Štokeravská vápenka – sprievodca

1/1

 2001 Filozof Subs & Co.

Štokeravská vápenka
(Skala pri Technickom skle)
text a foto: Filozof Subs & Co.

Bratislava to nie je len Platňa
prípadne Pajštún, ale aj malebná
skalka miestneho významu na
svahoch Devínskej Kobyly. Skala
je obrátená na juho-východ a
nachádza sa medzi Dúbravkou
a Devínskou Novou Vsou, hneď za
závodom
Technické
sklo.
Dostupná je autom prípadne
autobusom bratislavskej MHD číslo
20 (zastávka Technické sklo).
Jedná sa o krasovú oblasť, ktorá je
na niektorých miestach značne
zvetralá. Avšak vďaka sintrovému
povlaku a kvapľovitému charakteru
si získala obľubu u mnohých
lezcov. Výška skalného masívu je
od 5 do 25 metrov. Hlavnými
protagonistami
v robení
prvovýstupov
bola
v osemdesiatych rokoch dvojica
Janovníček – Kropáč, ktorá v tejto
oblasti spravila vyše 20 ciest.
Niektoré cesty sa však už dnes
vôbec nelezú. Časom postupne
pribúdali ďalšie prvovýstupy a dnes
sa lezie zhruba 23 ciest. Ostatné
zapadli prachom, lebo sú rozbité.
Cesty sú hodnotené stupnicou
UIAA a väčšina ciest je značne nadhodnotená. Nápisy ciest sú napísané na skale.
Pred nedávnom bola skala nanovo preistená nitmi, pribudli nové zlaňáky, ale sem
tam sa ešte môžete stretnúť s kruhom, alebo nejakými starými skobami. Skala je
vhodná hlavne pre začínajúcich lezcov, vzhľadom na väčšie množstvo ľahkých ciest.
Najlepšie obdobie na lezenie je na jar a na jeseň. V letných mesiacoch na skalu
svieti celý deň slnko, takže liezť sa dá len na večer, alebo ráno. Najbližšia krčma je
buď v Devínskej Novej Vsi (treba vystúpiť na prvej zastávke v Devínskej) alebo
v Dúbravke U Karola (druhá zastávka v Dúbravke). Preistenie Technického skla bolo
realizované vďaka Jamesu a chalanom z Mountain fóra Bratislava.
Poznámka: Niektoré cesty sa oproti prvovýstupcom lezú trochu inak, takže ak
náhodou vlastníte nejaké staršie nákresy skaly, tak nech vás to neprekvapí.
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Nákresy ciest:

- shit, málo lezené
- celkom pekné
- veľmi pekné určite
sa oplatí liezť
1234567-

Jesenná VI
Vegetariánska VI
Depresia V
Predpitevný pohovor VIIPuklina IV+
Vhĺbenie V
Letecká VI

8910 11 12 13 14 -

Krematórium VIII
Komín IV
??? IV
Kvapľové pole IV
Sviečková IV+
Stredná IV+
Lahôdka IV+
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Diretissima V
??? V
Pilier IV+
Krokodlak VIII+
Cez 2 kruhy VII+

Pohľad na hlavný masív Štokeravskej vápenky
Pravá časť steny. pohľad na pilier s cestami “Cez
2 kruhy VII+” a “Krokodlak VIII+”

20 21 22 23 -

Zvislý kút V+
??? VI+
Vladov kút IV+
Lýtková V+

