SKALICE u Držkova
horolezecký průvodce

Zuzka Doubková v Cestě pro malého Ozzyho (V).

Zdenda Bouda 2016

Popis oblasti
Skalice u Držkova je břidlicová mírně převislá zeď nabízející zajímavé kratší stěnové
lezení po dobrých chytech. Výška výstupů je kolem 12-ti metrů, délka stěny asi 25
metrů. Spodní část tvoří kvalitní pevný materiál, vršek vyžaduje trochu citu a něhy
pro decentní lámavost skály. Cesty jsou dělány dle pravidel klasicky odspodu, jištění
je střízlivé, sem tam užijete i vlastní (friendy, vklíněnce). Stěna je umístěna ve stínu
statných buků. Lézt se zde dá bez omezení za deště i v zimě. Sektor se dělí na
Křížovou stěnu (vlevo), Střední stěnu a Hlavní stěnu (vpravo).

Přístup
Auto nechte u kapličky nad Držkovem. Chůze po oblém hřebeni přes pole do lesíku
ke skále Vám zabere 10 minut.
GPS: 50.6832344N, 15.3088519E

Křížová stěna
První část stěny, která lezce uvítá hned po příchodu. Stěnou se linou dvě výrazné
diagonální spáry tvořící kříž.

DIAGONÁLA II Zdenda Bouda, 24. 7. 2016. Nástup vlevo a diagonální spárou
snadno na vrchol.

Střední stěna
Prostřední objekt, u kterého oko lezcovo zaujme především vrchní převislé
trojúholníkové patro.
BURČÁKOVÁ SEZÓNA IV Zdenda Bouda, Zuzka Doubková, 15. 10. 2016. Nástup
přímo ve spádnici vrcholové borovice (uprostřed Střední stěny), vzhůru na první
polici, zprava snadno na druhou polici (jištění) a přímo středem převislé stěnky na
vrchol (slaňák).

Hlavní stěna
Lezecky nejhodnotnější část, která je tvořena mírně převislou stěnou s dobrými
chyty i stupy. Členitost skály nabízí různé varianty výstupů.

LVÍ NAROZENINY III Zdenda Bouda, Zuzka Doubková, 20. 8. 2016. Nástup 3 m
vpravo od hrany po dobrých chytech šikmo vlevo vzhůru na hranu a po ní doprava
na vrchol.
VARIANTA PO HRANĚ III Zdenda Bouda, 20. 8. 2016. Nástup hranou a tou až na
vrchol.
MECHEM A KAPRADÍM IV-V Zdenda Bouda, Zuzka Doubková, 30. 7. 2016. Nástup
2 m vlevo od Cesty pro malého Ozzyho podél koutku po dobrých chytech k BH.
Mírně vlevo na vrchol.
CESTA PRO MALÉHO OZZYHO V Zdenda Bouda, Robert Vytiska, 16. 7. 2016.
Nástup z nejvyššího bodu balvanu u buku, podél křídla středem stěny k BH a šikmo
vpravo na polici ke knížce. Zprava přes převis (hodiny) na vrchol.
DRŽKOVSKÁ V Zdenda Bouda, Zuzka Doubková, 23. 7. 2016. Nástup vpravo od
Cesty pro malého Ozzyho stěnou pod střechu, vlevo přes převis (BH) a přímo jako
Cesta pro malého Ozzyho na polici ke knížce.
VARIANTA DRŽKOVSKÁ DÝNĚ V Zdenda Bouda, 15. 10. 2016. Od BH Držkovské
šikmo doprava k BH Dýňobraní a touto cestou ke slaňáku.
DÝŇOBRANÍ V Zdenda Bouda, 25. 9. 2016. Výrazným sokolíkem v pravé části
stěny pod převis (hrot), výšvihem přes BH přímo na polici ke slaňáku.

