
Skály U Velké Javorské 

Horolezecký průvodce 

            

 
 

 

 

1     věž 

1     masiv 

25   cest 
 
8     fotografií 
 
1     video 




Kýsa
Lístek s poznámkou
Video ve formátu FLV.Pokud video nejde přehrát je nutné stahnout si z internetu free Flash přehrávač.
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Úvod 

 
Jde o menší oblast, která se skládá ze dvou lezeckých objektů, věže a masivu, nazvaných 
právě podle výše zmíněné osady Havraní věž a Havraní stěna.  
 
Skály stojí v severním úbočí horského hřebenu v bukovém lese, takže trochu déle vysychají, 
ale není zas to tak hrozné. Na JZ boční stěnu věže jde odpoledne i trocha slunce. Až na jaře 
vyrazí listí, tak to sice bude o něco horší, ale zase bude větší sucho.  

 
 

 

Po čem lezeme 
Materiálem oblasti je čedič, ale překvapivě solidní kvality, na rozdíl třeba od skal na Bukové 
hoře. Skála je poměrně příznivě členěná, převládají pozitivní lišty a lištičky a až překvapivě 
pevná, jen místy je trochu "zašpiněná" zeleným lišejníkem. 

Havraní stěna 
Na Havraní stěně jsou kratší bouldery, výška tak do 5m a lehčí klasifikace, nicméně se tu dá 
pěkně zaboulderovat. A i když dopady někdy nejsou úplně ideální, nepotřebujete ani 
bouldermatku. Dolů se schází a fixní jištění není osazeno, není totiž potřeba.  
 
Havraní věž 
Na Havraní věži jsou z náhorní strany rovněž krátké lehké cesty. Z údolí jsou cesty delší, 
maximum je 10m a je tu i pár těžších cest (8-). V těch je osazeno fixní jištění, nerezové 
lepené borháky od ČHS. Na vrcholu je dobírák a vrcholová kniha. 

Přístup:

 

  
Autem do obce Velká Javorská, buď z České Lípy přes Valteřice a Heřmanice, nebo od Ústí 
přes Verneřice. V obci v ostré levotočivé zatáčce se zrcadlem (ve směru od Valteřic) rovně 
místní komunikací až k elektrické rozvodně (konec asfaltu). Dále polní cestou (modrá značka 
– směr Havraní vrch) cca 150m rovně a druhou odbočkou doleva podle remízků a křoví až do 
místa, kde cesta křižuje výraznou mez (hup dolů). Tam zaparkovat a pěšky doprava podél 
meze asi 200m k lesu (vpravo betonová skruž). Z okraje lesa jsou již skály vidět a stačí 
sestoupit svahem k nim. Od auta max. 5 minut.  
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Další zajímavosti:

Pokud půjdete od auta rovně ještě asi 500m dostanete se pod kopec Strážný (611 m) na 
kterém byla obnovena dřevěná vyhlídková věž, funguje od podzimu loňského roku. Z 
vrcholové plošiny je krásný kruhový rozhled po našich rodných Sudetenlandech.  
Při cestě na rozhlednu uvidíte vlevo březový hájek, v něm se ukrývá ještě jedna nízká skalka 
s možností několika krátkých lehkých boulderových cest.  
 
Při cestě dále na Verneřice je možno navštívit Bobří soutěsku, průrvu Bobřího potoka 
skalnatým hřebenem (zelená značka).  
 
A ještě jedna zajímavost z geodetického soudku. Hranice okresů prochází právě Havraní věží, 
pravá nižší půlka věže (při pohledu z údolí) leží v  okrese Děčín a vyšší levá v okrese Česká 
Lípa. 

  

 

Vřevzato z:   http://www.lezec.cz/clanky.php?key=5686 

Autor článku:  Šiška (Vladimír Svítek)   

 

 

 

Video, fotografie na stranách 9 až 15 a výřez fotografie na obálce jsou s dodatečným 
souhlasem autorek dotyčných fotografií převzaty ze serveru                         , ze článku  

Havraní skály  u Velké Javorské http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2008120015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lezec.cz/clanky.php?key=5686�
mailto:%20g%20e%20o%20p%20l%20a%20n%20@%20c%20m%20a%20i%20l%20.%20c%20z%20%28odstrante%20mezery%29�
http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2008120015�
http://www.horyinfo.cz/�
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Mapa 
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Havraní věž 
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HAVRANÍ  VĚŽ 
 

 

Číslo Jméno cesty a klasifikace  Popis 

1 Náhorní Komín 1 
 Vladimír Svítek 2007, Z náhorní strany vlevo komínem na 
balkón a stěnkou na vrchol. 

2 Náhorní Hrana 1  Vladimír Svítek 2007, Náhorní hranou na vrchol. 

3 Náhorní Stěnka 3  Vladimír Svítek 2007, Středem náhorní stěnky na vrchol. 

4 Osamělá Spára 2 
 Vladimír Svítek 2007, Z náhorní strany mírně vpravo 
spárkou na vrchol. 

5 Veveřice 4 
 Vladimír Svítek 2007, Stěnou vpravo od  osamělé spáry na 
vrchol. 

6 Narozeninová 8- 

 Vladimír Svítek 2007, Kolmou hladkou stěnou mezi 
cestami Veveřice a Osada Havranů přes 2 Bh. přímo na 
vrchol. 

