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Čertovy skály se nacházejí přibližně 20 km na JJZ od Prahy při SV okraji obce 

Černolice, pod J svahem poslední části hřebene Brd. Jsou snadno dostupné ze železničních 

stanic ve Všenorech a v Dobřichovicích na trati Praha-Plzeň (171). 

 

 

Přístup : 

a) ze Všenor. Ze stanice žlutě značenou cestou obcí a za ní lesem. V ohybu cesty 

značka odbočuje vpravo do úvozu. Pokračujeme stále neznačenou cestou až na lesní silničku. 

Po ní doleva na okraj lesa. Odtud stoupající cestou doprava až do vysokého lesa, zde pěšinou 

na louku, k prvním stavením a pod skály (40 min.); 

b) z Dobřichovic. Z nádraží doprava a hned první ulicí doleva vzhůru obcí přes další 

ulici až na okraj lesa. Stále stoupající lesní pěšinou přes silničku na vrchol hřebene. Bud' přes 

obec, nebo po červené značce (jde po hřebeni) doleva ke skalám (40 min.), 

 

Vlastním dopravním prostředkem: z Prahy po dálnici na Strakonice k obci Řitka. Přes 

obec do Černolic, popř. až přímo pod skály. 

Čertovy skály náležejí geologicky do skupiny tvrdých tzv. drábovských křemenců 

spodně silurského původu. Probíhají od JZ k SV, netvoří souvislý hřeben, ale několik na sebe 

navazujících skalních útvarů oddělených žlaby spadajícími k J a JV. K JV spadají skály 

kolmými a místy převislými stěnami, v nejvyšších bodech vysokými přes 20 m. K SZ jsou 

stěny nízké a spadají na podélný terénní val. 

Z horolezeckého hlediska poskytují Čertovy skály výstupy většinou v pevné skále a 

jejich rozmanitá členitost umožňuje nácvik téměř všech způsobů horolezecké techniky. 

Obtížnější výstupy jsou zajištěny fixními skobami a kruhy. Jako cvičné skály vyhledávali 

Čertovy skály už průkopníci pražského horolezectví na počátku našeho století (první zpráva z 

r. 1904), intenzívněji po první světové válce. Také dnes náležejí k nejnavštěvovanějším 

horolezeckým terénům v okolí Prahy. Stanovat lze přímo pod skalami v březovém hájku, 

voda je v sousedící chatové kolonii. 

Čertovy skály se dělí na pět skalních útvarů, které stejně jako výstupy popisujeme 

zleva doprav?. První skalní útvary Kulička a Malá skála, jinak dohromady zvané též Malá 

věž, jsou horolezecky bez významu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mapa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 

 

 

 



A. Dvojitá věž 

Tvoří ji dva na sebe navazující skalní útvary. Dolní skála je obrácena členitými stěnami 

výlučně k JV. Přibližně v polovině z ní vybíhá kolmo výrazná skalní kulisa (deska). Vpravo 

od kulisy je stěna přerušena komínem. Nad ním začíná Horní skála spadající stěnami k JV a 

V. Její úpatí tvoří stupňovité žlaby. 

 

 

 

 
DOLNÍ SKÁLA 

1. Štekrův převis. Výstup v 1. okraji stěny. Pod přev. zářez mezi dvěma skalními deskami a 

jím na vrchol. - V 

2. Opomenutá. Asi 4 m vpr. od předcházející cesty šikmo dopr. pod přev. stupeň (skoba). 

Odtud bud' vl. na balkónek a lámavou stěnkou na vrchol, nebo dopr. na hranu a po ní na 

vrchol. - IV. 

3. Honzovy převisy. Nástup do stěnky vl. od vybíhající skalní kulisy. Poněkud vl. přes 

olámaný nízký převis na úzkou šikmou plošinku (v ní kruh). Odtud: 

a)      Přímo přes další ostrý převis a po 1. hraně na vrchol. - IV. 

b)      Dol. po strmé krátké lávce a stěnkou vpr. na vrchol. - III. 

4. Velké chyty. 4 varianty výstupu po skalní kulise vybíhající kolmo ze stěny: 

a)      JV hrana. Přímo po hraně kulisy přes převis na plošinu (kruh) a dále po hraně přes 

další převis na vrchol - VI. 

b)       Normálka. Po okraji 1. strany kulisy s dobrými chyty snadno na plošinu ke kruhu, 

překrok do stěny vl., přes nízký přev. stupeň a stěnkou na vrchol. – III 

c)       JZ koutem. Koutem vl. na plošinku a jako u b) na vrchol. - III. 

d)       JV koutem. Nástup pod komínem vpr. od kulisy, po 2 m travers dol. do kouta a jím t. 

na plošinu. Jako u b) na vrchol. - IV. 
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5. Komín. Komínem vpr. od skalní kulisy v horní části kolem vklíněného balvanu na vrchol. - 

II. 

