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Aj keď na Rozbehoch kefujeme už zopár rokov, pekné dopadiská a
seriózne terénne úpravy začal realizovať Slavo spolu so skupinou
otrokov až na jeseň 2011.

Lákala nás štruktúra dierovaného vápenca spoľahlivo ukrytá pod
kobercom halucinogénne zeleného machu. Nedali sme sa odradiť
tvrdou prácou a machová pokrývka vydala prvé skvosty.

V roku 2013 sme objavili Bojkovú, kde sme strávili veľa zimných
dní prípravou nových línií.

Obtiažnosť existujúcich problémov je vzhľadom na malý počet
prelezov naozaj len orientačná.

Skaly sa nachádzajú v CHKO Malé Karpaty a na súkromných
pozemkoch (Bojková), takže je nevyhnutné sa správať slušne a
udržiavať poriadok.
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V Cerovej odbočíte na Rozbehy. Po 1,2 km je za zvodidlami odbočka doprava na lesnú cestu, kde sa dá zaparkovať.

Sektory Obývačka, Dzýra, Pod dubom sú vzdialené približne 600 metrov od parkoviska smerom k zrúcanine hradu Korlátka. Najskôr pôjdete širokou lesnou
cestou a po asi 500 metroch odbočíte pri kamennom mužíkovi na nevýrazný chodník doprava. Skalný hrebeň sa obchádza sprava.

Perla sa nachádza asi na pol ceste medzi parkoviskom a Obývačkou naľavo od chodníka.

Zemeguľa a Saturn sú vzdialené asi 250 metrov od parkoviska, z ktorého sa vydáte doľava cez lúčku a popri starom elektrickom vedení. Sektor Hardcore
sa nachádza ešte o 200 metrov ďalej od Zemegule. Musíte pokračovať stále tým istým smerom.
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1 Darinka................ 5A 2 Zvuk orientu.......6B+ 8 Cesta kolem svjeta....6C
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Pre prístup k sektoru Líščí nora je najvhodnejšie zaparkovať v dedine Rozbehy pri miestnom šenku (krčma). Odtiaľ budete pokračovať pešo s matracom na
chrbte po spevnenej úzkej ceste, ktorá odbočuje z hlavnej cesty kúsok vyššie nad šenkom a smeruje do chatovej oblasti. Z cesty odbočíte za poslednou
záhradou doľava a pôjdete popri okraji poľa až na miesto, kde sa les stáča doľava. Odbočíte doprava do lesa a budete intuitívne pokračovať po
nevýraznom hrebeni ešte asi 300 metrov. Bouldre sú schované naľavo.

Líščí nora sú tri previsnuté šutre vzdialené pár metrov od seba. Ošiaľ je previs kúsok nad Líščí norou. Madloland sa nachádza zopár metrov naľavo.
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Pre prístup k sektoru Černý pásek je najvhodnejšie zaparkovať v dedine Rozbehy pri miestnom šenku (krčma). Odtiaľ budete pokračovať pešo s matracom
na chrbte po spevnenej úzkej ceste, ktorá odbočuje z hlavnej cesty kúsok vyššie nad šenkom a smeruje do chatovej oblasti. Asfaltovou cestou budete
pokračovať dole kopcom. Asi 100 metrov po vstúpení do lesa uvidíte z cesty výraznú vežičku vľavo. Na vežičke sú odistené cesty na lezenie s lanom.
Bouldrový previs sa nachádza nižšie vpravo. Horný černý pásek je naľavo od vežičky.
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Mapa Bojková
V dedine Rozbehy odbočíte z hlavnej cesty doľava smer DSS
Bojková. Po úzkej alfaltovej ceste budete pokračovať 1,6 km.
Naľavo uvidíte veľkú vstupnú bránu do oplotenej obory a napravo
starý elektrický stĺp. Tu zaparkujete.

Odtiaľto pôjdete pešo doprava po okraji poľa po rozjazdenej poľnej
ceste. Lesnými cestami budete pokračovať stále rovno na
rúbanisko s vysokými osamelými stromami a krmelcom. Pri krmelci
odbočíte doprava a zídete dole kopcom, kde zbadáte Rit.

Ku vzdialenejším sektorom je praktickejšie pokračovať stále rovno
po lesnej ceste ešte 400 metrov. Následne odbočíte doprava a
zbehnete dole kopcom ku Skvostu.
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Popis Rozbehy

Obývačka

La Connexion (6C+) • Nástup zo sedu na ľavom
okraji sektora. Traverz po hrane do Tuleňáka.
Odtiaľ mierne dole napojenie do Strednej špáry.

