Sázavská žula
Oblast si najdou hlavně zastánci trad lezení, většina jištění se zakládá. I cesty v osmém stupni je vhodné
dojistit vlatním materiálem. Leze se sice přímo u řeky, ale někdy v blízkotsi chat, doporučené jsou proto
výpady přes týden, víkendové návštěvy až v chladnějších obdobích roku, když nejsou chataři.
Leze se na velice kvalitní přírodní „sázavské žule“ (granodiorit, tonalit, diorit křemenný). Má to většinou
skvělé tření. Nedaleká Prosečnice jsou lomy v kapku odlišné „požárské žule“.
Nejhezčí lezení je na Jílovské věži a na Kýlech. Výška stěn je 8 ‐ 15 metrů. Orientace převážně JV ‐ JZ.
Na Kýlu č. 1 a na Jílovské věži jsou pod slaněním umístěny vrchlové knížky.
Na většině masivů i věži jsou umístěny slaňovací nebo dobírací boháky společné pro několik cest.
Zejména na Kýlech je NUTNÉ slaňovat pouze ze slaňovacích Bh, výše nad výlezy je už soukromý
pozemek. Rozhodně toto respektujte a nevstupujte na pozemek nad skálou, jinak hrozí likvidace jištění
ze strany majitele, je s ním dohoda o možnosti lezení za podmínky nevstupování na pozemek nad
skálou.
Opět zejména na Kýlech dodržujte opravdu klid, je to citlivá oblast… Zákaz pořádání hromadných akcí.
Všechny prvovýstupy byly vylezeny zdola, většinou bez předchozí prohlídky a i pevné jištění bylo osazeno
pouze zdola, a to jen tam, kde už nešlo zajistit jinak. Další prvovýstupce, prosíme, nechť dodržují etiku
Sázavské žuly: zdola, po vlastním, nebo pevné jištění z lezecké pozice, správce oblasti si vyhrazuje právo
odstranit nýty i borháky osazené ze slanění, dojišťující stávající cesty, nebo na místě zajistitelném trad.

Kýly

Kýly 49.8561947N, 14.5157872E

Masiv 272 49.8576317N, 14.5276922E

Jílovská věž 49.8583606N, 14.5291003E

Masivy a Jílovská věž

Masivy a Jílovská věž
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a) Masiv 268
b) Masiv 272
c) Masiv Satelit
d) Jizerský masiv
e) Jílovská věž

Přístup:

Ke Kýlům ‐

zaparkovat v centru vesnice Kamenný Újezdec (poblíž pomníčku, nebo kde se dá, přímo u
kontejnerů je v týdnu zákaz parkování) a sejít po cestě mezi domy doprava a následně po travnaté
pěšině se schody dolů k řece, Kýly už vidíte před sebou.

K masivu 268 – zaparkovat v centru vesnice Kamenný Újezdec (poblíž pomníčku, nebo kde se dá, přímo u
kontejnreů je v týdnu zákaz parkování) a sejít mezi domy po asfaltové uličce doleva a
pohodlně po břehu proti proudu (lze i s kočárem).
k Jílovské věži – zaparkovat v levotočivé zatáčce na konci Kamenného Újezdce a buď rovnou prudkým hlinitým
sešupem k věži, nebo pohodlně po schodech mezi chatami a po břehu
s kočárem: zaparkovat až v Prosečnici a po levém břehu potoka Vlčín až k Sázavě (u ústí most
pro pěší)
Mezi M268 a věží je pro kočár nesjízdná pěšina.
Mezi M268 a Kýly je podél řeky obtížný průchod, lépe horem přes vesnici.

