TRZON
Od Krakowa jedziemy szosą nr 794 na Skałę, w której kierujemy się na Olkusz i Sułoszową drogą nr 773. Mijamy skrzyżowanie w
Pieskowej Skale i po przejechaniu 1,8 km od niego, skręcamy w Sułoszowej w lewo w lokalną drogę przed widocznym też po lewej
sklepem spożywczym i dużym placem parkingowym przed nim. Pokonujemy mostek na potoku a następnie wąską i stromą asfaltówką
przejeżdżamy jedziemy 350 metrów, skręcając na rozjeździe w prawo. Na końcu drogi znajdziemy po prawej stronie niewielki prywatny
parking, gdzie zatrzymujemy się.
Od Olkusza (kierunek od Katowic) należy kierować się na Sułoszową (skręcamy w lewo z 94-i w miejscowości Sieniczno). W Sułoszowej
mijamy położone po lewej remizę OSP oraz Urząd Gminy i 0,5 km dalej skręcamy w prawo w lokalną drogę za sklepem spożywczym i
placem parkingowym przed nim.
Odległości od centrum: Skały – 11,5 km, Olkusza – 13 km, Krakowa – 25 km

Kod QR -Trzon
Koordynaty geograficzne:
prywatny parking - 50º15’05.9’’N, 19º45’20.1’’E (50.251647, 19.755573)
Trzon - 50º15’04.2’’N, 19º48’44.2’’E (50.251456, 19.755387)
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Trzon wraz z sąsiednim Kłem i Plombą są położone ponad
Wąwozem Paskowe Doły. Jest on najbliższą wapienną turnią od
miejsca postoju. Trzon mierzy około 16 metrów wysokości a na
jego ścianach znajdziemy 12 linii o trudnościach od IV+ do VI.1+.
Oprócz 3 wszystkie drogi posiadają komplet stałych punktów
asekuracyjnych, które zainstalował Maciek Krzywda - kustosz
rejonu. Skała jest nieco zacieniona a jej ściany mają wystawę
przeważnie północno-wschodnią.

DOLINA PRĄDNIKA
OLKUSZ
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Ojców

SKAŁA, KRAKÓW

Sułoszowa

Prywatni właściciele terenu, na którym znajdują się skały są
przychylni uprawianiu wspinaczki, co należy zawdzięczać
działającemu w lokalnym środowisku od wielu lat Maćkowi.

wspinka.org

Wąwóz Pasko

we Doły

JERZMANOWICE
Parkując samochód należy zachować zdrowy rozsądek i stosować
się do zaleceń właścicieli mieszkających w pobliskim domu.
Skały położone są na prywatnej działce - nie wolno hałasować,
pozostawiać śmieci i zanieczyszczać terenu!
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1. Poza Las VI.1+ (5R+StZ)
2. Zacięcie Agaty VI+ (6R+StZ)
3. Wariant Dla Waldka VI.1 (6R+StZ)
4. Filarek z Zacięciem VI.1+ (7R+StZ)
5. Tatrzańska z Lipą VI (TRAD+1R+StZ)

6. Mech Ci w Oko VI- (6R+StZ)
7. Błędny Filarek VI+ (5R+StZ)
8. Wariant Ze Schodkami VI.1
(5R+StZ)
9. Rysa Żmija VI.1 (5R+StZ)

9. Rysa Żmija VI.1 (5R+StZ)
10. Próchnica Wprost V (TRAD)
11. Próchnica IV+ (TRAD)
12. Urlopowa VI.1+ (5R+StZ)