Vypätuj ma (5C) • Zo sedu z veľkého madla, odtiaľ
doľava po dobrých chytov až do výlezovej hrany.

Tuleňák (5A) • Nástup zo sedu z veľkého madla.
Rovno hore po sérii dobrých chytov. Výlez naľavo
od špárky.

Obývačka (5B) • Nástup zo sedu zo spoločného
madla, odtiaľ doprava do začiatku Prostrednej
špáry a hore do veľkého hrotu na hrane.

Stredná špára (6A+) • Nástup ako Obývačka a
pokračovanie výraznou špárou až na jej koniec a
výlez cez hranu.

C-4 (6C+) • Nástup zo sedu z obdĺžnikovej diery do
líšt napravo a odtiaľ do veľkých hodín. Z hodín cez
spoďáky rovno hore do oblej lišty. Nechytá sa
špára z Ojebu ani nestúpa do stienky napravo.

Ojeb (5C) • Nástup ako C-4 a pokračovanie do
vertikálnej špáry napravo a ňou výlez hore.
Nestúpa sa stienka napravo.

Morpheus (5C) • Nízky štart z dobrého chytu a
prečah do lišty pod výlezovou hranou.

Lehni! (6B+) • Z veľkej police z ľahu a rovno hore.

Proti zošmyknutiu je dovolené sa na nástupe
pridržať stromu.

Svišťova (7B+) • Nástup zo stoja z hráškových
kamienkov a rovno hore.

..., ale tusté tetky dobré vará (7A) • Nástup ako
Tuleňák, pravá ruka stisk v strope, ľavá päta k
ruke, následne ľavou rukou do lišty v hrane a výlez
hore.

Ľavá obývačka

Bacha na hovná (5A) • Nízky traverz pod dierach
sa nachádza asi 10 metrov napravo od Obývačky.

Dzýra

Týžden pred výplatu (6A) • Nástup úplne vľavo a
dlhý traverz doprava po hrane až do výlezu z
Dešpektu.

Kožka z prsta (5C) • Nástup zo sedu z líšt, nohy na
kamienkoch v previse. 1-2 kroky priamo hore so
zlými nohami.

Vesmírna rosa (7B+) • Tažký boulder po mizerných
lištách a dierkach v masívnom previse. Nástup
ako Chilli a potom doľava.

Chilli Con Carne (7A) • Nástup zo sedu z
výrazného šutra (madlo bočák), ďalej po lištách a
dlhočizný krok doľava do lišty na hrane a hore.

Hlboký dešpekt (6C) • Pôvodná línia už
neexistuje. Nástup zo sedu z líšt, dvojprstovka,
diery v špáre a bočáky na ľavačku. Nestúpa sa
položený blok napravo pod špárou.

Pod dubom

Juriho hranka (4C) • Zo sedu hranou a mierne
doprava do madla a machmi hore.

Oné (6A+) • Zo sedu z nízkeho spoďáku doľava do
obliny. Pravačkou do oblej diery a odtiaľ ďaleko
do dierok nad machmi. Nechytá sa madlo naľavo z
Juriho hranky a špára napravo.

Botasková špára (3) • Zo sedu výraznou špárou
hore a mierne doprava.

Vedla rice (4C) • Zo sedu výraznou špárou hore.

Luft pod ricu (4C) • Zo sedu po dierach v platni a
po špáre napravo.

Hranostaj (6C) • Zo sedu (2 matrace) priamo hore
hranou po lištách. Nechytá sa špárka naľavo.
Morfo.

Perla

Predohra (4A) • Zo stoja výraznou špárou.

Perla (6C) • Zo sedu stredom mierne previsnutej
stienky. Highball!!!
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Popis Rozbehy

Zemeguľa

Darinka (5A) • Zo sedu a z dobrých dier v previse
do hrany a odtiaľ do dobrej diery a obliny napravo.

Zvuk orientu (6B+) • Nástup z ľahu, mierne
doľava a výlez hore.

Rytmus (6B) • Nástup zo sedu z veľkej oblej gule
na ľavačku a lišty napravo hore. Noha do diery
napravo. Po lištách a dierkach hore a výlez
hranou.

Snežienka (6A) • Nástup zo sedu. Z menšieho
spoďáku napravo po ostrých lištách a výlez mierne
doľava.

Cesta cez pul svjeta (6B+) • Nástup z ľahu z
ľavého stisku (palec do diery) a pravou rukou v
bubne. Pokračovanie traverzom a výlez na pravej
strane v hrane.

Strúhanka (5C) • Nástup zo sedu z vyššieho
bočáku naľavo, odtiaľ do hrany a dierky v
položenom výleze.

