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SPRIEVODCA BOULDERING : Plavecké Podhradie : Lom 



Bouldering - Plavecké Podhradie - Lom (07/2018)
 
O lezení:
Tento ojedinelý samostatne stojaci balvan krásne dopĺňa kolorit Malokarpatého 
boulderingu. Nájdete ho na otvorenom priestranstve starého lomu, ktorý je dnes už 
malebným miestom s trávičkou, mladými stromami, výhľadom na kopec Bubon a jeho biele 
skalné bralá. 
Kameň je trojrozmerný t.j. dá sa na neho liezť z viacerých strán a prekvapí drsným 
materiálom so skvelým trením a peknými chytmi, často oblinami a švačiarskymi lištami. 
Bouldre sa vyliezajú pekne až hore, kde si môžete v tichu posedieť prípadne si v dňoch po 
dažďoch ovlažiť ruky/nohy v prírodnom lavóre.   
Miesto je vhodné aj pre rodiny s deťmi, no pozor na lomové steny, ktoré sú plné volných 
kameňov aj veľkých blokov. 

Umiestnenie a prístup:
V starom lome v Plaveckom Podhradí.
Lom je priamo v dedine, kúsok od potravín, krčmy a autobusovej zastávky. Prístup je veľmi 
komfortný buď od potravín cca 7min., alebo môžete autom vyjsť po horšej kamenistej ceste 
až k lomu a odtiaľ už iba po rovine 2min. pešo.  

GPS: 48°28'45.5"N 17°15'44.2"E

Materiál: 
Drsný vápenec s prímesami (kremenec)

Počet bouldrov: 
Spolu 13
<6A - 1
6A-6C - 8
7A-7C - 3

Sezóna: 
Celý rok
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1. Detský 3

2. Vrť 6A Z vŕtanej diery hore

3. Reputácia 6B sd Zo sedu z bočákov

4. Modrý bod (zľava) 7A+ sd Ľavou lišta, pravou opačák a doprava do lišty a hore do veľkého bočáku. 
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4. Modrý bod (zľava) 7A+ sd Ľavou lišta, pravou opačák a doprava do lišty a hore do veľkého bočáku

5. Modrý bod (zprava) 6C sd Z diery na pravačku do líšt a prásk do bočáku vľavo

6. Nábojnica 6B+ sd Z madielka cez parádne lišty do políc a hore. Chuťovka.

7. Stretávka 7B sd Priamo hore bez chytov z „Nábojnice“. Ťažké. 

8. Barová prostitútka 6B sd Z madielka akčne cez lišty na hranu a hore. Hviezdne 6Béčko.
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6. Nábojnica 6B+ sd Z madielka cez parádne lišty do políc a hore. Chuťovka.

7. Stretávka 7B sd Priamo hore bez chytov z „Nábojnice“. Ťažké.

8. Barová prostitútka 6B sd Z madielka akčne cez lišty na hranu a hore. Hviezdne 6Béčko.

9. Pískaj 6B sd Z líšt priamo hore. Treba vymyslieť. 

10. Tryangel 6B sd Obojručne z trojuholníka a ďalej cez obliny priamo hore.  

11. Červené víno 6B+ sd Začiatok až vo vnútri pod previsom, ďalej cez madlo, na pravú malý chyt, opačák a hore.

12. Imaginácia 7B+/C sd Začiatok z vnútra a ďalej nízky traverz až do „Nábojnice“. Úplná pecka. Top boulder-traverz v MK.
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9. Pískaj 6B sd Z líšt priamo hore. Treba vymyslieť. 

10. Tryangel 6B sd Obojručne z trojuholníka a ďalej cez obliny priamo hore.  

11. Červené víno 6B+ sd Začiatok až vo vnútri pod previsom, ďalej cez madlo, na pravú malý chyt, opačák a hore.

12. Imaginácia 7B+/C sd Začiatok z vnútra a ďalej nízky traverz až do „Nábojnice“. Úplná pecka. Top boulder-traverz v MK.

13. Pod topoľom 6B+ sd Z vnútra z madla priamo cez madielko a obliny hore


