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a) Sudeťácká 6+;  Přímo hranou do kouta 
pod velký převis, traverz doprava a 
vzhůru pomocí sokolíka a trhliny n.v. 
(5.8.2018, L. Dvořáček – M. Svinařík)

b) Kouzlo běsu (Stará cesta) 
spárou k hrotu, traverz doprava na polici 
(smrk), podél spáry krátce na další polici. 
Přímo nebo snadněji zprava n.v. 
(19.5.1995 V. Denk s druhy) 

c) Pravěká 4; Krátkou stěnkou při hraně 
n.v.  (27.6.2015, M. Svinařík) 

d) Vepřové ve vlastní šťávě 6+;  
hrany pod převislé bochníky, zprava 
pomocí spáry přes ně vzhůru, traverz 
vlevo na polici za hranu a krátce n.v.   
( 27.6.2015, M. Svinařík – P. Svinařík 
Svinaříková) 

e) Starý časy 7;  Středem Z. stěny přes BH, 
výše podél šikmé spáry n.v. 
Svinařík – L. Dvořáček) 

 

SKALKA 

Kozí skalka je osamělý 10m vysoký 
výchoz nacházející se cca 1km S
Šindelová resp. 2km SV od Rotavy
masív se v současnosti nachází na lesní 
mýtině, avšak zhusta posázené mladými 
stromky, takže co nevidět ho opět pohltí les. 
Přístup k němu je po lesní cestě cca 300m od 
prostorného lesáckého parkoviště, které se 
nachází vlevo u silnice, cca 0,5km 
označující konec obce Šindelová. Skálu tvoří 
žulové bochníky, které jsou štědré na spáry. 
Skála je kompaktní, byť na povrchu místy 
s drolivými krystaly, avšak ne tolik, jako 
v nedalekém skalním městě Stříbrná. Lezení 
je obtížné, silové, jak už to u žulových 
bochníků bývá. Jištění téměř výhradně 
vklíněnci a friendy. Na vrcholu je osazen 
dobírák a vrcholová knížka. 
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Přímo hranou do kouta 
pod velký převis, traverz doprava a 
vzhůru pomocí sokolíka a trhliny n.v. 

M. Svinařík) 

 5;  Ruční 
hrotu, traverz doprava na polici 

(smrk), podél spáry krátce na další polici. 
adněji zprava n.v. 

ou při hraně 

Vepřové ve vlastní šťávě 6+;  Spárou u 
hrany pod převislé bochníky, zprava 
pomocí spáry přes ně vzhůru, traverz 
vlevo na polici za hranu a krátce n.v.        

P. Svinařík – K. 

Středem Z. stěny přes BH, 
výše podél šikmé spáry n.v. ( 18.8.2018, M. 

10m vysoký skalní 
SZ od obce 

resp. 2km SV od Rotavy. Skalní 
současnosti nachází na lesní 

mýtině, avšak zhusta posázené mladými 
stromky, takže co nevidět ho opět pohltí les. 

po lesní cestě cca 300m od 
prostorného lesáckého parkoviště, které se 
nachází vlevo u silnice, cca 0,5km za značkou 
označující konec obce Šindelová. Skálu tvoří 
žulové bochníky, které jsou štědré na spáry. 
Skála je kompaktní, byť na povrchu místy 

drolivými krystaly, avšak ne tolik, jako 
nedalekém skalním městě Stříbrná. Lezení 

o u žulových 
Jištění téměř výhradně 

Na vrcholu je osazen 