6. Vzdechy. Výstup stěnou vpr. od komína. Přes vytlačující stěnku na poličku a další stěnkou 

ke kruhu. Odtud buď přímo podél spáry, nebo po skalách vpr. na vrchol. IV. 

 

 

HORNÍ SKÁLA 
7. Traverzník. Z plošiny nad komínem vodorovným traversem po přerušovaných lištách dopr. 

(skoba). Z poslední lišty přímo vzhůru spárkou, koutem a stěnkou dopr. na vrchol. - II. 

8. Bříško. Ze žlabu na úpatí JV stěny do přev. spáry (skoba) a tou na lištu (skoba). 

Vodorovným traversem dopr. a přes přev. stěnku (skoba) na plošinku pod vrcholovým pře-

visem. Bud' přímo přev. spárou, nebe lehčeji skalkami vpr. na vrchol. - VI, 

* 9. Taštička. Výstup JV hranou. Poněkud šikmo přes plochý balvan s dobrým chytem - 

„taštičkou" - na hranu (2 skoby). Nejprve poněkud dopr., pak přímo vzhůru pod přev. bříško. 

Bud' přímo přes převis, nebo vl. od něho a po hraně na vrchol. - VI A0. 

10. Schodiště. Výstup V stěnou. Z horní části žlabu spadajícího z terénního valu nejprve 

kolmější, později ustupující stěnou po stupních (spíše blíže pr. hrany) k vrcholu. - II. 

 

B. Střední věž 

Rozložitý skalní útvar vpr. od Dvojité věže. Spadá k JV širokou, hojně členitou, 

kolmou a místy přev. stěnou, dosahující výšky až přes 20 m. Touto stěnou vedou hlavní 

výstupy. SZ stěna s úpatím na vrcholu podélného terénního valu je nízká, ale kolmá. 
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JV STĚNA 

11. Panikář. Mělkou spárou v 1. části stěny pod malý převis (vpr. skoba) a přes něj do hnízda 

(skoba).  

Odtud: a) Přímo přes přev. balvan vzpíráním na plošinku, kontem do zářezu a z něho na 

vrchol. - III. 

b) Kolem přev. balvanu dol. po římse, dále dopr. na plošinku nad balvanem a jako u 

předcházející varianty na vrchol. - III. 

12. Plotny. Nástup asi 2 m od předcházející cesty pod třemi pásy hladkých šikmých ploten. 

Přímo přes nejnižší z nich a první převis na střední plotnu (skoba) a traversem dopr. ke kruhu. 

Vysokým krokem na třetí plotnu (skoba), z ní do kolmé stěny a tou pod vrcholový blok 

(kruh), přes který na vrchol. - V. 

13. Jižní rys. Výraznou trhlinou ve středu stěny (skoba) na balkónek (kruh). Šikmo dopr. 

vzhůru členitou skálou ke krátkému koutu a jím na vrchol. - III, 

 

 

* 14. Tři převisy. Výstup v pr. části stěny. Přes dvě lavice pod přev. stěnkou a tou přímo 

vzhůru na balkónek nad prvním převisem (skoba). Odtud vl. na příkrou hladkou plotnu a 

koutem vpr. kolem přev. výběžku na další balkón (2 skoby). Vysokým krokem přes poslední 

převis, vodorovným traversem dopr. kolem vystupujícího kamene (tzv. Příčný kámen, za ním 

skoba) a kolmým koutem na vrchol ! - V. 

* 15. Velký převis. Nad předskalím po pr. okraji stěny tvoří skála vysoký kout, který přechází 

v převis. Koutem k balkónku vystupujícímu ze stěny vpr. Přechod do stěny vl. (skoba), stále 

šikmo dol. vzhůru na hranu a po ní k. t. až k plotně přímo nad převisem k vystupujícímu 

balvanu (vpr. skoba). Jako u předcházející cesty na vrchol. Nedostatečně jištěno, staré skoby 

byly odstraněny! - VI. 

16. Hiršovka. Travers pr. částí stěny. Trhlinou Jižního rysu na první plotnu vpr., vodorovným 

traversem kolem hrotu k zářezu a jím na balkónek. Traversem stále dopr. pod převis (skoba), 

kolem hrany na lávku za rohem (skoba) a stěnkou na balkónek v pr. stěně kouta nad 

předskalím.  

Odtud: a) Vytlačujícím traversem dopr. za hranu do V stěnky a po skalních stupních na 

plošinu pod vrcholovou stěnkou.  

b) Z balkónku poněkud vl. a přímo přes převis na plošinu pod vrcholem ve V části stěny. Z 

plošiny přímo stěnkou nebo její pr. hranou na vrchol. IV-V. 

