
Zmatlánek



Menší ale krásné, spíše lehèí lezení vhodné 

tak na jedno odpoledne. Skála nabízí 
jedineènou ostrou pøírodní hrubozrnnou žulu 
jizerského typu s krystaly a bramborami. 
Zajímavé technické kroky v cestách a 
vrcholová knížka. (Bohužel v okolí nejsou 
další horolezecky využitelné skály.)
7 krátkých odjištìných cest, každá má vlastní 
slanìní (bez maillon), jedna výraznì tìžší 
cesta. Nadšenci si mùžu vzít vlastní jištìní do 
jedné spárové cesty.

Pøístup:
Z Kamýka nad Vltavou do Krásné Hory nad 
Vltavou a po silnici è.  smìr . Asi 
1100 m od benzínky je cestou z kopce 
zatáèka s mostem pøes , kde 
odboèíme za svodidlem vpravo dolù po 
štìrkové cestì. Ta vede pøes mostek nebo 
brod okolo stavení  až na rozcestí 

, kde pokraèujeme pøímo smìrem k 
poslednímu mlýnu  pøes další most 
pøes potok. Masiv  se nachází 
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vpravo ve svahu za potokem. GPS: (49.6129178N, 14.2483453E)
Zaparkovat se dá podél cesty. Pod skálou je paseka zarostlá maliním, potok pøekroèíme o 100 m výš a 
ke skále dojdeme obloukem zprava pìšinou pøes kamení. Auto se dá otoèit dole u mlýna, kde cesta 
konèí. 
Obèerstvení: benzínka, v létì hospody v Krásné Hoøe, celoroènì v Kamýku.

300 m od rozcestí
800 m od odboèky 
z hlavní silnice

300 m
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1. Násoska 3
První krátká cesta zleva. Stìnou podél hrany pøes 1 bh na polici ke slanìní. Lze prodloužit doprava.

2. Šest rumù s Heroldem 4
2. cesta zleva, stìnou (bh) pøes šikmou trhlinu a lištu na polici (bh) a pøímo ke slanìní.

3. Bramborový UM 5+
Vlevo od spáry pøímo stìnkou (bh) na polici (bh) a pøímo ke slanìní. 2. bh není vidìt, více možností 
pøelezu.

4. Notorická brázda 5+
Spárou ve støedu stìny (bh) na stupeò a pravou stìnou podél spáry (bh) ke slanìní. Vrcholová knížka, 
tìžší nástup a výlez (bez paøezu!).

5. Vypítko 6
Vpravo od spáry pøes pilíø (bh) a pøímo stìnkou (bh) ke slanìní.

6. Rumové výkyvy 7+
Stìnou pøi pravé hranì (bh) pod pøevísek (bh) a pøes nìj kromobyèejnì tìžce s pomocí pravé hrany ke 
sl. Pevnì vìøíme, že Bahno vyøeší i poslední vltavský problém direkt.

7. Anèa Dlaòová 5
Pravou hranou (2 bh) ke slanìní na hranì.

[7 m, 1 bh. + sl.]

[9 m, 2 bh. + sl.]

[10 m, 1 bh. + sl.]

[10 m, 1 bh. + sl.]

[10 m, 1 bh. + sl.]

[9 m, 1 bh. + sl.]

[9 m, 1 bh. + sl.]
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