Kýly

(1) Nežer! Trenažér 6; Lukáš Strand 4/2017 ‐ čistě po hraně bez šutru vpravo a bez odšlapů vlevo ke Sl. Bh
Návštěvy
Větší a menší frendy
(2) Návštěva 4 ; Martin Tučka (solo) 4/2017 – úplně v levé části masivu ‐Levoboček ‐ koutem přes bloky a
přímo stěnkou ke společnému sl. vlevo
Vlastní jištění + sl. Bh
(3) Malá tlustá Barbína 7‐; Ladislav Šafránek, I.Lyžbicki 21.5.2015 ‐ stěnou předskalí na polici k třešni, výšvih
koutem a ruční spárou, výše chytovatou širočinou n.t.
Kouba mikrofrendy a frend 2, 5, 6, 7 + vklíněnce
(4) HraNaNic 8+; Ivo Lyžbicki, Lukáš Strnad 4/2017 – stěnou vlevo od spáry Nerezu přes Bh k 2. Bh a podél
převislé hrany n.t. (Sl. Bh). Pozn.: U 2. Bh neodlézat na balkón s akátem.
Pod 1. Bh Kouba friend 1
(5) *Nerez 7; Ladislav Šafránek (jištěn) 5.5.2015 – mírně vlevo od spádnice 1.kýlu koutovou stěnou pod převis,
přes něj ruční spárou a širokou spárou s hranou na balkon s akátem, stěnkou vpravo od hrany výšvih n.t.
Kouba frend 1, 2, 3, 5 + smyce.

(6) Náčelník Velká Vada 6; Lukáš Strnad, Ivo Lyžbicki 4/2017 ‐ vlevo od koutu Půlky při hraně se spárkou na
polici a stěnkou na balkón s akátem, dolez jako Nerez
Kouba mikro frend + 1, 2, 3 + smyce.
(7) Půlka 5‐; Ladislav Šafránek (jištěn) 5.5.2015 – koutem mezi 1. a 2. kýlem k akátu (slanění)
Kouba frend 1, 2, 4, vklíněnce.

(8) *! Linka bezpečí 8; Ivo Lyžbicki, L.Šafránek 5.5.2015 – mírně vlevo od hrany spárou nebo po hraně 2.kýlu
k Bh, krátce přímo po hraně a stěnou vlevo přes ostrou římsu n.t. (slaň.Bh)
Kouba frend 1, 2, 3, vklíněnce. Vzdušnější výlez. Spárové rukavice a druhý frend č.2 se na výlez hodí.

(9) *Maďar na dráze 7+; Ladislav Šafránek, I.Lyžbicki 21.5.2015 – spárou v 2.kýlu a stěnou přímo (Bh) n.t.
Kouba frend 4, 1, 2, 3 (1-3 možno dvakrát, 1-3 sedí i na konci spáry i pod výlezem), s hranou pod výlezem za 7.

(10) K breku zabezpečená 7‐; Ivo Lyžbicki (jištěn) 21.5.2015 – členitou stěnou vlevo od jilmu do sedla a
levou stěnou 3.kýlu přes pecku n.t.
Kouba frend 1 (3x), 2 (2x), sada mikrofrendů, slanění přes plot.

(11) *Olda Šetrný ‐ Epizoda Smíření se Šulínem 8; Ivo Lyžbicki, Lukáš Strnad 4/2017– nástup širočinou s
nápisem Vinnetou a podél převislé hrany přes Bh n.t. 3. Kýlu ke Sl. Bh.
Kouba mikro frend + 2x -1 friend

(12) Moje louka, můj strom, moje, moje... 8‐; Ivo Lyžbicki (jištěn) 29.4.2015 – položeným koutem k
malému výšvihu, krátce ve vodorovné spáře vlevo a stěnou přímo do výlezu Nereálného separátu.
Kouba frend 2, zdvojená 3/4, zdvojená trojka (dohromady do vyšší horizontální spáry), něco od trojky výš do výlezu.

(13) Nereálný separát 6; Ladislav Šafránek (jištěn) 29.4.2015 – položeným koutem přes malý výšvih pod
střechu a hodně převislou koutovou spárou přes převis ke slaň. Bh. nad c. Didovole
Kouba frend 2 do prvního výšvihu, výše do ruční spáry cokoli od 3 do 6. Být spára delší, má to hvězdu.