17. Maturita. Nástup z plošiny na předskalí pod převisem v pr. části stěny. Zářezem na 

balkónek a jako u předcházející cesty na vrchol. - V. 

18. Velký travers. Panikářem (č. 11) do hnízda (skoba). Travers dopr. kolem vytlačujícího 

bloku (skoba), po úzké lavici v nejvyšší třetině ploten stále dopr. a sestupem k balkónku 

Jižního rysu (kruh). Odtud dopr. nad poslední ze Tří převisů (č. 14) a jako u této cesty na 

vrchol. - V. 

 
SZ STĚNA 

19. Šikmá spára. Spárou probíhající dopr. asi uprostřed stěny na její konec, vzhůru na 

nevýraznou poličku a krátkou kolmou stěnkou na vrchol. -- IV. 

20. Severní převis. Nástup asi 4 m vpr. od předcházející cesty pod převislým schodem 

přerušeným zářezem v podobě „V". Stěnkou do zářezu (skoba) na nevýraznou poličku a 

krátkou stěnkou na vrchol. - IV. 

 

 



C. Severovýchodní věž 
 

Poslední rozložitý skalní útvar Čertových skal. Spadá k JV vysokou a kolmou skalní 

stěnou přeťatou přibližně nad polovinou podélnou římsou. SZ stěna věže je nízká, její úpatí 

tvoří podélný terénní val. V stranu věže pak tvoří kolmá, zčásti přev. a jemně členěná stěna. 

 

 
 

 

 

JV STĚNA 
21. Černý důl. Z nízkého předskalí v I. části stěny do hluboké spáry (vpr. skoba) a tou až na 

konec.  

Odtud: a) Nejprve dopr. krátkou stěnkou a poté vodorovným traversem dol. do hnízda pod 

převisem (skoba). 

b) Stěrkou poněkud vl. (skoba) v. t. do hnízda pod převisem (skoba). Z hnízda přímo přes 

převis spárou (smyčka) na podvrcholovou lavici (skoba) a přes nízkou stěrku na vrchol. - IV-

V. 

22. Generálka. Z nízkého předskalí v 1. části stěny po šikmé lávce dopr. na její konec a přes 

stěrku na 1. okraj širší podélné římsy. Nebo vpr. od předskalí přes odštípnutý blok se zářezem 

v podobě „V" a přes nízký převis (vpr. skoba) na lávku a stěrkou vpr. na okraj římsy. Po 

římse vodorovným traversem stále dopr., uprostřed sestup na dolní lávku a tou až na konec. 

Spárkou kolem skalního zobce vzhůru na plošinu a z ní na vrchol. - II-III. 

23. Horní travers. Nástup kolem hrany vl. od horní vésti Černého dolu. Travers dopr. do 

skalního hnízda pod převisem (skoba). Po lavici dopr. na její konec a sestup na okraj podélné 

římsy v Generálce. Jako u předcházející cesty traversem stále dopr, a spárkou kolem zobce na 

vrchol. - III. 
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24. Travers pod Generálkou. Z odštěpeného bloku se zářezem v podobě „V" (nástup na 

Generálku) stěrkou mírně dopr. pod její přev. část (skoba). Travers dopr. za oblý roh do 

mělkého vhloubení (skoba). Odtud 

a) Přímo vzhůru přes malý převis (kruh) a dva stupně na konec dolní lávky v Generálce 

a z ní na vrchol. 

b) Pod převisem traversem stále dopr. po spárku, podél ní na lávku, z té traversem dopr. k V 

hraně skály a po ní na vrchol. - IV. 

25. Suchá břízka. Nástup v pr. části stěny blíže středu. Převislou stěnkou do spárky a podél ní 

na lavici. Odtud: 

a)      Šikmo dol. na konec lavice v Generálce a touto cestou na vrchol. 

b)      Jako u předcházející cesty (varianta b) dopr. k V hraně skály a po ní na vrchol. - V 

dolní části V. 

26. Otovka. Travers v pr. spodní části JV stěny. Na šikmou lávku, po této dopr. vzhůru 

(skoba) a posléze téměř vodorovným traversem dopr. přes 3 skoby. Od poslední z nich: 

a) Asi 2 m přímo vzhůru, pak šikmo dopr. (skoba) na lávku u V hrany. 

b) Asi 1 m níže, pak travers dopr. pod převis a po jeho pr. straně (skoba) na lávku u V hrany 

(skoba). Kolem hrany ke spáře a tou na podvrcholovou plošinu. - V. 

27. Zbojnická. Nejprve přev. stěnkou na 1. okraji stěny a dále pod převis (kruh). Po jeho 1. 

straně vzhůru na polici (na ní skoba) přes přev. a lámavou stěnku na plošinku a už po 

ustupující skále na podvrcholovou plošinu. - VI. 

