Valchovňa, Limbach (Malé Karpaty)
Druhý z limbašských mini bouldrových sektorov. Oblasť pozostáva z malého žulového súskalia v príjemnom
prostredí údolia, ktorým veselo žblnkoce Kolársky potok.
Prístup
Z Limbachu sa vydajte na Slnečné údolie. Hneď po vstupe do údolia bude po ľavej strane horáreň. Kúsok za ňou
po pravej strane zaparkujte. Vydajte sa asfaltovou cestou, ktorá vedie popri horárni. Cca po 7-8 minútach
prídete k poslednej budove, kde cesta skončí. Budovu obíďte zľava a po niekoľkých metroch už uvidíte prvé
balvany.

1. BLUDIČKA

a, Vábnička 3
SD, ľavá ruka na hrane a pravá na lište (veľký stup vpravo sa nepoužíva)

b, Udička 5C
SD, nástup obojručne z poličky vľavo a priamo hore

c, Bludička 5C
SD, nástup obojručne z poličky vľavo, do ľavej hrany a bez pravej hrany na vrchol

d, Neupletieš 6B
SD, z madielka pod koreňom a z bočáku pod ním, doprava (bez použitia okolitých kameňov)

e, Medvedia služba 6C
SD, z balvanu pod previsom (nič iné sa pod previsom nepoužíva) a bouldrom Neupletieš

2. ŽULOVAČKA

f, Zrnkohra-na 5C
SD z veľkej police a hranou až na vrchol (zo stoja 4)

g, Finesa 6A+
SD z podstavca a priamo hore

h, Kľúč je v lište 6A+
SD z podstavca, doľava do veľkých chytov a stienkou mierne doľava

i, Žuloba 5B
SD z podstavca a priamo hore bez obmedzení

j, Podpásovka 6A
SD z podstavca a priamo hore do lišty bez ľavej hrany

k, Strasti bez náplasti 6C+
SD z police, traverz doprava a výlez Kľúčom v lište (podstavec sa iba stúpa - projekt bez podstavca na
nohy je problematický vzhľadom k zachovaniu čistoty prelezu)

l, Žu(lo)vačka 6B+
SD z police, traverz doprava a výlez Žulobou (podstavec sa iba stúpa)

m, Čaro zdvihu 6B+
SD z veľkého bočáku naľavo a oblej hrany napravo

n, Zbabelé stupy 5B
SD s rukami na tupej hrane, doprava až na vrchol (bez pilieriku vpravo)

o, Prvá lekcia mantlenia 5A
SD s rukami na tupej hrane, kúsok po hrane a premantliť, doliezť až hore

p, No Hand projekt 
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