
Brána – Březová věž
1) Březová věž  
a) Pasáček ovcí 6A SD
b) Vaškova plotna 4
c) Plížením vpřed 6B
d) Bolest 7A (start z kamene, doprava)
e) Žalost 7B+ CH (start z chytu u hrany, bez kamene vlevo)
    Žiletka v duši 8A SD (bez kamene vlevo)
f) Žalostný traverz 7C (start vpravo v komíně, konec c))
g) Březová hrana 5A (start v komíně, z velkého chytu doleva 
pouze po 

jednom kameni)
h) Hrana komínu 2
i) Březová kůra 6A CH (start z označených lišt, konec h))
j) Duel 7C+
k) Projekt 8A+/B SD (start „Krásný ztráty“, konec i))
l) Ta bába už tam ležela 6B CH (start z označených lišt)
   Krásný ztráty 7C/C+ SD
m) Jak si kdo ustele 7A+ SD (start ze sedu na kameni)
    Lomítko 7C SD (start z lišt)
n) Radar 2 SD

2) U populáru  
a) Nepopulár 6C+ SD (bez chytů vpravo)
b) Populár 6A SD
c) Konec jednoho bříška 5C CH (start z lišt, 6C SD)
d) Populární traverz 7A+ SD (start a), traverz doprava, konec e))
e) Pravá hrana 3
   Skrčenec 5C SD
f) Rabasova galerie 6C SD
g) Eine kleine Leistenparade 6C SD (start z lišty)
h) Vlevo 4
    Teď už to víš 6A+ CH (start z lišt u šipky, doleva)
    Solnej sloup 7B SD
i) Středem 4+
    Pracovní sobota 6B CH (start z lišt u šipky, mírně doprava)
    Rolling stones 7B+ SD
j) Vpravo 4+ CH (start z lišt u šipky)
k) Méně než nic 7A SD (mírně doleva)
l) Vzdušné zámky 7C SD (bez spáry vpravo, i bez stupů dole)
m) Vzdušná spára 6B SD
n) Vzhůru k výškám 5B SD (bez spáry vlevo)
    Vzhůru k výškám II 6B+ SD (start z nízkých chytů, bez spáry vlevo)

3) Horní stěnky  
a) Barbar Onan 5C CH (start na dolním kameni, bez kamene vlevo)
b) Velký chyty 6B SD (bez kamene dole)
c) Trdlo 6C (mírně doprava)
   Trdlo direkt 7A (přímo, bez lišty vpravo, 7C/8A SD - projekt)
d) Vyšetření 6B+ SD
e) Kácení 4
   Strom in memoriam 6A+ SD (bez bloku vlevo)
f) Medvídek 5C SD (bez bloků okolo)
g) Ležák 5C SD
h) Dětská plotna 1
i) Kokotwaschmaschine 5B SD
j) Očíčko 5C SD

4) Sauna  
a) Zpařenej pařmen 5A (bez kamene dole)
   Capa Guána 7C CH (start z označených chytů, konec a))
b) Gril párty 6C+ (zcela přímo, bez chytu vpravo)
    Zbloudilé torpédo 7C+ CH (start jako „Capa Guána“, konec b)
c) Samý sádlo 6B
    Nikole, Šarma, loupežník 8A+ SD
d) Fata horkána 6C+ (mírně doprava, bez chytů vlevo)
e) Telegraf 7A (CH) (z chytů ve výšce šipky)

    Telegraf road 7C+ SD
f) Včelařův sršeň 7A (start g), traverz po hraně, konec c))
g) Lubrikátor 5A (start na kameni, přes díru)
    Vazelína 7A (nenaskakovat ze země, 
bez kamene 

vpravo)
h) Červotoč 6C+ CH (start z dírek)

5) Pyšná věž   (viz schéma „Smrková věž“)