28. Kazatelna. Nástup v JV hraně věže. Přes převis (kruh) na kazatelnu pod dalším převisem 

(skoba). Do stěny vl. a spárou jako u Otovky (č. 26) na podvrcholovou plošinu. IV. 

 

V STĚNA 

29. Foxova cesta. Nástup v přev. JV hraně věže. Mírně dopr. vzhůru přes přev., málo členitou 

stěnku k vo3orovnému zářezu a od něho přev. hladkou stěnou na podvrcholovou plošinu. - 

VI. 

30. Bundalka. Nástup ve středu V stěny. Přes 2 úzké police a po málo členité, mírně přev. 

stěně (skoba) na podvrcholovou plošinu. - VI. 

 

SZ STĚNA 

31. Čertova stěnka. Nástup asi 1 m od 1. hrany. Středem kolmé, málo členité stěnky na 

podvrcholovou plošinu. - III. 

32. Čertova zahrádka. Nástup do výdutiny pod převisem v 1. části 

stěny. Pod převis (kruh), pak dol. pod jeho výběžek. Přes ten vysokým krokem a vzporem, 

pak po stupních na podvrcholovou plošinu. - IV.  

33. Čertův převis. Přímo přes převis nad výdutinou v 1. části stěny (kruh) vzpíráním n. t. do 

ustupující stěnky a tou na vrchol. - VI. 
 



Dodatek k cestám 

 

A. Dvojitá věž - Dolní skála 

 

Bžunda V - Jeden krok na začátku. Ale velmi nepříjemný, Potom lámavé. 

Hagen V - Vypadá to jako choďák, ale dole to možná překvapí. Odjistit moc nejde. Dobrá 

cesta na tréning morálu v malém. 

Kulisa (Hrana) III – V - Zprava, zleva, středem. Dá lézt po vystupující, od skály vlastní 

oddělené kulisy. Zprava v rohu pěkná spára. Opět poněkud rozlámané, zejména v levé části. 

 

A. Dvojitá věž - Horní skála 

 

Potvora III - Nástup stěnkou, anebo spárou a nahoru. 

Zlaté nýty a co. VII - Něco pro sportovce. 

Brašnička VI+ - Po malých lištičkách. Pokud od přímky nýtù malinko uhnete, je hnedle 

lehčí. Pokus o modernu se vším všudy i s tím, že si musíte dávat pozor, abyste lezli tudy, 

kudy to nejde, a nikoliv tudy, kudy to jde. 

Žebřík III - Prostě taková IV. Cestou "kudy to jde". 

 

Střední věž - JV stěna 

 

Destrukce VI - Klasický směr výstupu osazený nýty. 

Dabl V - Přes skobu a nýt. Docela těžký krok. 

Středem (Kočanova) III - Přes kroužek uprostřed. 

 



Přejištění nejdůležitějších černolických cest 

5. 9. 2005 

 

Na konci prázdnin opravil největší hrůzy v Černolických skálách (snad!) Jan Puš s Tomášem 

Frankem, Pavlem Novákem a Kubou Turkem a díky Jindřichu Pražákovi z Českého 

horolezeckého svazu, který zařídil vrtačku a dodal materiál.  

Problémy:  

a) Myslíme si, že je třeba zachovat klasický ráz místního lezení, které kromě jiného slouží 

jako příprava na hory a terény, kde je potřeba používat vlastní jištění a hlavně vlastní hlavu.  

b) Skála je často natolik nekompaktní, že osazení pevného jištění by byl nonsens.  

Tedy:  

Dali jsme dobírací borhák na místo, kde končí Kazatelna a Zbojnická. Na konec Ploten a 

zároveň Panikáře, aby se obě cesty daly dolézat až na vrchol. Opravili jsme konec Tří převisů, 

kde se dolézá také Destrukce a Velký převis. Ve stejné cestě jsme odstranili skobu s 

kroužkem, místo níž lze umístit dobrý vklíněnec, a umístili dobírací borhák.  

V Jižním rysu jsme doplnili jištění v horních partiích, které je v průvodcích uvedené, tak aby 

se někdo neděsil, že ho nenajde, a zároveň umístili nový dobírací borhák. Doplněný dobírací 

borhák najdete také nad Černým dolem, takže jsou tam teď dva.  

Nové borháky místo starých shnilých skob jsme dali do Kulisy, kude se lezou především 

Velké chyty, a do Stiskátka, kde jsme měli potíže s nalezením aspoň plus/mínus dobré skály.  

Některé nefunkční skoby jsme odstranili, jiné ponechali jako památku a na dokreslení 

místního koloritu. Ve Štekrově převisu je pro opravdové zajištění nutné založit nad skobu 

vlastní jištění. Do Suché břízky je dobré do cesty nastoupit jen v případě, že na cestu máte. 

Skoby jsou pofidérní, skála rozbitá... prostě kompletní lezení.  