7 Osada Havranů 6- 
 Vladimír Svítek 2007, Levou údolní hranou ke 2. Bh a 
doprava přes převísek na vrchol. 

7 Úniková Varianta 5+ 
 Vladimír Svítek 2007, Od 2.Bh cesty Osada havranů mírně 
vlevo na vrchol. 

8 Havranpírko 7- 
 Vladimír Svítek 2007, Levou částí údolní stěny pod převis a 
přímo na vrchol. (2 Bh) 

9 Údolní Cesta 5 

 Vladimír Svítek 2007, Z vnitřku kouta uprostřed údolní 
stěny vlevo koutovou spárkou  na balkónek a středem 
stěnky na vrchol. (1 BH) 

10 Údolní Komín 5+ 

 Vladimír Svítek 2007, Z vnitřku kouta uprostřed údolní 
stěny vpravo převislým komínem na balkón a libovolně na 
vrchol. (1 Bh) 

11 Divousova cesta 4 

 Vladimír Svítek 2007, Z koutu ve středu údplní stěny 
pravou stěnou výše pří hraně na balkón a libovolně na 
vrchol. 
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Havraní stěna 
 

 

 

12 Fikaná 8 
 Vladimír Svítek 2007, Pravou údolní hranou na balkón a 
libovolně na vrchol. (1 Bh) 

13 Sedmero Krkavců 3 

 Vladimír Svítek 2007, V pravé boční stěně věže do 
vhloubení, přímo přes převísek na balkón a libovolně na 
vrchol. 

14 Levá Náhorní 1 
 V. Heininger 2007, V levé části náhorní stěny vhloubením 

na balkón a libovolně na vrchol. 
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HAVRANÍ  STĚNA 
 

 

 

 

 

Číslo Jméno cesty a klasifikace  Popis 

1 První hrana 4 
 Vladimír Svítek ml 18. 31 2007, Levou hranou prvního 
bloku  na temeno. 

2 Koutek 4 
 K. Vondrouš 18. 3. 2007, Koutem uprostřed prvního bloku 
zleva na temeno. 

3 Druhá hrana 4 
 Vladimír Svítek ml. 18. 3. 2007, Pravou hranou prvnho 
bloku  na temeno. 

4 Rajbásek 1 
 Vladimír Svítek 18. 3. 2007, Levou položenou zelenou 
stěnkou v koutě na temeno. 

5 Třetí hrana 4 
 K. Vondrouš 18. 3. 2007, Levou hranou prostředního 
bloku na temeno. 

6 Stěnka 4 
 Vladimír Svítek 18. 3. 2007, Středem stěny prostředního 
bloku na temeno. 

7 Čtvrtá hrana 5c 
 Vladimír Svítek ml. 18. 3. 2007, Vlevo od pravé hrany 
prostředního bloku přímo přes převis na temeno. 

8 Za hranou 3 
 Vladimír Svítek ml. 18. 3. 2007, Vpravo za hranou  do 
stěnky a na temeno. 

9 Levý pilíř 3 
 Vladimír Svítek 18. 3. 2007, Levým pilířem v boční stěně 
masivu na temeno. 

10 Pravý pilíř 4 

 Vladimír Svítek 18. 3. 2007, Nástup ve středu  pravého 
pilíře v boční stěně masivu přes převísek do položené 
stěnky a mírně vpravo při hraně pilířku na temeno. 

11 Lehoučká 2  
Vladimír Svítek 18. 3. 2007, V pravé části pilíře stěnkou na 
temeno. 
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Fotogalerie 

 

 

Havraní věž - nad obráceným T, vede Narozeninová 8- 
foto © by Vladimír Šiška Svítek 
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Terezka s pečlivostí jí vlastní zkoumá a nahlas předčítá průvodce, foto: Veronika Dušánková 

 



 12 

 

Jeden schůdek za druhým ..., foto: Tereza Kosinová 
 

 

 

Jana je z místní skalky na větvi, foto: Tereza Kosinová 
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Cesta Havranů 

U druhého borháku, kousek pod vrcholem, foto: Veronika Dušánková 
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Terezka s výmluvným úsměvem věnovaným traumatologickému oddělení Vinohradské 
nemocnice, foto: Veronika Dušánková 
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Borháčku, pojď ke mně o kousek blíž!, foto: Tereza Kosinová 

 



Průvodce zpracoval a upravil 

 

Pavel Bechyně Kýsa 

 

 

 

http://www.prvovystup.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou vyhrazena práva autorům průvodců a autorům fotografií ! 

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