PRŮVODCE LEZENÍM NA MORAVĚ

Lipová skalka
**
Popis | Z geologického hlediska náleží k Českému masivu, starým zvrásněným sedimentům
kulmského stáří. Sestává se z kulmských desek, drobových slepenců a jílovitých břidlic tvořící
2–12 m vysoké skalky vzniklé jako mrazové sruby. Droby jsou tmavou odrůdou pískovce, jsou tvořeny
převahou křemene, dále pak živců a úlomky jiných hornin i nerostů. Skalka byla nově osazena
jištěním v roce 2013.
Přístup | Kolo: Z Hranic na kole po cyklostezce kolem Bečvy až k odpočívadlu u Rybářů, odbočit po
zelené značce přímo nahoru až na vrstevnici modré značky Gabrielka, po ní doprava k Lipové skalce
– celkem cca 5 km. Auto: Z Hranic po hlavní silnici do Drahotuš, na kruhovém objezdu výjezd směr
Rybáře. Na Rybářích nechat auto u lávky přes Bečvu a dále pokračovat pěšky. Za lávkou po žluté
značce doprava, po 300 metrech stále po žluté značce odbočit nahoru mírným stoupáním až na
vrstevnici Gabrielka. Odtud doprava cca 200 m je Lipová Skalka zřetelně vidět přímo u cesty – pěšky
cca 1,5 km.
Region | Střední Morava
Omezení | lezení není omezeno
Materiál | droba
Počet cest v oblasti | 8
Poloha oblasti | N 49.521696 E 17.678667

1. Lipová skalka

| N 49.521469 E 17.679138

Za blokem s Petzl plaketkou je vrcholová knížka.
1. Želva 5 | Vlastimil Zela, Michal Sobotka 2013-08-17
Nástup v levé polovině skály a po hraně přes vrcholový převis Želvy. Varianta po plotnách hrany
nebo do poloviny s cestou Radmila. (2bh + 2bh)
2. Radmila 4+

| Michal Sobotka, Vlastimil Zela 2013-08-10
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Nástup u velkého dubu v přímce k hlavě Želvy, na hraně odbočit vpravo na vrchol. (4bh + slaňák)
3. Damián 4+ | Vlastimil Zela, Michal Sobotka 2013-08-10
Nástup vpravo od Radmily a přímo nahoru. (4bh + slaňák)
4. Jannu
(1bh)

| projekt

5. Přitáhni 6- | Michal Sobotka, Vlastimil Zela 2013-10-10
Levou polovinou velké stěny. (4bh + slaňák)
6. Podrž 6 | Vlastimil Zela, Michal Sobotka 2013-10-10
Direttissima – středem stěny přes petzl plaketku až ke slaňáku. (5bh + slaňák)
7. Pišet 5- | Michal Sobotka, Vlastimil Zela 2013-10-12
Pravou stranou stěny pod malý převisek a dále doleva přes mohutný blok nahoru. (4bh + slaňák)
8. Jaruška 4 | Petr Plaskura, Jarmila Smékalová 2013-10-19
Nástup vpravo do převisu, přes něj nahoru a lehčím terénem hranou na vrchol. (2bh + slaňák)
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