Falešný pocit jistoty: 

Zvláště pro horoškoly je důležité, že jsme odstranili zbytky dvou uřezaných kruhů na vrcholu 

Hlavní věže, a začátečníci o ně nemohou zakopnout. 

Pokusili jsme se nekráčet cestou některých pokusů na českých skalách, kde jištění vězí ve 

volných blocích. Takové budí falešný pocit jistoty a je tedy nebezpečnější, nežli holá skála. 

Celkem jsme umístili osm boháků. Někdo nám během práce jeden borhák zabavil. 

Předpokládáme, že s oprávněným pocitem, že když se hýbá, je nebezpečný, a tudíž se jedná o 

zabavení s ušlechtilým motivem...  

Do Tří převisů byla vrácena stěnová knížka v nové krabici. 



Fotogalerie 

 

Jan Puš vrtá dobírací borhák nad Plotnami. 

 

 

Tomáš Frank vrtá nové jištění nad Černým dolem. 



 

 

Pavel Novák obnovuje jištění v Jižním rysu. 

 

 



                 

 

                                              

 

Stará skoba ve Třech převisech  (odstraněna). 

Kuba Turek vrtá jištění ve Stiskátku. 



 

 

 

Dobírací borhák nad Černým dolem (vyměněn). 

 

 

 



 

 

 

 

Skoba a staré smyčky ve Třech převisech (odstraněno). 

 

 



 

Slušná skoba ve Třech převisech (smyčky odstraněny, skoba ponechána). 

 

 

Stará a nová skoba v Jižním rysu (nahrazeny spolehlivým borhákem). 



 

Tomáš Frank připravuje díru na umístění borháku nad Kazatelnou. 

 

 

 



 

 

Uf, to byla práce...! 



Boudering v Černolicích 

Minete-li skály Čertovy a pokračujete dál po cestě na Červenou hlínu, tedy na Hřebeny 

(omalované červenou značkou) a za chvíli vlevo uvidíte kamení na které se dá také lézt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asi nejhodnotnější kus kamení. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Slepucha 

Skalka u Všenorského potoka 

 

Nekultivovaná skála pro opravdové muže a statečné ženy a také dobrá průprava do hor 

v malém.  

Řekl bych, že by se sem měl vypravit jen ten, kdo má rád trochu vzrušení v opravdovém 

přírodním terénu a kdo má i s takovým lezením zkušenosti. Jinak je lépe jít na nedaleké 

klasické Čertovy skály v Černolicích, pod které tato skála správně spadá. 

Sejdete-li po cestě zdobené červenou značkou od Černolic směrem na Jíloviště k potoku, tak 

ten potok se jmenuje Všenorský. To proto, že teče do Všenor. Přejděte jej hnedle, jak na něj 

narazíte a kousek v kopci je malebná skalka. Jděte k pravé části stěnky (orientace dle 

příchodu) proti proudu a uvidíte jakousi roklinku s dvěma duby a po pravé i levé straně 

stěnku, pilířek. Výška skály až 30 metrů. 

Nápad vytvořit na tuhle skalku nějaké cesty, skalku pojmenovat (takhle) a sepsat průvodce 

vznikl mezi členy Tyfloturistického oddílu (který má jinak lezení jen jaksi „bokem). 

Cesty jdou velmi dobře odjistit vším možným i nemožným. Na dosažení obtíží je třeba obtíže 

hledat, všechny výšvihy, ze kterých se skála skládá, jde také (víceméně pohodlně) obejít. 

O prvovýstupcích: 

Kamila „Kamča“ Koncová a Petr „Schnaubi“ Schnaubelt jsou zcela nevidomí, a tak kdo chce 

zopakovat jejich výkon, může si (nejlépe už na přístupu ke skále) zavázat oči.  

 

Tu skálu znám již nějakou dobu. Ty lidi už vlastně taky, ale stále mě překvapují. Když jsme 

ve spolku tajemného názvu Tyfloturistický oddíl vedli řeči, padl i nápad vylézt si (někteří 

občas, někteří často lezou) na skálu. A proč né na skálu, na které nikdo ještě nebyl?  

 

Ten název znamená slepý. A skutečně, dva z nás nevidí. Seskupili jsme se tak, jak kdo měl 

čas, a jeden deštivý den jsme se postupně sešli ve vlaku na trati Praha-Všenory. 

 

Od vlaku jsme potom vyrazili směr skalina. Petr a Kamča poslepu, protože jinak jim nelze, 

Rebeka poslepu s klapkama , neb tak občas činíme, abychom měli představu, když někoho 

vedeme, co to obnáší pro vedeného. Zbývající vedli, pes běhal a lehce mžilo. 

 

Po překonání kopce, skopce a potoka jsme konečně stanuli, zastavili a sedli. A já znejistěl. 