Štolverka (6A) • Nástup zo sedu z nízkej police
oboma rukami. Odtiaľ v previsnutej stienke po
veľkých bočákoch naľavo a napravo do hrany.

Saturn

Pán na holení (5A) • Zo sedu z diery napravo a
bočáku naľavo. Pokračovanie po dobrých lištách a
dierach a výlez hore a doľava.

Kašľavý drak (5A) • Zo stoja z dier mierne doprava
do ďalších dier a výlez na policu vpravo. Nestúpa
sa stienka napravo.

Hardcore

Strachoput (5C) • Zo stoja vysokou stienkou po
dierach.

Romantika (5A) • Zo sedu z diery na ľavačku. Po
dierach a špáre až do záverečného výlezu v ľavej
stienke. Nestúpa sa blok naľavo na zemi.

Puma Senická (7A) • Nástup zo sedu z bočáku
naľavo a dvojprstovej diery napravo. Priamo hore
a dlhý krok do malej lišty. Morfo boulder – pre
krátkych ťažšie.

Minihardcore (6B+) • Nástup zo sedu zo spoďáku
a dvojprstovej diery v strope. Po lištách rovno
hore.

Hardcore (6C+) • Nástup zo sedu na konci
jaskyne z veľkej diery na dve ruky. Odtiaľ doľava

po dobrých chytoch a napojenie do Minihardcore.

Drobček (6B) • Nástup z diery ako Hardcore a
traverz doprava cez veľkú dieru na kolená a výlez
hore.

Otesánek (6B) • Nástup zo sedu z diery vľavo v
jaskyni. Nechytá sa diera napravo z Prvého.

Prvý (5B) • Zo sedu z veľkých dier do
previsnutého pilierika naľavo. Výlez cez výrazný
spoďák a špáru.

Neni to šit (4B) • Nástup ako Prvý a pokračovanie
priamo hore.

Líščí nora

Celzius (7C) • Nástup zo sedu z líščej nory na
spoďák. Prečah do dobrej diery na pravačku a do
líšt mierne doľava. Spoločné niektoré chyty s
Jemnospánkom.

Jemnospánko (7A) • Zo sedu z líščej nory ako
Celzius a priamo hore s dlhým krokom (skokom)
do madielka.

Pán továrnik (7B) • Nástup zo sedu napravo od
diery z máleho spoďáku. Odtiaľ dynamické kroky
po mizerných lištách.
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Líščí nora

Pichlavá (5A) • Zo sedu z veľkých spoďákov.
Odtiaľ doprava do hrany a po hrane do výlezu.

Ošiaľ

Ošiaľ radosti (6A+) • Zo sedu z oblej diery a lišty a
odtiaľ dlhšie prečahy po dobrých chytoch na hranu
a výlez mierne doprava.

Bordelióza (6A) • Nástup zo sedu z ostrého
madielka. Jeden ťažší krok cez stisk a výlez
doľava.

Otálpotál (5C) • Nástup zo sedu na hrane úplne
vpravo. Traverz po hrane doľava a výlez ako Ošiaľ.

Loptoš (7A) • Nástup napravo od Bordeliózy a
zapeklitý traverz popod strechu a napojenie sa do
Ošiaľu.

Fotroš (6B+) • Nástup zo sedu z dvoch bočákov,
nohy sú nad červenou čiarou. Dlhý krok stredom
previsu do madla a výlez cez hranu.

Madloland

Ivoškova (4A) • Zo sedu do dobrej špáry.

Hairy Spotter (5B) • Zo sedu z dobrej police a do
spoďákov na začiatku špáry. Odtiaľ priamo hore
cez lištu a vaničku.

Madloland (5A) • Nástup zo sedu z bočáku do
dobrého stisku a dlhší prečah do schovanej diery.
Výlez po madlách a machoch.

Černý pásek

Zajebaný sedák (5C) • Zo sedu z diery dvomi
rukami na hranu, stisky vpravo. Končí sa nohami
na polici. Zlieza sa ľavou stienkou.

Traverz RJ (6C) • Nástup zo sedu a traverz
doprava. Boulder sa končí pri modrej bodke ešte v
platni.

Prostredník (7A) • Zo sedu z dvoch dierok a rovno
hore. Boulder končí rukami nad previsom. Zoskok
dole. Fajnšmekri doliezajú na vežičku.

Kanibal (7A+) • Zo sedu z dier a cez spoďáčik do
dierky za hranou. Končí na úrovni previsu v polici.
Zostup zoskokom.

Lyžičková hrana (7A+) • Zo sedu cez lyžičkovú
misku na pravačku.