(14) *Didovoleprdele 8; Ivo Lyžbicki, Lukáš Strnad 4/2017 – libovolně přes stupně pod převislou hranu k
Bh, hranou přes pecku n.t. ke Sl. Bh ‐ Cesta na počest Tří sester 90‐tých let, Mirka Kolaříka a
nejmenovaného sedláka
(15) Okrašlovací 2; Ladislav Šafránek, M.Kolařík 25.3.2017 – koutem, nebo plotnou u pravé údolní hrany n.t.
(16) *Cesta vikingů 7+; Ivo Lyžbicki, L.Šafránek 29.4.2015 – stěnou přes dvě vodorovné spáry a doprava
do dobrého sokolíku, z něj už snáz n.t. ‐ slanění za keř nebo vlevo Sl. Bh. c. Didovole
Kouba frend 1 zdvojený + Kouba 2 do první horizontální spáry, do druhé pak 2x – 3x Koubova 1/4. Na výlezu Kouba
3.

(17) Na pekáč 6‐; Ladislav Šafránek, I.Lyžbicki 29.4.2015 – stěnou přímo až k horizontální spáře pod výlezem,
doprava a po hraně n.t. ‐ slanění za keř nebo vlevo Sl. Bh. c. Didovole. Kouba frendy 1/2, 3/4, č.1, č.3.
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Kýla (Nářky)
Masívek vpravo od Kýlů
(1) !Vůle k Moči 7 Lukáš Strand 4/2017 ‐ zprava na hranu a zleva n.v. (1 bmatka a zmocněnec)
Možná i menší friend

1

Na Kýlu vedou také bouldry viz www.horno.cz – v podoblasti Byljednoujeden, sektor B3 Sázavská
žula, kámen s názvem Nářky.

Masiv 268

(vlevo slanění o borovici, vpravo je slaňovací Bh)

(1) Z deště pod okap 5; Ladislav Šafránek, I.Lyžbicki 2/2015 ‐ koutem v levé stěně do spáry, tou n.t.
Frendy středních velikostí.

(2) Z pod okapu pod pípu 7‐; Ivo Lyžbicki (jištěn) 5/2015 – nástup jako „Z deště …“ a policí doprava k Bh. Přímo
stěnou n.t.
Kouba frendy 2,4.

(3) Lulua 6+; Ladislav Šafránek, I.Lyžbicki 2/2015 – trhlinou v levé údolní hraně přes dvě
břicha k borovici (toť slanění).
Horní břicho přes lupen zleva. Kouba frendy 1 – 6

(4) projekt1 2017‐ oblou hranou přímo do koutku, jím ke slaňovací borovici.
(5) American Heating 6+; Ivo Lyžbicki, L.Šafránek 2/2015 – podél trhliny plotnou v levé stěně údolního
koutu n.t.
Kouba frendy 0,25 – 2

(6) Než vytvrdne 5‐; Ivo Lyžbicki (jištěn) 3/2017 – pravou stěnou údolního koutu n.t.
(7) * Drzá nutrie 6+; Ladislav Šafránek stř. Ivo Lyžbicki 3/2017 – stěnou k borháku, travers vlevo na
hranu a přes převis na polici (2.Bh). Zleva převisem n.t.
(8) * Nutriční hodnota 7+; Ivo Lyžbicki (jištěn) 3/2017 – jako “Drzá nutrie” k borháku a přímo přes
převis na polici (společný 2.borhák s “Drzou nutrií”). Přes převis doprava a plotnou ke slaňovacímu
borháku.
(9) projekt2; 2017 – stěnou v pravo od Nutriční hodnoty pod břicho (vpravo jištění), přes břicho na polici a
koutem n.t. Kouba frendy 0,75,
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Bouldr Nutrie
Bouldry od 3A po 6B ‐ každý si najde svůj směr. Trojky a čtyřky jsou od Kačky, chtěla, abych to sem
napsal…

Masiv 272
(k slanění zatím pouze jeden Bh na pilířku)

(1) Chatařům k obědu 7; Ivo Lyžbicki (jištěn) 4/2015 – stěnou přes dvě vodorovné spáry pomocí plytkého
sokolíku ke slaňovacímu borháku.
Kouba mikrofrendy a 4. Jako Pivošovi to leze, ať posoudí ještě někdo další, jestli je tohle za sedm .
(2) Negativ 4; Ladislav Šafránek (jištěn) 4/2015 – koutem v levé údolní hraně, výše po hraně na akátovou
polici.
Slanění přes akát.