 

Před několika dny jsem sice byl místo obhlédnout, zda-li je to reálné, a usoudil jsem, že je to 

sice nereálné, ale možné. Nyní mi to přišlo nemožné. Suť vylepšená vosím hnízdem a nad ní 

skalina složená z lokrů, hlíny a mechů, lehce navlhlá a vcelku tak dvacet metrů vysoká. No 

nazdar! 

 

http://urna.nekrosoft.cz/chs/action/getArea?detailId=10000116
http://www.tyfloturistak.info/


Jal jsem se stoupati coby prvovýstupce, neb mne už není škoda. Ovázaný stromeček ihned 

začal odcházet i s kořeny a kusem skály. O kus výš jsem založil čoka do spáry. O chvíli 

později již s rachotem letěl na jističe čok, i ta spára... 

 

Občas to bylo převislé. Občas to bylo prostě hnusné. Často. Poněkud rozechvěn jsem dolezl 

na vrchol a začalo pršet. 

 

Pak dolezl klidně a s přehledem Pedro a ujal se role dobírače. Propadl jsem směsici 

neopodstatněného optimismu a bezbřehého fatalismu. A šel s nevidomým Petrem ke skále. 

"Chceš raději prudkou sutí, nebo přes vosí hnízdo," tázal jsem se starostlivě. "To je jedno, 

někudy mě tam doveď," odpověděl rozšafně Petr. 

 

 
Petr, foto: Bára 

 

 

Došel, navázal se a jal se stoupati. Já s ním, pln obav, na druhém špagátu. Ano, to je to místo -

- noha do mechu, rozpor, přitlačit nohou kámen, aby nevypadl, a dynamicky po drnu. Zarýt 

do něj prsty a rychle po chytu vpravo. Za něj lehce, je vidět... Nojo, ale on nevidí. Ani kam s 

nohou, ani po čem hrábnout. Nicméně Petr postupuje systematicky, mužně soustředěným 

stylem vzhůru. Už ani neradím, poradí si sám. A je to! Vrcholový úsek a šmytec! 

 



Nastupuje Kamča. Také nevidící. Pokud Petr volil styl mužný, přemýšlivý a soustředěný, 

Kamča volí styl klasicky ženský. Leze pomocí vřískání, ječení a nadávání na skálu, počasí... 

čímž myslím myslí mne. A má proč. 

 

 

 

 

 
Kamča v akci, foto: Bára 

 

 

 

Tenhle zdánlivě kontraproduktivní styl lezení má neuvěřitelné výsledky. I u ní a nyní. Občas 

jí zůstane kámen v ruce, ona vydá skřek, něco mezi smíchem a radostnou hrůzou, kámen 

zahodí a leze dál. 

 



 

 
Kamča v boji, foto: Bára 

 

 

 

 

 

 

Nemám co dělat, a tak se rozhlídnu. Aůůů. Bára, která tvrdila, že jí nikdo nepřinutí lézt, je s 

foťákem na jakémsi žebírku. Bára normálně vidí, ale teď nevidí, protože kouká do foťáku a 

poskakuje na hřbetě skály ve snaze najít nejvhodnější místo pro fotku. Raději se odvracím na 

druhou stranu. Tam zřím Rebeku pod vrcholem, zdolávající skalisko z druhé, lehčí, ale stále 

lezecké strany, rozlámaným exponovaným žlábkem. Pedro zachovává klid hodný 

buddhistického mnicha. Helena se tváří, že prostě doufá... Dag sedí pod skálou a evidentně se 

dobře baví. Raději se otáčím zpět ke Kamče, která je alespoň jištěná Poslední výšvih se 

rozhodne vzít mírně převislou stěnkou do vytlačujícího zářezu. Nemožné. Potřeboval jsem pět 

minut obhlížení, nežli jsem našel očima chyty, stupy a vymyslel. Nemožné? Několik zaječení, 

několik odsednutí do lana a nakonec problém vyřeší. Skočí po chytu, který nevidí, ale asi tuší, 

nebo slyší, či co já vím a je nahoře. 

 

 

 



 

 

 

 
Na vrcholu, foto: Bára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při slanění po nás ještě hodí pár kamenů rozměrů koňské hlavy, co je jí to lepší nechat.  

 

Pod skalou dáme konferenci a je navržen a přijat název skály Slepucha na počest našich 

nekoukajících kamarádů a název cesty Kvílení, protože proto. 

 

To je zatím všechno. Možná, zase za pár dní... 

 

PS: Horrorové scénky jsem poněkud přibásnil, obtíže jsou popisný realizmus.  

