

Maják- kámen 1

1. Hadr v průvanu 5A  SD po levé hraně kamene.
2. Nepříjemné postavení 6C  SD LR-tečkou označená lišta při levé hraně. PR- tečkou označený 
nízký bekend (stejný, jako ve “Vyvanutí“ na LR). Stěnou bez jednoprstovky z “Vyvanutí“ a obou 
hran n.v. (po vylomení klíčového chytu zatím bez přelezu).
3. Vyvanutí 6B  SD LR-nízký bočák. PR-jednoprstvá dírka (označeno tečkami) a přímo hladkou 
stěnkou n.v. Bez obou hran.
4. Pravá Hrana 5C  SD po pravé hraně z chytu pod šipkou (obě ruce) na vrchol kamene.

Maják- kámen 2 (jihovýchodní cíp skal)

1. Kosti od stolu 5A  Z lehu přes strop na vrchol kamene. 

Maják- kámen 3

1. Okraj okraje 5C  Převislý blok. Z užší štěrbiny z lehu LR-bočák, PR-stiskobočák na vrchol 
kamene.



Maják- kámen 4

1. Moc Ti to nejde-bez hran 6B  Z lehu pod stropem (bez levé i pravé hrany) nahoru.
2. Moc Ti To Nejde 5C+  Z lehu pod stropem přímo nahoru. 
3. Moc Ti To Nejde-bez Pr. Hrany 6A  Z lehu pod stropem (bez pravé hrany) nahoru.

II. Bedlová věž

Bedlová věž leží směrem od Křižovatek (asi 900metrů) těsně vlevo u silnice před 
jejím klesáním na Kublov. Na věž také vede okolo 20ti cest do klasifikace 9-/9 (UIAA). 
GPS: 49.9250000N, 13.8300000E



Bedlová věž- údolní (západní) stěna 

1. Hraparáda 6B+  SD po levé hraně (obě ruce chyt vpravo od hrany) a dále přímo nahoru podél 
výrazné hrany na balkonek (bez kamene vlevo). 
2. Kroky k setkání 6C  SD z teček pod šipkou při levé hraně. LR bočák na levé hraně, PR 
bočáková lišta ve stěně. Nohy bez nejnižšího patestu a kamene vlevo pod hranou. Dále již bez 
levé hrany přímo.
3. Gepard 7A  SD přibližně středem stěnky bez patestu a kamenů vlevo vzhůru (s výraznou 
římsou vlevo 6B+). Nahoře bez levé hrany.
4. Levhart 6A  SD pravou částí stěnky vzhůru do mechu, nebo až nahoru.
5. Paleček – boreček 6C  Ze stoje vpravo u hrany z madla. Doleva do výrazné římsy a z ní 
nahoru (bez patestu, horizont prasklin a kamenů vlevo).
6. Majkl Bublej 5A  Nástup mírně vlevo od pravé hrany diagonálně doleva (mimo balkon) vzhůru. 
7. Pithart 6C  SD nástup v dolní poruše. Jí doleva až do velkého bočáku u levé hrany (bez 
lev.hrany a kamenů vlevo) a vzhůru.
8. Spojka 5A  Traverz zprava doleva poruchou na balkon.
8a. Spojka SD 5A+  SD nástup z madla u pravé hrany a dále jako “Spojka“ .
9. Stetson hluboko do čela SD 5C  SD z madla a vzhůru na balkonek (bez nástupových madel 
vlevo z “Palečka berečka“).
10. Mindráček SD 6A  SD vpravo za hranou vysutého pilířku středem členité stěnky na balkonek 
(ve výlezu bez výrazného chytu vlevo).
11. Kamkam 5B  SD pod šipkou. Bez podkamenů přímo n.v.



Bedlová věž- náhorní strana

1. Se skrupulí 5C  V levé části náhorní stěny. Z madel v levé části převisu levou rukou do 
poslední dobré lišty v plotně pod hliněným koutkem a nákul doprava do plotny do výlezu 
“Vyzývavé“. Horší dopad do šikmého.
1a. Se skrupulí SD 6B  SD z madla pod dvojšipkou a levým směrem bez police pod kamenem a 
bez kamene vlevo za spárou do var. ze stoje. 
2. Vyzývavá 5C  Ze stoje do nejvyšího místa převisu (vpravo) a výlez do hodě položené plotny.
2a. Vyzývavá SD 6B  SD z madla pod červenou dvojšipkou. Bez police pod kamenem na nohy. 
Bez kamene vlevo za spárkou nahoru a doprava do “Vyzývavé“ . 