(3) Revmatismus na ústupu 6; Ivo Lyžbicki (jištěn) 5/2015 – vlevo v údolní stěně plotnou a mírně převislým
výlezem n.t..
Kouba frend ??. Slanění přes akát.

(4) *Levé V 7; Ivo Lyžbicki, L.Šafránek 4/2015 – V‐trhlinou přes lišty nebo sokolíkově na širokou římsu,
doprava a vychutnávka výlezu „Potupy“. ke Sl. Bh.
Kouba frend 1(jednolankový Flex) a Kouba mosaz čok 1, 3. Výš jako „Po nás…“

(5) Pravé V (Kopřivka) 6‐; Ivo Lyžbicki, L.Šafránek 5/2015 – uprostřed v údolní stěně podél trhliny na
polici s akátem a zleva podél převislé hrany n.t. ke Sl. Bh
Kouba mosaz čok č.1 a 2, frendy 1 (2x) a 2.

(6) Po nás potupa 6‐; Ladislav Šafránek, I.Lyžbicki 3/2015 – prstovou trhlinou a stěnou podél ní na polici, za
akátem spárou přes převis n.t. (slaň.Bh)

Těžké dole, hezké nahoře. Kouba frendy 0,25 – 3, smyce

(7) 5x a dost 5; Ladislav Šafránek, I.Lyžbicki 5/2015 – u pravé údolní hrany sokolíkem na polici, výlez
stěnou přes malý převis n.t. ke Sl. Bh (výlez je od zakončení „Potupy“ oddělen krátkým
komínkem).
Kouba mikrofrendy a 3 + čoky.
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Masiv Satelit
Masiv s výrazným převislým kýlem, 50 m vlevo od Jizerského masivu.
(Slaňovací Bh asi v budoucnu, až něco přibude.)

(1) *Utrpení klasikovo 8‐; Ivo Lyžbicki, Lukáš Strnad 4/2017 –přes stupně na oblou hranu k Bh a po ní n.t. –
sejít nebo slézt koutem zpět
Dole Kouba friendy 2 a 3.

1

Jizerský masiv
(1) *Liberecká spára 6; Ladislav Šafránek, I.Lyžbicki 5./015 – spárami přímo až pod výlezovou širokou spáru,
tou n.t.
Kouba frendy 0,25 – 6. Slanění o zábradlí.

1

Jílovská věž
(1) *Všem náplavám 6‐ ; Ivo Lyžbicki, L.Šafránek 2/2015 – u pravé hrany vých. stěny spárami n.v.
Kouba frendy 2-5 (standard do ruční spáry)

(2) *Na sever 6; Ladislav Šafránek, I. Lyžbicki 3/2015 – uprostřed východní stěny (směrová růžice)
stěnou na polici (hodiny). Stěnou (z pěsti do pecky) a spárou n.v.
Kouba frendy 0,5 – 3 (jde použít i 5), smyce

(3) *Trad is not a crime 8‐ ; Ladislav Šafránek, I. Lyžbicki 4/2015 – ve východní stěně vlevo prstovou spárou
na polici, trhlinami s hranou k Bh a po hraně n.v.
Kouba frendy 0,5 – 1 (2 sady)

(4) *Cesta pro Kačku 7+; Ivo Lyžbicki, L.Šafránek 3/2015 – údolní stěnou pod převis, přes něj a
podél levé údolní hrany n.v.
Nejhezčí cesta Sázavské žuly. Kouba frendy 0,25 – 2 (2 sady)

(5) OO 5; Ivo Lyžbicki, L.Šafránek 3/2015 – vlevo od „C. pro Kačku“ do kouta a západ. stěnou n.v.
Standardní sortiment. Dobré, přesto asi nejhorší možnosti jištění ze všech cest na věž.

Sestupovka 2; ‐ krátce stěnou z náhorní strany n.v.
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