 

Autor:  Jan Puš 

mailto:dagjan%20%28zavin%C3%A1%C4%8D%29%20seznam.cz


Jak to vnímal nevidomý Petr „Schnaubi“ Schnaubelt 
 

Naše společné horolezecké dobrodružství začalo na peróně Hlavního nádraží v Praze jednoho 

srpnového deštivého dopoledne. Tam jsem se v přední části vlaku jedoucího směrem na 

Beroun setkal s Bárou, jednou z vedoucích turisťáku a Kamčou, mou nevidomou 

kamarádkou. Další účastníci výpravy se k nám přidávali v průběhu cesty. Pedro s Rebekou, 

další z řad turisťáckých vedoucích, se k nám připojili na Smíchovském nádraží a Honza 

s Helenou, dva ostřílení horolezci, a Dagem, čtvernohým přítelem do pohody i nepohody, 

přistoupili v Radotíně. Teď už jsme byli kompletní tým a vlak s námi uháněl vstříc novým 

zážitkům.  

Cílovou stanicí byly Všenory, kde jsme vystoupili a dál pokračovali po svých. Někdo po dvou 

a někdo po čtyřech. Prostě každý podle svých dispozic. Cesta od nádraží z počátku vedla po 

poměrně pohodlném chodníku či silnici. Později se však asfalt vytratil a přešel v bahnitý terén 

lesní stezky. Jelikož byla úzká lesní pěšina místy velmi příkrá a téměř pořád se jí klikatily 

kluzké kořeny stromů a ze země vyčnívaly kameny, o které nebylo nesnadné zakopnout, 

obdivoval jsem Rebeku, že i přes to, že nemusí, jde se zaklapkovanýma očima a nechá se 

vést. Po chvíli namáhavé chůze lesním porostem jsme se znovu dostali na zpevněnou 

vozovku, po které jsme pokračovali až k odbočce, jenž vedla nejdříve po polní cestě a později 

přešla v úzkou cestičku, kde jsme museli jít za sebou, protože jít ve dvojici vedle sebe bylo 

takřka nemožné. Ani zde Rebeka z očí klapky nesundala a měla je na očích i když jsme 

scházeli složitý, kameny bohatě posetý sráz a pak přeskakovali potok, který se však Rebece 

nepodařilo překonat příliš šťastně. Pokud vím, nestalo se nic vážného, jen trocha vody v botě. 

Nutno dodat, že tento úsek cesty jsem považoval za nejnesnadnější z celé trasy. Po zdolání 

Všenorského potoka jsme se ocitli na místě budoucího činu.  

Odložili jsme si svá zavazadla a každý si přichystal to, co právě potřeboval. Někdo vybaloval 

pláštěnku nebo karimatku, aby si mohl sednout a jiný zase z batohu vytahoval svačinu či 

lezecké nádobíčko. Zatím co Honza, Pedro a Helena šli připravit lezeckou trasu, já, Bára, 

Kamča a Rebeka jsme vzpomínali na minulé akce turisťáku, snili o těch budoucích a střídali 

se v házení klacků Dagovi, který je rád aportoval a zuby z nich dělal třísky. Když bylo vše 

připraveno, dohadoval jsem se s Kamilou, kdo z nás půjde první. Jak mně, tak Kamče se moc 

nechtělo. Dokonce jsem neuspěl ani s gentlemanskou poznámkou, že dáma má přednost 

a tudíž by měla jít první. Nic naplat, znám Kamču přece jen dlouho na to, abych věděl, že 

svého cíle vždy dosáhne, a tak jsem lezl první já.  

Nemám moc velké zkušenosti s lezením po skálách a mám z nich respekt. Nikdy jsem nebyl 

v tělocvičně na umělé stěně a mou první zkušeností byla turisťácká akce nazvaná horovíkend, 

který se konal v Srbsku nedaleko za Prahou, kde jsme lezli po tamějších lezeckých stěnách. 

Tam jsem si téměř vykloubil pravé rameno a teď jsem si dával velký pozor, aby se to 

neopakovalo i tady. Proto jsem záměrně nezatěžoval nadmíru pravou ruku a pokud možno se 

na ní moc nevěšel. To způsobilo, že jsem lezl pomaleji než obvykle. Mimo to se skála lámala 

a přes to, že některé úchyty vypadaly pevně, ve skutečnosti pevné nebyly. Stačilo se jich jen 

přidržet a ejhle, kus kamene vám zůstal v ruce.  



Takhle jsem delší dobu strávil na jednom místě, protože jsem nemohl najít vhodný pevný 

úchyt, který by držel a já se s jeho pomocí mohl dostat dál. Nakonec to vyřešil Honza, který 

mi navrhl, že můžeme zkusit saské stavění. Ptal jsem se, v čem to spočívá, a když jsem se 

dozvěděl, že bych se mu mohl postavit na ramena nebo dokonce na hlavu a tak se vyhoupnout 

na další úchyt, moc se mi do toho nechtělo, přece jen šlapat po kamarádovi mi nepřišlo jako 

zrovna nejlepší řešení, ale stejně jsem to tak nakonec provedl, protože mi asi nic jiného 

nezbývalo. Postavil jsem se Honzovi na ramena a vytáhl jsem se na jakousi římsu, na které se 

dalo poměrně dobře stát. Dál už to šlo lépe a ještě několik metrů a byl jsem na vrcholu, kde 

jsem si mohl odpočinout před tím, než se vydám na zpáteční cestu.  

