
Proboštovský dvorec - další skálocaching ve Středohoří  

 

Místo: Proboštov, Česko Štítky: CZ, Hasič, Lezení  

 
V létě 2015 nebylo na písku lezitelno, tak jsme udělali pár cest na znělcových skalách v údolí Proboštovského 

potoka, kde bylo příjemně (jinak je zde na lezení citelně chladno). Vznikla malá oblast Proboštovský dvorec - 

leží u vesnice Proboštov (383 m n.m), asi 2,5 km V od Malečova v okrese Ústí n.L. 

 

Boží muka, boží výhled, boží všechno. 

https://maps.google.com/maps?q=Probo%C5%A1tov,+%C4%8Cesko@50.62587995816143,14.153338855297875&z=10
http://papous1.blogspot.cz/search/label/CZ
http://papous1.blogspot.cz/search/label/Hasi%C4%8D
http://papous1.blogspot.cz/search/label/Lezen%C3%AD
http://3.bp.blogspot.com/-ra9U6slVSog/VliBgMTtlmI/AAAAAAAAYlk/bh-5gxERtec/s1600/Jinn%C3%A1+mo%C5%BEnost+na++bouldering.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-cDEXV2FczFs/VliBgHOzOYI/AAAAAAAAYlk/03sr_MNh4Y0/s1600/Bo%C5%BE%C3%AD+v%C3%BDhled+,bo%C5%BE%C3%AD+muka..JPG


 

Pohled na obec Proboštov s kostelem sv. Jana Křtitele. 

Leze se tu podobně jako na nedalekém Tašově po ostrých doškovitých chytech. Je nutné být obezřetný, ne 

všechno drží. Povinností je proto helma, kvůli "terénnímu" přístupu se hodí i pevná obuv. Masivy jsou odjištěny 

lepenými žíhanými borháky Raveltik ze zásob ČHS. Přibalte si i rozumné množství menších friendů a stoperů. 

Stále je tu možnost prvovýstupů s lanem. Jsou zde i kratší stěnky a balvany na bouldering. 

 

Jedna z možností na bouldering. 

http://papous1.blogspot.cz/2004/11/tasov-nova-oblast-ve-stredohori.html
http://3.bp.blogspot.com/-i9p90ag3nhg/VliBgPPl69I/AAAAAAAAYlk/I6UQJUSdbDk/s1600/V%C3%BDhled+na+kl%C3%A1%C5%A1ter+p%C5%99%C3%ADmo+z+obce.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-J3kJ6uKUNig/VliBgMQ05RI/AAAAAAAAYlk/3UBLusLuqsw/s1600/Mo%C5%BEnost%C3%AD+na+bouldering.JPG


 

Auto nechte na SV okraji Proboštova. 

Přístup 

Auto nechte u krajnice před cedulí Proboštov na SV straně obce (N 50°37.543’, E 014°09.474’). Pak se dejte na 

Z cestou podél dřevěného plotu do lesa. Po 500 m dojdete na louku, tu přejdete po pěšince, od Z obejdete 

lesní vyvýšeninu (N 50°37.600’, E 014°09.248’) a dostanete se do podkovy masivu Sušárna. Nebo se dejte přímo 

přes vyvýšeninu dolů ke skalám. 

Proč do Proboštova zajet 

+ skály jsou pohodově  přístupné 

+ skály jsou odjištěné borháky, většina cest se dá lézt s horním lanem, je třeba mít chránič na ostré hrany 

+ běžně se tu používá magnézium 

+ možnost tréninju na horské výstupy, tzn. čtení skály a lezení v ostrých chytech a stupech, zakládání jištění 

+ je tu pěkná příroda a klid, skály stojí ve světlém náletovém lesíku, v okolí možnost jít na houby 

+ je tu parádní pozdní podzim s výhledem na kostel sv. Jana Křtitele 

+ můžete si udělat prvovýstup 

Proč do Proboštova nejezdit 

- je to kvakózní "oblast na jedno použití", lezení jen na půlden 

- skály jsou místy lámavé, po dešti občas ožijí mechy 

- převažují tu lehké cesty, prásky tu nejsou 

- když není vedro, je tu kosa 

http://www.hrady.cz/?OID=6750
http://4.bp.blogspot.com/-P7nR4QvjlM8/VliBgK_0-SI/AAAAAAAAYlk/caWVDuCV2-Q/s1600/Tady+mo%C5%BEnost+parkov%C3%A1n%C3%AD+u+krajnice+na+SV+okraji+obce..JPG


 

Závěr přístupu - přecházíte louku ke skalní vyvýšenině. 

