Kotek - hlavní masiv
NATAŽENÝ PANTOFLE, 4 (UIAA), 2013, Marie Brůžková
Nástup vpravo od Vodní stěnky ve výrazném koutu. Položeným koutem a pak plotnou přes 4 borháky ke slaňovacímu
řetezu.
MOKRÝ PANTOFLE, 3 (UIAA), 1998, Mára, Pexa
Plotnou vlevo od koutu v horní levé části hlavní skály.
PEXYMÁRY, 7- (UIAA), 1998, Mára, Pexa
Vpravo od koutu v horní levé části hlavní skály přes 3 nýty a friend č.4 ke slaňění (2 borháky s řetězem).
SLAMĚNÝ VDOVEC, 6 (UIAA), Dvořák.
Stěnkou ze strže přes spárku a nýt k řetězu. 1. RP Dvořák
RUMBURAK, 4 (UIAA) boulder, 1998, Mára - sólo
Stěnkou vlevo od strže na velkou polici.
KLASICKÁ, 3+ (UIAA), 1967, Volena, Duchoň
V levé části stěny, vlevo od kouta položenou stěnou lehce až ke slanění (2 borháky a řetěz).
IKARUS, 7 (UIAA), 1999, 1. RP Dvořák
V levé části stěny vzhůru k nýtu a dále přes další nýt až pod převis (borhák). Zleva přes převis a krátkým koutkem k
borháku. Překrok doleva a převislou hranou, výše zprava k řetězu (exponované).
CESTA HLADOVÝCH POŠTOLEK, 6+ (UIAA), 1985, Dvořák, Kubík, 1. RP Dvořák
V levé části stěny, vpravo od koutu, stěnou do velké díry. Přímo nahoru přes převis (hodiny) a stěnou mírně šikmo
doprava k řetězu.
BIVAKOVÁ, 6- (UIAA), 1967, Volena, Kortán – první průstup stěny
Stěnou do díry a traverz doprava (nýty a staré skoby) až pod převis (slaňák).
Při prvovýstupu autoři z rozmaru v díře bivakovali. První průstup stěny Kotku (1967).
ČÁDOVA CESTA, 6+ (UIAA), 1998, Dvořák, Pexa, Hnízdil. 1. RP Dvořák
Stěnou přes nýt na šikmou rampu. Vpravo (friend č. 5) k nýtu a přímo, výše mírně doleva (7 nýtů) k řetězu. Cesta
věnována kamarádovi, který zahynul při sestupu z Galeri Ganku ve Vysokých Tatrách v zimě 1998.
PRVNÍ JARNÍ, 6 (UIAA), 1999, Dvořák, Dvořáková, Havrda.
Nástup jako Čádová cesta, šikmo doleva do velké díry a zprava vzhůru přes dva borháky. Výše doprava nebo doleva
na vrchol.
ČERTÍKOVA CESTA, 8 (UIAA), 1998, Poznámka: 1. RP Matucha
Vlevo od mokré jeskyně pod velký převis. Přes něj velmi těžce výše stěnou ke slaňáku. (Stěna nad převisem jištěna
frendy).
ĎÁBLÍK, 8- (UIAA), 2002, Brodský
Vlevo od mokré jeskyně stěnou pod velký převis. Zleva (nýty) ke slaňáku
ZAPRÁŠENÁ, 6- (UIAA), 1997, 1.RP Dvořák
Vlevo od mokré jeskyně stěnou,pod převisem šikmo doprava k nýtu a stěnou přes další nýt pod velký převis (řetěz).

SUPI UŽ JDOU SEM, 6- (UIAA), 1998, Dvořák, Hynštová
Vlevo od mokré jeskyně šikmou rampou doleva až do velké díry.Travers doleva a vzhůru pod převis (borhák-jištění).
Traverz vpravo a doprava přes převis na římsu k nýtu z Poštolek. Šikmo doleva pod vrchol.(borhák)
KOKOTÍ KŮŽE, 7- (UIAA), 2003, Dvořák
Přes převis stejně jako cesta Kokotek. Dále přímo přes další nýt k borháku (slanění).
KOKOTEK, 7- (UIAA), 1998, Dvořák, Pexa
Stěnkou pod převis (nýt-řetěz) a kolem něj na polici. Stěnou přes dva nýty ke slaňáku.
ROZLÁMANÁ, 5+ (UIAA), Zachariáš
Lámavou stěnou na polici,výše jako cesta Kokotek.
HADÍ KŮŽE, 4 (UIAA), 1999, Dvořák, Dvořáková
Nástup je v pravé části stěny. Koutkem vzhůru, výše doleva položenou plotnou na polici. Přímo, nebo snadněji zprava
kolem nýtu ke slaňovacímu borháku.

vodní stěna - skála se nachází asi 25 metrů po proudu řeky
TERMIT, 8+ (UIAA), 2000, Brodský, Smrž
Převislou stěnou vlevo ve svahu. (3 borháky)
SISYFOS, 7+ (UIAA), 1. RP Dvořák, 2. RP Brodský, 3. RP Matucha
Vpravo od převislé hrany stěnkou na skloněnou plotnu a přes převis k slaňovacímu borháku. (3 borháky)
ZMIJE, 7- (UIAA), 3. 10. 2001, J. Urban, J. Maxa
Vpravo od cesty Sysyfos středem stěny (přímo od vody) klikatícími se spárkami přes dva borháky ke slanění (bh.)
ARIBA ITALIA, 7- (UIAA) 3. 10. 2001, J. Urban, J. Maxa
Pravou částí stěnky nad vodou přes bh. a vklíněnec ke slaňovacímu borháku

Skalní stěna pod zříceninou hradu Kotek, západně od obce Kamenný Újezd na silnici z Českých Budějovic do Českého
Krumlova. Výška stěny je 30m, je téměř celá silně lámavá. Charakter: lezení po lištách a oblinách. Jištění: Cesty jsou
osazeny nýty a borháky, ve většině cest se počítá s dojištěním vlastním materiálem.
přístup: Z Kamenného Újezdu po zelené a dále po modré turistické značce.

O možnostech prvovýstupu, nahlášení poškozeného jištění, atd, kontaktujte správce skal:
Bohdan Havrda
tel.: +420 606 848 291
e-mail: bohdan@alpskyklub.cz

