Tri kopce
Dve samostatne stojace a zároveň na seba nadväzujúce kremencové súskalia, tvorené
jedným z najkvalitnejších kremencov v Karpatoch. Lezenie prevažne po lištách, ale nájdu sa
tu aj obliny, za ktoré by sa nemusela hanbiť nejedna vychýrená pieskovcová oblasť. Bouldre
sa pohybujú skôr v nižších obťažnostiach, zato ponúkajú množstvo technických problémov,
ktoré preveria vaše prsty a v neposlednom rade nohy.
Skalky sa nachádzajú nad mestečkom Modra v turistickej časti Harmónia nad známou
Medveďou skalou.
Prístup je buď priamo z parkoviska pri Dolnej medvedej skale, alebo od chaty Fúgelka
nachádzajúcej sa v turistickej oblasti Fugelka.
Cesta od Dolnej medvedej skaly trvá cca 12 minút do kopca po modrej turistickej
značke, asi 100 metrov nad Hornou medveďou skalou skalky zbadáte po ľavej strane,
sektoríky sú od seba vzdialené cca 30 metrov.
Prístup od Fúgelky je rovinatejší (vhodný aj pre kočík) a trvá cca 20 min, ku skalkám
prídeme z opačnej strany od horného sektora.

Nižší sektor

Detské ihrisko

1. Rozlez pre Lenku 3 (SD z dvoch bočákov a cez lišty a veľkú dieru hore na policu)
2. Rozlez pre Aďku 3 (SD z madielka a hore na policu)
3. Nahraná 5B (SD z dvojchytu na poličke a chytmi okolo hrany vľavo hore na policu, kameň
vpravo sa nepoužíva)
4. Rozlez pre Veroniku 3 (SD z výraznej police a hore na policu, kameň vľavo sa nepoužíva)
5. Bez hrany nie sú koláče 5C (SD nástup ako Nahraná a pokračovať doľava až do Rozlezu 1
a ním hore)

Kameňolom

1. Hranomil 5A (SD z veľkého dvojchytu a stienkou s použitím hrany na vrchol)
2. Dieromil 6A (SD z veľkého dvojchytu, stienkou mierne vľavo a priamo hore bez použitia hrany
vpravo)

Totem

1. Pozor pavučiny 4 (SD z madla priamo hore do výrazného špicu, lezie sa po všetkom)
2. Totiež 6A (SD z výrazného chytu stienkou a sériou madiel hore do špáry medzi kameňmi,
nestúpajú sa kamene vpravo)
3. Totem 6B (SD ako Totiež, ale madlo vpravo pri nástupe sa nepoužíva, nestúpajú sa ani
kamene vpravo, lezie sa po jednom kameni)
Projekt skalp (projekt, ako Totem, ale nástup SD hlboko pod kameňom, ľavou oblina, pravou
lišta, pozor na dopad!)

Ostaš

1. Nemo 5C (SD z veľkého madla, lištami do veľkej diery nad hranou a ňou na vrchol)
2. Azrael 6C (SD z veľkého madla traverz lištami doprava na hranou a za hranou stienkou na
vrchol, výlez bouldrom Gargamel, kameň dole sa nestúpa)
3. Barakuda 6B+ (SD z veľkých spoďákov, doľava do líšt a nimi hore do diery a na vrchol. Hrana
sa používa. Kameň pod nástupom a madlo z Nema sa nepoužíva)
4. Gaia 7A (SD na kameni vpravo z madielka na hrane, doľava do líšt v stienke, z nich kopírovať
hranu po oblinách a nimi do diery a výlezu. Skvost! Kameň dole a madlo z Nema sa
nepoužíva)
5. Gargamel 6B+ (SD na kameni vpravo z madielka na hrane, po hrane do lišty a priamo hore
stienkou. Pozor na dopad!)
6. Malokarpatský kvak 6C+ (zo stoja zo špáry medzi kameňmi, stropom a kameňom hore
pomocou líšt a hrán. Kamene za špárou vľavo sa nepoužívajú, lezie sa akoby po jednom
kameni. Pozor, vysoké vzdušné!)

Vyšší sektor

Stráž

1. Leštený betón 6A+ (SD z výrazného chytu a hore)
2. Nepálená cihla 6A (SD ľavou bočáková lišta, pravou oblina a hore)

Škôlkar

1.Škriatok v pyžamku 5A (SD z výrazného chytu na
hrane a hore)

Most

1. Zlatý morál 5B (SD hore na kameňoch z dvoch bočákov a sériou chytov na vrchol)

2. Golden Shadow 5B (SD z výrazného bočáku, lištami a bočákmi na hranu a priamy mantel na
kameň)
3. Golden Bridge 6A (SD na hrane a po nej do výlezu Golden Shadow)

Skrytý

1. Šróbovačka 6A (SD obojručne z lišty, priamo hore cez policu na vrchol. Hrana ani kameň
vľavo sa nepoužívajú.)

Lišťák

1. Nealko 5A (SD z lišty a po hrane na vrchol)
2. Alko 6A+ (SD z lišty, doprava do stienky a po lištách hore, bez ľavej hrany)

