Horolezecký průvodce Skalka u Nového Boru (Arnultovice)
Charakteris[ka
Skalka je v podstatě Jednohubka . Chuťovka propíchnutá železnou konstrukcí. Výška masivu je z paty údolní
stěny 28 metrů. Lezení je stěnové, najde se tu i pár hezkých koutů. Jako každá přírodní skála podléhá erozi,
takže vylomený kámen není rarita.
Popis cest
Každá cesta je označena na nástupu číslicí, nebo písmenem dle průvodce. Každá cesta končí štandem
s nerezovým řetězem. Jedna je origo z důvodu pochopitelných. Jištění cest je perfektní a maximálně
bezpečné. Tvůrci cest se snažili vyházet, vylámat, zalepit i ﬁxovat volné kameny, ale jis\cí by měl mít helmu.
Čert nikdy nespí.
Přístup a poloha
Skalka je při průjezdu obchvatu Nového Boru nepřehlédnutelná.
Přístup ke skále

- z ulice Gen. Svobody , parkování hned u mostu
- Z ulice Havlíčkova, parkování podél cesty napro[ č.p.243,333

Upozornění
Majitel skály i celého pozemku ohraničeného přilehlými cestami si výslovně nepřeje, aby se auty jezdilo až
ke skále. Prosím respektujte to. Následné problémy jsou zbytečné a odnášejí je vždy [ nepraví.
Prosba
Nedělejte, prosím, u skály ani v okolí nepořádek. Své odpadky si, prosím, odneste s sebou.
Místní lidé už dávno nejsou k horolezcům vstřícní a tolerantní, bylo by hloupé navíc dráždit i vlastníka. Je
potřeba dodržovat nastavená pravidla. Předem děkuji.

1) Poslední přes dva
2)Třicítka
3)Vzpomínka na Eiger
4) Uteč a užívej
5) Varianta cesty “Uteč a užívej”
6) Vhod německým lezcům
7) Cesta paní domácí
8) Tři ptáci
9) Dr. Chaoz
10) Alžírské peklo
11) Requiem pro Dalíka
12) Mongol párty
13) Pacošův lup
14) Dětský den
15) Bezejmenná

Die letzte Weg über zwei Überhänge
Der Dreissiger
Erinnerung an Eiger
Laufe und genieße!
Eine Variante von "Laufe und genieße!"
Für die deutsche Kle]erer
Hausfrauen-Weg
Drei Vögel
Dr. Chaos
Algerische Hölle
Requiem für Herrn Dalik
Mongolen-Party
Pacoš-Raub
Ein Kindertraum
Die Namenlose
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