III. Jedlová věž

Jedlová věž je první z věží na kterou narazíme (asi 800metrů od Křižovatek) po levé 
straně vozovky. Najdeme na ní též okolo 30ti cest (některé z nich ve stupnici 8-9(UIAA)). 
GPS: 49.9240000N, 13.8290000E



Jedlová věž- Hlavní skála (levá část)

1. Šmigrust 6A+  Z levé hrany plotny traverz doprava. Konec v koutu v pravé spáře.
2. Šmigrust-ový 6B  Spojení traverzu“ Šmigrust“ a “-ový“.
3. Zelený čtvrtek 6B  Převislou částí plotny SD bez levé hrany na "hřebínek" jím na polici.
4. Velký pátek 5C  SD stěnou- top na polici.
5. Bílá sobota 6A  SD pravou částí stěnky top na polici (bez hrany vpravo).
6. Škaredá středa 5A  SD levou spárou vzhůru bez použití té pravé top na polici.
7. SD Only for black and white 4  SD pravou spárou vzhůru (ruce pouze v pravé spáře).
8. -ový 6A+  Ze stoje z koutu “Only for black...“. traverz doprava do “Nové časy, staré skály“. 
Konec kout “Excalibur“.
9. Ruská krysa na pražském hradě 6A  Ze stoje převislým žebrem a poté plotnou vzhůru.
10. Ninja kick 6C  Nástup "Nové časy,staré skály". Výše mírně doleva (bez chytání výrazného 
žebra vlevo z "Ruské krysy..") a vzhůru.
11. Projekt
12. Hvala lijepa(kom) 6C+  Nástup "Nové časy, staré skály" a dále přímo po hraně na vrchol.
13. Nové časy, staré skály 6A  SD z madla při hraně. Vzhůru a hladkou římsou doprava přes 
hranu.



Jedlová věž- Hlavní skála (pravá část)

14. Vzpomínka na kamaráda 6B+  SD převislou stěnkou. LR-římsa, PR-bočák. Nástup z patestu 
bez levé hrany a koutu vpravo. Top balkonek.
14a. Vzpomínka na kamaráda(bez patesu) 6C
15. Excalibur SD 6A+  SD “Excalibur“. Ruce celou dobu jen spárou. Top balkonek.

16. Tísňová linka 6B  SD po výrazné hraně až do znatelného stisko-bočáku. Z něj úkrok doleva 
na balkonek-top.
17. Hrana snílků aneb- „Byl pozdní večer, první máj“ 7A  SD vhůru po hraně jako "Tísňová 
linka" ale bez odšlapu do kouta vlevo a za něj. Top v polici s kroužkem cesty "Excalibur".
18. L+S 6B+  LR-bočák, PR-spoďák. Stěnou vzhůru mírně vpravo podél tupého pilířku (vertikální 
praslina a chyty vpravo od ní se neberou). Top římsa ve výši rezavého kroužku.



Jedlová věž- Matrhorn

1. Levou hranou 5A  SD po levé hraně do nevýrazného zlomu.
2. projekt
3. projekt
4. projekt
5. Kladruby 7B+  SD v levé části (LR-dírka, PR-spoďák) a doleva na hranu.
6. De-stilovka 6A  SD podél praskliny nahoru.
7. Trocha strachu 6B+  SD středem podél praskliny a v polovině stěnky traverz doleva na hranu.
8. Rudé Pleny 6B  SD převislou stěnkou v pravé části.
9. Rozvahu-odvahu 
10. Odvahu-rozvahu 5A  SD traverz po hraně na vrchol.



Jedlová věž- Palečnice

 

1. Levá hrana 5B  Ze stoje po levé hraně.
1a. Levá hrana SD 5C  SD po levé hraně.
2. Levá hrana plus 6B  SD středem pilíře přes výraznou díru doleva na hranu. Jí do římsy. 
3. Skřipec 7A  Středem stěnky ze stoje s použitím díry do římsy.
3a. Skřipec SD 7B  SD středem stěnky s použitím díry do římsy.
3b. Palečnice 7C/7C+  Středem stěnky ze stoje bez díry do římsy.
3c. Palečnice SD 8A(?) 
4. Pravá hrana 6B+  Jako “Skřipec“, ale z díry na pravou hranou a po ni do vodorovné římsy.
4a. Pravá hrana SD 6C+  SD cesty “Pravá hrana“. 
4b. Pravá hrana SD-bez díry 7A/7A+  SD “Pravá hrana“ BEZ výrazné díry uprostřed stěnky. 