Chvíli jsem si oddychnul a pak jsem začal bojovat sám se sebou, protože jsem se nemohl 

odhodlat k tomu, že se zakloním nad propast a budu pevně věřit v to, že ten, co jistí, mě udrží. 

Konečně jsem se přemohl a začal sestupovat dolů. Šlo to poměrně hladce a zanedlouho jsem 

stál dole.  

Po mně byla na řadě Kamča, která lezla velmi dobře a pomáhala si k tomu občasným 

zanadáváním a křikem. Mezi tím, co Kamča lezla se vyškrábala na skalisko i Rebeka a Bára 

s fotoaparátem a co chvíli se ozývalo nám již povědomé cvaknutí spouště, podle kterého jsme 

Báru bezpečně poznali. Jaké dojmy z lezení měla Kamča, to vám nepovím, ale jistě dobré, 

protože i když nadávala a křičela, nikdy to nemyslela vážně. To ona si tím jen tak pomáhala. 

Konečně i Kamča byla na vrcholu a když slanila zpět z výšin na zem, zbývala už jen jedna 

věc. Skálu pojmenovat. Ukázalo se, že to není tak jednoduché. Jako by se tomu snažili všichni 

vyhnout. Nikomu se nechtělo vymýšlet název pro novou skálu. Až Rebeka vyslovila návrh, že 

skálu pojmenujeme Slepucha, a protože jiný nápad nepřišel, dohodli jsme se na tomto 

označení. Vymyslet jméno lezecké cestě už nebylo tak nesnadné. Nazvali jsme ji Kvílení. 

Proč? To si jistě odvodíte sami. No a to byl vlastně konec našeho dobrodružství. Zbývalo jen 

sklidit všechna lana a jiné horolezecké nářadíčko a vydat se na zpáteční cestu.  

Zpět už jsme nešli tou samou cestou, kterou jsme sem přišli, ale část cesty jsme šli podél 

Všenorského potoka a pak jsme se dostali na asfaltovou komunikaci, která nás dovedla až 

k nádraží. Odsud jsme opět společně jeli vlakem směrem na Prahu. Postupně se od nás 

odpojila v Radotíně skupina s Helenou, Honzou a Dagem, pak na Smíchovském nádraží 

Pedro, Rebeka a Kamča a na Hlavní nádraží jsem dorazil jen já a Bára, která mi ještě pomohla 

dostat se do metra a tím naše horodobrodružství skončilo.  

Petr Schnaubelt 

 

  



Popis cest: 

1. Yasr. Spára -- II; J. Puš 17.2.2007. 

2. Speechd-el. Mírně převislou stěnkou -- II; J. Puš 17.2.2007. 

3. Kvílení. V levé části žlabu pod vrcholovou plotnou stěnkou a pak přes dva výšvihy 

středem (jištěno vklíněnci a smyčkami, lámavé) -- V; J. Puš, Kamila „Kamča“ Koncová, 

Petr „Schnaubi“ Schnaubelt, Petr Mazanec, Helena Říhová 4.8.2006.  

4. Monolog. Vpravo od Kvílení -- III; J. Puš, 6.8.2006. 

5. Mlčení (Návraty). Mechovou stěnkou přes první výšvih. Druhý při levé straně a třetí 

převislým výšvihem při levé straně a nebo až za levou hranou spárou. Směrem 

k poslednímu výšvihu a po pravé hraně na vrchol -- V; J. Puš, H. Říhová 17.2.2007. 

6. Mlčení, var. Taktilní rozhovory. Stěnkou do Mlčení -- III; J. Puš, H. Říhová 17.2.2007. 

 

 

 

 

 

 

 



Fotogalerie 

Foto: Bára 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Průvodce upravil 

 

Pavel Bechyně Kýsa 

 

 

 

http://www.prvovystup.webovka.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechna práva jsou vyhrazena autorům průvodců a autorům fotografií ! 

http://www.prvovystup.webovka.eu/
http://www.prvovystup.webovka.eu

	ČERTOVY SKÁLY U ČERNOLIC
	Obsah
	Dvojitá věž
	Střední věž
	Severovýchodní věž
	Dodatek k cestám

	Mapa
	Přejištění nejdůležitějších černolických cest
	Fotogalerie

	Boudering v Černolicích
	Slepucha
	O prvovýstupcích
	Popis cest
	Fotogalerie

	Průvodce upravil



