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1. Smutná Cesta 3
Nástup v severní stìnì pøes šikmou plotnu pod pøevislé vhloubení, jím pøímo vzhùru pøes pøevis na vrchol.

2. Babí hnìv 7+ *
Nástup na kraji šikmé plotny a vlevo do cesty Kýla podél doleva ubíhající pøevislé hrany (bh) na vrchol.

3. Traverzová 3
Má dvì varianty a obìma lze vystoupit na konec plotny v SZ stìnì.
4. Kýla 7+/8- ***
Cesta vede hladkou a pøevislou západní stìnkou. Nejhezèí cesta na Babì. 
5. Skobovaèka 7+ *
Vpravo od cesty Kýla pøes hladkou mírnì pøevislou stìnku. 
6. Var. Diret. 4
Na pilíøek je možné se dostat i pravoúhlým mírnì pøevislým koutem vlevo od nástupové hrany Direttissimi.
7. Direttissima 4+ *
Ostrou hranou pilíøku na levé stranì údolní stìny. Na stupeò a trochu doprava pod spáru, sm, Vpravo podél spáry vzhùru 
ke vklínìnému kamenu sm a pod 2m mírnì doprava a na vrchol. Logická cesta vedoucí v horní èásti trhlinou. 

8. Paòáca 7-
Pøes kolmou kratší stìnku, za sklopené lišty. 
9. Lehká Cesta 2
Z údolí lehce vpravo od hladké stìnky mírným vhloubením na stupeò, odtud dále doleva na konec šikmé plotny a cestou 
Traverzová na vrchol. 
10. Nová 6+ ***
Støedem údolní nejdøíve kolmé pak mírnì pøevislé stìny pøes dva bh na vrchol. 
11. Historická 6- ***
Pøi pravé stranì údolní stìny. Nástup vpravo od støedu stìny, mírnì doprava, pøes bh v malém vhloubení, dále pøes pøevis 
(bh) a položenou plotnou k vrcholu. 
12. Varianta Historické 6 *
Nástup v pravé èásti údolní stìny na žebírku, které se ztrácí ve stìnì. Stále po nìm a pak mírnì doleva ke 2. bh cesty 
Historická, tou na vrchol. 
13. Jižní Cesta 5 *
Hladkým koutem pod pøevis, doprava na hranu malého pilíøku (sm) a pøevislou trhlinou na vrchol. 
14. Krátká 7+ **
V pravé èásti je stìna pøevislá a vlevo od komína vede pøes tøí skoby pìkná technicko silová cesta.
15. Úzký Komín 3 *
Vpravo od Krátké je hladký komín tím na pøedskalí a vrchol. 

17. Normální Cesta 1
Od východu pøes nìkolik balvanù na hlavní vrchol Baby. 

P. Tomášek, Šedivec, Šedivcová, 1954

Z. Míka, 2007

J. Sika, J. Klír, 1998

Neznámí lezci

Z. Vaník, K. Neuman, 1963

Neznámí lezci

Plzeòští lezci,

Z. Vaník, L. Pekárek, 1964

Plzeòští lezci,

J. Kraus,

J. Kraus,

Plzeòští lezci,

Plzeòští lezci

Plzeòští lezci,

16. Pravá plotna 4
Vpravo od Úzkého komína položenou plotýnkou pøes bh na pøedskalí. 
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