Jedlová věž- Jeskyně

1. Jeskynní žena 6B+  SD s pomocí levé hrany bez použití kamene vlevo přes převis.
2. Pikantní jeskynní aférka 6B+  SD středem stěnky  vzhůru. Výlez “Jeskynní ženou“.
3. Jeskynní odcizení 6C  SD středem stěnky. Nahoře bez velké kapsy z “Jeskynní ženy“ vlevo.
4. Jeskynní muž 6B+  SD pravou částí stěnky bez použití kamene vpravo přes převis.
5. Pravoboček 5A  SD převislou spárkou nahoru.



Jedlová věž- Tobogán (levá část)

1. Ra-i-bas 4  SD středem plotny vzhůru.
2. Tobogán 3  “Ra-i-bas“ ze stoje a dolez vpravo středem položené plotny vedlejšího bloku.
3. Povedený den 5C  Nástup“Rai-i-bas“ poté doprava po převislé hraně  na jeho vrchol.
4. Přímo do mechů 5C  Levou částí směrem žluté šipky do plotny a n.v.

5. Přes Špicu 5C  Mírně vlevo od středu stěny přímo přes trojúhelníkový útvar n.v.



Jedlová věž- Tobogán (střední část)

6. Sedí, bigbítem čas si krátí 5B  Středem stěny a výraznou doleva nahoru ubíhající policí n.v.
7. Co dělá Indián… 5A  Středem bloku přímo přes ukloněnou plotnu n.v.
8. Kominík 2  Nástup středem bloku a výše doprava lehce po rampě.
9. Rampička 5C+  SD výrazným doprava ubíhajícím žebrem. Jím na vrchol.
10. Zoban 5C  Při pravém okraji bloku středem stěnky přes převis.



Jedlová věž- Tobogán (pravá část)

11. Drvoštěpská 3  Po hrance a koutem na vrchol.
12. Přes pupík 6B  SD stěnkou přes trojúhelníkovou dírku přímo nahoru (bez patestu vlevo, levé 
a pravé hrany).

Jedlová vež- Sklep  



1. Besídka 5A  SD po hraně na vrchol.
2. Křeč 5A  SD po hraně na vrchol (Bez výrazného stupu přímo u paty hrany).
3. Vivat divadlo Sklep 6B  SD pravou hr. Trav. stěnkou do levé hrany (bez horní hrany a chytů 
těsně pod ní) a “Křečí“ na vrchol.
4. Prkna, která znamenají Sklep 4  SD pravou hr. a poté trav. doleva na levou hr. a ji n. v.

IV. Komáří věž

Komáří věž je první z věží, nicméně svým zasazením hlouběji do lesa a díky stromům
hůř viditelná. Nejsnažší přístup je podél dřevěného plotu Hájenky lesní cestou. Od silnice 
tímto směrem je věž vzdálená asi 100m. Další možnost je jít od Jedlové podél paseky a po 
pár metrech zahnout doleva ke skalám. Na Komáří vede okolo 20.ti, veskrze lehčích cest 
(do obtížnosti 8-/8 UIAA). V hlavním převisu je materiál výrazně křehčí než jinde na 
okolních skalách, proto je potřeba lézt s opatrností. GPS: 49.9240000N, 13.8270000E

Komáří věž- údolní stěna- levá část

1. Rozplavba 5A  SD zcela vlevo mírně převislou stěnkou na vrchol. 
1a.  Rozplavba var. 6A  SD “Rozplavba“ bez velkých chytů vlevo a hrany a chytů za hranou 
vpravo. 
2. S časem kolem krku 5C+  SD hranou vzhůru (bez odšlapu doprava na výrazné police).
3. Tou cestou mechovou… 3  SD stěnou vzhůru. Top madlo pod převískem.