Horný černý pásek

Nervus (5A) • Nástup zo sedu, traverz doprava a
za hranou výlez hore.

Hrana tupého noža (5B) • Nízky nástup zo sedu a
po hrane hore.

Rit

Ranný fresh (6C) • Zo sedu z dierky a mikrolišty
na pravačku a stienkou priamo hore.

Prekvapenie (5C) • Z počupu zo špárky obojručne
a po dierkach mierne doľava na vrchol.

Invariant (5C) • Nástup ako Prekvapenie a mierne
doprava po dierkach.

Pata v rici (5A) • Skladačka zo sedu, ľavá ruka
madielko, pravá stisk a päta k ruke. Pretlak do
dobrej špárky.

Tenkrá poprvé (7B+) • Nástup zo sedu v špáre a
doľava do previsnutej hrany. S dobrým softom
výrazne ľahšie ako pôvodne navrhované 8A.

Lev a Půlka (6C) • Zo stoja, jednoprstovka na
ľavačku a dobrá diera na pravačku. Preklopenie
do kolmej platničky. Obmedzenie: nechytajú a
nestúpajú sa madlá z bouldra Riťolez.
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Rit

Riťolez (3) • Zo sedu madlovitou špárou stredom
rite.

Ježek v kleci (6A) • Zo stoja po dierkach jemne
doľava.

Tahy z Prahy (6A+) • Zo stoja napravo od Ježka a
platničkou hore. Zo sedu obojručne z kameňa je
to 6B+.

Ihelníček (5A) • Zo sedu zo špárky a 2 kroky na
vrchol.

Skladačka (5C) • Zo sedu skladačka v diere a
jeden prečah do výlezovej hrany.

Gulička

Hups (5A) • Zo sedu ľavou stranou Guličky.

Rozpažka (6A+) • Nástup zo sedu a do platničky
nad previsom (päta).

Obor

Kampelička (5A) • Zo sedu z madielka, prečah do
veľkej diery a na vrchol.

Zlatý bažant (6A+) • Zo sedu ako Kampelička a
doprava do dobrých dier, prečah do madla. Výživný
mantel do stienky s malými chytmi.

Boj o čas (7A+) • Zo sedu z obojručnej lišty a hore
po dierkach a stiskoch v slušnom previse.
Obmedzenie: nestúpa sa blok napravo pod
previsom.

Bleskozvod (6A) • Nástup ako Kampelička a
traverz doprava po madlách a výlez pravou hranou.

Cukrík (4B) • Zo stoja výraznou špárou.

Fibonacciho postupnosť (6B+) • Zo sedu z
nízkych spoďákov a stienkou hore po dierkach.
Skok do madla. Obmedzenie: nechytajú sa veľké
diery z Bažanta naľavo.

Bráškovi (5A) • Nástup hlboko v jaskyni z pravého
bočáku, pokračovanie traverzom a výlez z jaskyne
von.

Macoň

Transvestita (5B) • Zo sedu traverz po hrane zľava
doprava.

Škrupinkári (6B) • Zo sedu z bočáku a prečah do
madielka a mantel.

Druhého druhý (6B+) • Zo sedu ako Škrupinkári a
doprava.

Facile (5C) • Zo sedu previsnutým pilierom na
vrchol.

Rytier Kovi (5A) • Nástup zo sedu úplne vpravo.

Ľavá ruka v diere a na pravačku dvojprstovka.
Poskočenie pravou rukou do ďalšej dierky a
výlezom pilierikom hore.

Turbo

Ý-TÝ (6B) • Zo sedu úplne vľavo a traverz v
stienke. Výlez na pravej strane hrankou.

Turbo štart (6C) • Nástup zo sedu, mierne doprava
a rovno hore.

Bomba

Ventilátor (5C) • Nástup zo sedu dole hlavou a
výlez ľavým stropom.

Sloní sosák (5B) • Nástup zo sedu dole hlavou a
cez sosák výlez hore.

Zákopová vojna (6C+) • Zo sedu z obojručného
madielka a traverz po dierkach doprava do
výrazného bočáku a mierne doľava na vrchol.
Obmedzenie: nestúpa sa kameň pod previsom a
nechytá sa madlovitá špárka na ľavačku. Variant
so špárou je za 6A.

Zakopaný Messner (7A) • Spojenie bouldrov
Zákopová vojna a Milan Messner.

Milan-Messner (6B+) • Zo sedu previsnutou
hranou, kde pod vrcholom zmiznú chyty.
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Bomba

Quack (6A) • Zo sedu stenou po dierkach.

