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august 2020



bouldering Mníchove skaly                             GPS: 48.788095N
                                                                                     18.053169E

prístup: po ceste E572 z Trenčína do Bánoviec nad Bebravou odbočíš do Trenčianskeho Jastrabia  
                  a tam odbočíš na horskú cestu-smer Inovecká chata. Po asi 7,5 km a 15 min. po pravej strane
                  uvidíš kamene a pamätnú tabuľu mníchovi a isto lezcovi z tejto oblasti a o pár metrov zaparkuj
                  oproti Nivelačnému kameňu.

materiál: kremenec

o lezení: lezie sa po ostrých pozitívnych lištách a madlách, materiál je pevný, výška kameňov je do 3m,
                   väčšinou menej, ale je aj pár výnimiek, dopady sú výborné, oblasť je vhodná pre začínajúcich,
                   juniorských aj seniorských bouldristov, výlezy sú vyčistené ale pri malej frekvencii návštev môžu
                   zarastať, oblasť je malá a pre vyťaženosť možností sú všetky nástupy zo sedu a niekde veľmi    
                   natesno, ale možností tu ešte jesto,  pár 100 m vyššie po ceste je chata s chutnými lákadlami

počet boudrov: zatiaľ sa lezie na 11 kameňov
                                  počet bouldrov 29
                                  klasa od 4 po 6B
                                  zatiaľ neutrasená
                              

orientácia: väčšinou na západ, nadmorská
                       výška asi 750 m

P





Nivelačný kameň

  1   Ľavá hrana   5   SD obojručne na ľavej hrane a hore

  2   Riťotrh   6A   SD obojručne v lište vľavo od jaskynky a hore

  3   Stredom   5+   SD obojručne z lišty v jaskynke a hore

  4   Pravý pilier   5   SD v bočákoch a hore

  5   Pravá hrana   5+   SD obojručne na pravej hrane, bez veľkého stupu vľavo

  
                              



Rozlezovník a Muréna

                                                                            

                                                                                         
  1    Bočák    4    SD v bočákoch a vhĺbením hore

  2    Hrana    5    SD na hrane a ňou hore

  3    Kyzy    5    SD z líšt a platničkou po kyzoch hore

  4    Muréna    5+    SD v ľavej časti na pilieriku a po madlách hore, Pozor! 
        táto zostava kameňov nepôsobí stabilne !

                                                                                                                                                                     

  Muréna



   Strieška
  

       
   1    Strieška   6A   SD štart z bočákov, nestúpať bočné steny



Viklan a Pri viklane           

                                                                                                                     
  1   Veľký traverz   6A   SD obojručne na hrane, traverz cez lištu doľava na koniec a hore      

  2   Lišty   6A   SD obojručne v lište a stienkou priamo hore

  3   Hrana viklanu   5   SD obojručne v madle a po hrane hore

  4   Traverz   6A   SD obojručne v madle a nízkym traverzom doľava na koniec a hore

  5   Schody   4+   SD obojručne v madle v strede steny a po dobrých chytoch hore

  6   Stredom   5+   SD vľavo od pilierika obojručne z malej lišty priamo hore

  7   Pravý nástup   5   SD obojručne vpravo na pilieriku a ním hore

   Pri viklane



Hrebenáč

  1   Pätička   6A   SD obojručne v madle, nestúpať piedestál a hore na hrebeň

  2   Rampa   5+   SD na začiatku rampy, doprava po rampe a hore na hrebeň



Sediaci tvor

                                                                                                                                                                     

      

  1   Z ľavého stehna   5   SD na hrane a ňou až na koniec

  2   Z pravého stehna   5+   SD úplne vpravo, traverz doľava na hranu a hore



Čupiaci tvor

                                                                                                                                                                     

  1   Ľavá hrana   5   SD obojručne z veľkého chytu, nestúpať veľké stupy

  2   Pravá hrana   5+   SD obojručne z ostrej lišty, nestúpať veľký stup vľavo



Stará veľryba

  1   Chrbát   5   SD a pilierikom hore

  2   Z lišty   5+   SD obojručne z lišty a pilierikom hore

  3   Spoďáky   5+   SD spoďák a bočák a cez kryštály hore

  4   Mantlík   5+   SD nástup obojručne na hrči alebo lište/duní/ a premantliť



Veľká stena

  1   Plná karta  6A   SD obojručne v lište pod strieškou, nestúpať piedestál, 
        mierne vľavo hore do veľkých madiel a traverzom
        po polici dole/odvážny môže až hore, ale neočistené/

  2   Pred búrkou  6B   SD vpravo za hranou, traverz do nástupovej lišty Plnej  karty
        a ňou hore/nestúpať piedestál/

                            