RespektujteLes, přístupová cesta a louka jsou soukromé. Místní jsou poměrně nabroušení na pohyb cizích - v 

minulosti tu byli problémy s detektoráři, kteří kopali jámy, ale nezahrabávali je po sobě. O nás lezcích majitelé 

trochu vědí, ale i tak se chovejte nenápadně. 

Popis cest 

Na Proboštovském dvorci jsou 2 masivy - Sušárna a Hlavní masiv, které dělí malé sedlo. Na přístupnější Sušárně 

jsou cesty orientovány na J, JZ a Z, výška je 7 m. Hlavní masiv je ve strmém svahu směrem k potoku, výstupy 

má na Z, SZ a S, výška je 9 m. Malá vrcholová kniha je v Údolní cestě na Hlavní masiv. Cesty i masivy jsou 

popsány zleva doprava. 

 

Masiv Sušárna od J - má tvar podkovy. 

1. SUŠÁRNA 

http://4.bp.blogspot.com/-7qAtw7qvMX4/VliBgAUml8I/AAAAAAAAYlk/wJHXSyr6oNg/s1600/Z%C3%A1v%C4%9Br+p%C5%99%C3%ADstupu+.P%C5%99ech%C3%A1z%C3%ADme+louku+k+skaln%C3%AD+vyv%C3%BD%C5%A1enin%C4%9B..JPG
http://1.bp.blogspot.com/-Wez46MM-fQo/VliBgElj1UI/AAAAAAAAYlk/oWfVx_zfxeQ/s1600/Su%C5%A1%C3%A1rna+z+jihu++ve+tvaru+podkovy.JPG


Masiv tvoří kuloár ve tvaru podkovy. 

a) Výlezová 2  D. Hölzl, 18.11.2015. V pravé části podkovy Z pilířem n.v. 

b) Cesta sv. Jana Křtitele 5-  D. Hölzl a R. Krumplová, 11.8.2015. Vpravo v jižní stěně podkovy po hrotech (bh) 

n.v. 

c) Strž 1  Lezci od nepaměti. Vlevo ubíhající strží n.v. 

d) Pidimuž kutá 5+  D. Hölzl a R. Krumplová, 11.8.2015. Z vhloubením doprava, úkrokem (bh) a po hraně n.v. 

e) Klempířský štych 5-  D. Hölzl a R. Krumplová, 11.8.2015. Z vhloubením doleva (bh), dále klempířinou n.v. 

f) Hruškárna 3  D. Hölzl, R.Krumplová, 11.8.2015. Vpravo v SZ stěně stropovou spárou do stěny a n.v. 

g) Myšlenky na dům č.1 4  D. Hölzl, R. Krumplová, 11.8.2015. Vlevo v SZ stěně přes díry (bh) n.v. 



 

Údolní cesta na Hlavní masiv. 

2. HLAVNÍ MASIV 

Nachází se severně od Sušárny v údolí, skála se strmě svažuje k Proboštovskému potoku. 

a) Černá strž 1  Lezci od nepaměti. Vpravo údolní strží n.v. 

b) Údolní cesta 4+ D. Hölzl, R. Krumplová, 11.8.2015. Nástup SZ pravým členitým výlomem (bh) a n.v. (Cesta 

je vlevo od strže. V této cestě umístěna kniha). 

c) Severovýchodní stěnka 3  D. Hölzl, H Hölzl, I. Kubešová, R. Krumplová, 11.8.2015. Nástup vpravo SV 

stěnkou (bh) a lehce n.v. 

http://2.bp.blogspot.com/-uEkBaywD1u8/VliBgOwujLI/AAAAAAAAYlk/IovBAIme89s/s1600/%C3%9Adoln%C3%AD+cesta+na+Hlavn%C3%AD+mas%C3%ADv..JPG


Tímto naše skalní bajka končí. 

Tak ve skalách na viděnou 

Radůza, Ivík, Hynek a Dan Hasič. 

 

1.2.2016 

Text a foto: Daniel Hölzl 
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