Mekdonald

Mekdonald (5B) • Zo stoja z dier a traverzík
doprava a hore.

Oldmekdon (5C) • Zo sedu a napojenie do
Mekdonalda.

Skvost

Hopa (6C) • Zo sedu a rovno hore (morfo).

Traverz (6B+) • Nástup v Chrochtákovi a
traverzom doľava do výlezu Hopa.

Vitaj doma (7A) • Nástup zo sedu. Obmedzenie:
nechytajú sa madlá napravo v bouldri Chrochták.

Chrochták (6A) • Zo sedu z jaskyne napravo a
traverz doľava do hodín, prečah do madielok vo
výleze.

Detská manéž (6B) • Zo sedu previsnutým
pilierom po stiskoch a lištách.

Bekendová manéž (7A) • Nástup v Skvoste a
prechod spodným traverzom doľava a výlez cez
Detskú manéž.

Je to skvost! (6B) • Zo sedu zo špárky a
previsnutou hranou doľava (pätičky) a výlez ako

Detská manéž.

Valentín (6C) • Nástup zo sedu a rovno hore.

Totkaj totok (7A) • Nástup zo sedu pod previsom a
rovno hore. Nechytajú sa madlá z Chrochtáka.

Blok

Ťežká písemka (P) • Ťažký projekt v stienke.
Možno 7C?

Juchú (6A) • Nástup z ľahu a traverzom po hrane
až do výlezu bouldra Opekaná slaninka.

Opekaná slaninka (4C) • Nástup zo sedu z pravej
bočákovej lišty a rovno hore cez previštek.

Pľúcnik (4C) • Zo sedu a cez diery výlez mierne
doľava a hore.

Natrhnutý zajo (4B) • Zo sedu, cez pätu a výlez
hore.

Pod skvostom

Ty vole ja sa bojím (6B+) • Nástup zo sedu úplne
vľavo a traverz v stienke. Výlez v bouldri Proklete
nízko.

Proklete nízko (7A) • Nástup zo sedu z nízkych
spoďákov, do jednoprstovej dierky a výlez rovno
hore.

Brucho

Tretia ruka (6C+) • Zo sedu z dierky v previse na
ľavačku a boľavej dierky nad previsom na
pravačku. Nakopnutie špičky za pravú hranu.
Krátkorukí môžu nastúpiť z 2 bouldermatiek.

Furt modrá obloha (6C+) • Nástup zo sedu z dier a
hore do oblej hrany, ťažké napojenie do Tretej ruky
doľava. Obmedzenie: nestúpa sa blok napravo.

Prsty v ohni (6A) • Zo sedu po divne otočených
chytoch. Obmedzenie: nechytá sa madlovitá diera
napravo a nestúpa sa blok napravo.

Eniky (5B) • Zo sedu z výraznej diery a na vrchol
po madlách .

Beniky (5A) • Zo sedu napravo od Eniky a mierne
doprava na vrchol.

Trecí hnáta (6A) • Zo sedu ako Tretia ruka,
ľavačkou sa berie madlo za hranou a pravačkou
oblá dierka nad previsom. Pätička za ľavou
hranou.

Kliky bé (4C) • Zo sedu a po hranke hore.

Medzi stehnami (6C) • Nástup z oblej hrany na
pravačku a nízkej diery na ľavačku. Krok do oblej
lišty vľavo a kompresia do hrany pravo. Ďaleký
krok do madla. Pätičky!

Ábr fábr (5B) • Zo sedu zľava doprava. Ťažké
odlepenie sa od zeme.
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Ľavé brucho

TH12 (5C) • Nástup zo sedu, mierne doprava a
výlez hore.

Vežičky

Kvalifikačný (6A+) • Zo sedu z obojručnej rampy,
päta k ruke, pohup doľava a položenou hrankou
pod záverečný previs, únik doľava a zostup
špárou. Obmedzenie: nestúpa sa blok pod
previsom.

3-2-3 (6C+) • Zo sedu z obojručnej rampy ako
Kvalifikačný. Doprava po dobrých dierach a
platničkou (oblina) hore. Zostup traverzom doľava.
Obmedzenie: nestúpa sa blok pod previsom.

Lienka

Brečtan (4A) • Nástup zo sedu, mierne doprava a
výlez hore.

Charlie (4B) • Zo sedu z dier a rovno hore.

Repete (4C) • Zo sedu ako brečtan a traverz
doprava. Výlez po pravej hrane.

Okap (3) • Zo sedu z veľkých chytov a doprava do
hrany.

Okap variant (4A) • Nástup zo sedu a stienkou a
hranou hore.
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