4. HRAboš 6B+  SD (PR-výrazný stiskobočák, LR-přídrž). Bez pravé hrany.
4a. Speleo-bouldering 6A  SD vlevo od cesty “HRAboš“ obě ruce v bočáku pod šipkou a vzhůru. 
Výše jako “HRAboš“.  
5. Gentleman will climb but never jump! 6B  Z lehu z římsy vzhůru a doleva do ostrého chytu 
na hraně. Po ní (ruce pouze na hraně) do topu.
6. Ať žijí duchové 5C  SD ze sklopeného madla vzhůru (bez hrany vlevo).
6a. Ať žijí duchové plus 6B+  Nástup z lehu z nižší římsy.
7. Muž z Acapulca 5A  SD z výrazného madla pod šipkou. Šikmo doleva vzhůru.
8. Velký šéf 5B  SD nást.bočák a římsa. Šikmo doleva vzhůru. 
9. GWCBNJ Plus 6C  Nástup jako "Velký šéf" poté doleva do "Gentleman will climb but never 
jump" a jím do topu. Začátek se leze jen POD nást. šipkami bouldru.
10. Paběrek direkt 5A  SD jako "Velký šéf". Top "Pravidlo pěti pevných bodů".
11. Pravidlo pěti pevných bodů 5C+  SD koutkem se spárkou. Jím a výš do madla ve stěně (bez
kamene v převislé horní části koutku).
12. Bláznivý Petříček 5C  SD středem převisu do výrazné police.
13. Fragile 5C  SD hranou a dál stěnou do madla na polici.



Komáří věž- údolní stěna- Převis

1. Porta coeli 6A  SD z římsy u šipky. Poté trav. nad a převisem do „tunelu“ top na jeho konci.
2. Kamenej datel SD 5C  SD ze dvou lišt nad sebou. Poté vzhůru ve spádnici nýtu.

3. Milan Lasica RIP 6B+  SD (obě ruce v nást.madle) střechovitým převisem vzhůru a stěnou 
přímo nahoru. Top v římse někde nad úrovní 1.bh “Fernetové síly“. 
4. Fernetová síla SD 5C  SD nástup cesty “Fernetová síla“. Top 1.bh.
5. Loch(ovice) 5A  SD z kamene (bez volných kamenů dole) koutkem a stěnou do police pod 
2.bh “Fernetové síly“).



Komáří věž- Tunel

 

1. Paragánská padina 7A  SD start zcela vlevo ze dvou spoďáků pod šipkou. TOP vrchol 
kamene. 
2. Stovka 6A  SD vlevo od pr. hrany stěnou do madla ve stropě (bez pravé hrany).
3. Separátor 6B  Z topového madla "Stovky" stropovou spárou na vrchol kamenné desky (bez 
odšlapu do pravé stěny). 
3a. Stovka plus 6B+  Spojení “Stovky“ a “Separátora“.
4. Projekt
5. Náskok 4  Podél pr. hrany na vrchol kamene.
6. Méďa Béďa 6A  SD po hraně na vrchol kamene.



7. Džezgymnastika 4  SD z madel do plotny a jí na vrchol kamene.
8. Spandau Ballet 5A  SD středem plotny na její vrchol.
9. Tanec v dešti 5A  SD z plochého kamene podél praskliny na vrchol. 
10. Tanec v dešti s hranou 5B  SD nást. poměrně shodný s "Tancem v dešti", ale vzhůru s 
pomocí pravé hrany..

Komáří věž- jihozápadní stěna



1. Plotnička 5C  SD středem plotny (bez levé hrany) do madel.
2. Kapsář 5A  Nást.na hraně ze dvou kapsiček.  Po hraně přes převísek na vrchol.
3. Hayato 5B  SD pravou hranou klenbičky na vrchol kamene.

Komáří věž- kámen 1

1. Pitíčko s brčkem 5B  SD z madla ve vodorovné spáře, převisem i s levou hranou převisu a 
přímo přes hrot na kámen.
2. Soumrak pitíček 5C  Var. pitíčka s brčkem (bez levé hrany převisu).

Komáří věž- kámen 2- Vlna



1. Přízemní člověk 6B  SD nástup  na pravé hraně. Traverz těsně pod horní hranou na hranou 
doleva na levou hranu. Po ní na vrchol.
2. Po horní hraně 4  SD nást. jako “Přízemní člověk“, ale po horní hraně kamene.

Komáří věž- kámen 3

1. Mlha padlá na hlavu 6A SD (přímo ze země) do římsy z ní doleva a na vrchol.
2. Hek 5C+  SD (přímo ze země) z ostrého bočáku na vrchol kamene.

Komáří věž- kámen 4

1. Zvíře 5B  SD sokolíkovou spárou. Ruce jen na sokolíka-neodšlapávat vlevo.  
2. Komáři (se ženili) 5B  SD z výrazného madla na horní hranu kamene.



3. U konce s dechem 6B  SD nástup z patestu ruce v bočácích pod nást.madlem "Komáři..." 
doprava středem kamene (bez horní hrany). 


