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I - Walter Keiderling Klettersteig (C/D)
II - Artist (C)
III - Bergweg (B/C)
IV - Gipfelweg (C/D)
V - Gratweg (C) 
VI - Yeti´s Weg (D/E)

DRÁŽĎANY

VII - Kurt a Georg Löwinger-Steig (C/D)
VIII - Sachsenstiege (E)

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

IX - Häntzschelstiege (B/C)
X - Zwillingsstiege (B/C) 

LUŽICKÉ HORY

XI - Alpiner Grat (C/D) 
XII - Nonnensteig (B/C) 
XIII - Apollofalter (A/B) 
XIV - Riesenboulder (C/D) 

Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 
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Obtížnost 
dle  Schallovy stupnice 
(A-nejlehčí, F-nejtěžší)

Nástup
k zajištěné cestě

Délka cesty  
celková vzdálenost, kterou návštěvník 
absolvuje po zajištěné cestě

Převýšení  
výškový rozdíl mezi nejvyšším 
a nejnižším bodem zajištěné cesty

Délka nástupu 
vzdálenost z  parkoviště k  místu 
nástupu na zajištěnou cestu

Délka sestupu
vzdálenost od konce zajištěné cesty 
zpět k parkovišti

Hraniční přechod
směr k hraničnímu přechodu mezi ČR 
a Německem, popsaným v popisu trasy

Poloha GPS  
souřadnice místa nástupu 

Parkoviště  
možnost parkování osobního 
automobilu

Orientace 
zeměpisné směřování stěny nebo 
masivu, kterým zajištěná cesta vede

Materiál 
geologická skladba terénu

Začátek
zajištěné cesty

Trasa
zajištěné cesty

Konec
zajištěné cesty

Sestup
ze zajištěné cesty



PŘÍSTUP

POPIS CESTY

Zajištěná cesta se nachází v  západních Krušných 
horách 5,5km od  hraničního přechodu Potůčky - 
Johangeorgenstadt. Nejjednodušším způsobem 
dopravy je cesta automobilem přes Chomutov | Boží 
dar | Potůčky do  městečka Erlabrunn (silnice S272). 
Možnost parkování se nachází na ploše u zahrádkářské 
kolonie, dostupné jedinou odbočkou doprava 
přes most při příjezdu z  Potůčků. Z  parkoviště vede 
zpevněná cesta, značená modrou turistickou značkou 
odbočující za  železničním přejezdem doprava. 
Tato cesta přivede návštěvníka po  150m k  nástupu 
na  zajištěnou cestu, označenému informačními 
tabulemi. .

Jistící prvky: ocelové lano, lanový most
Umělé postupové prvky: ocelové kramle, třílanový most

Zajištěná cesta vyžaduje alespoň základní znalosti pohybu ve skalním terénu a fyzickou připravenost vzhledem ke své 
délce. Cesta začíná žebříkem, na  jehož konci je třeba větší síly k  překonání krátkého převisu po  ocelových kramlích. 
Následuje dlouhý traverz doprava využívající zejména přírodních stupů a polic ve skalním masivu, které jsou jen výjimečně 
doplněny umělými postupovými prvky. Na  traverz 
navazuje stěnové lezení po  ocelových kramlích 
a  traverz doleva, na  jehož konci se nachází vrcholová 
kniha a krátké vzdušné stěnové lezení k vrcholovému 
kříži. Odtud je možnost sestoupit nebo pokračovat 
po lesní cestě s krátkým těžším úsekem až k lanovému 
mostu, který pokračuje obtížným zajištěným sestupem 
v  mírně převislé stěně ke  konci cesty. V  tomto místě 
existují další dvě alternativní sestupové varianty. Jedna 
odbočuje před lanovým mostem na lesní stezku, druhá 
odbočuje za  lanovým mostem a  umožňuje vyhnout 
se závěrečné pasáži. Všechny varianty se setkávají před 
sestupem na  modře označenou turistickou stezku, 
která návštěvníky přivedla k nástupu. 

Bez předchozí domluvy není možné navštěvovat 
zajištěnou cestu s lezeckým kurzem nebo jinou 
organizovanou skupinou.

Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART 
dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 

Zdroj: Hoch , Rüttinger, Beeler, Schall, & Stute (2012), Klettersteigatlas Deutschland str. 385 

Pavel Holzknecht

KRUŠNÉ HORY

www.hudy.cz

ZAJIŠTĚNÁ CESTA č. I



PŘÍSTUP

POPIS CESTY

Zajištěná cesta se nachází v  oblasti Wolkensteiner 
Schweiz 20km severozápadně od hraničního přechodu 
Hora sv. Šebestiána - Rietzenhain. Cesta automobilem 
je možná přes Chomutov | Horu sv. Šebestiána | 
Marienberg do  obce Wolkenstein (silnice B171), kde 
vede ulicemi Marienberger Strasse a Annaberger Strasse 
ze které odbočuje doprava Heidelbachstrasse. Přibližně 
po 900m silnice odbočuje doleva přes starý kamenný 
most, zde je třeba pokračovat rovně po zpevněné cestě. 
Možnost parkování se nachází cca 100m za odbočkou 
na pravé krajnici.  U parkoviště je skalní masiv, u jehož 
paty vede lesní stezka vzhůru, na jednom místě doplněná 
o pomocné lezecké lano. Tato cesta přivede návštěvníka 
po 200m ke skalnímu masivu orientovanému na JZ, kde 
jsou zřetelné zajištěné cesty. Zajištěná cesta Artist vede 
středem masivu. 

Jistící prvky: ocelové lano
Umělé postupové prvky: ocelový kolík

Zajištěná cesta byla vybudována místním sdružením 
DAV v  Chemnitzu jako součást tréninkové oblasti 
společně se zajištěnými cestami Bergweg, Gipfelweg, 
Gratweg a Yeti´s Weg. Jelikož v  cestě objevuje pouze 
jeden umělý postupový prvek, je vhodná pro lezce 
alespoň se základní znalostí pohybu ve skalním terénu. 
Lezení začíná krátkým plotnovým lezením, na  které 
navazuje traverz doleva a druhá plotna s horizontálními 
spárami s  množstvím přírodních stupů. Nad plotnou 
se nachází možnost odpočinku před koutovým 
lezením, kde je možné využít k postupu ocelový kolík. 
Horní část koutu je ovlivněná přítomností vegetace. 
Na skalních stupních se tak, nachází množství zeminy 
a  drobného kamení. Dále cesta vede kolem skalního 
bloku závěrečnou plotnou na  vrchol. Sestup vede 
po  vyšlapané lesní stezce z  vrcholu doleva, lezce 
přivede zpět k nástupu, případně k nástupům na ostatní 
zajištěné cesty v oblasti. 

Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART 
dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 

Zdroj: Hoch , Rüttinger, Beeler, Schall, & Stute (2012), Klettersteigatlas Deutschland str. 375 
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PŘÍSTUP

POPIS CESTY

Zajištěná cesta se nachází v  oblasti Wolkensteiner 
Schweiz 20km severozápadně od  hraničního 
přechodu Hora sv. Šebestiána - Rietzenhain. Cesta 
automobilem je možná přes Chomutov | Horu 
sv. Šebestiána | Marienberg do  obce Wolkenstein 
(silnice B171), kde vede ulicemi Marienberger 
Strasse a  Annaberger Strasse ze které odbočuje 
doprava Heidelbachstrasse. Přibližně po 900m silnice 
odbočuje doleva přes starý kamenný most, zde je 
třeba pokračovat rovně po zpevněné cestě. Možnost 
parkování se nachází cca 100m za  odbočkou 
na  pravé krajnici.  U  parkoviště je skalní masiv, 
u  jehož paty vede lesní stezka vzhůru, na  jednom 
místě doplněná o pomocné lezecké lano. Tato cesta 
přivede návštěvníka po  200m ke  skalnímu masivu 
orientovanému na  JZ, kde jsou zřetelné zajištěné 
cesty. Od zajištěné cesty Artist pokračuje vyšlapaná 
stezka k západní hraně masivu, za kterou se nachází menší skalní útvar s cestami Bergweg, Gipfelweg a Yeti´s Weg. Nástupy 
na cesty se nachází v údolní stěně útvaru, přičemž cesta Bergweg se nachází v její levé části.

Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART 
dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 

Zdroj: Hoch , Rüttinger, Beeler, Schall, & Stute (2012), Klettersteigatlas Deutschland str. 380 

Pavel Holzknecht
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www.hudy.cz

Jistící prvky: ocelové lano
Umělé postupové prvky: žádné

Jedná se o  nejlehčí zajištěnou cestu v  oblasti 
Wolkensteinského Švýcarska. Cesta vede mírně 
položenou JZ stěnou skalního útvaru, kde se nachází 
množství spár umožňující dostatečnou oporu pro 
postup nohou a výrazné chyty, které nahrazují umělé 
prvky. Následuje mírně skloněná vrcholová část 
a  krátký traverz vedoucí k  sestupové stezce. Zde je 
třeba slézt cca 1,5m volně, po velkých stupech. Sestup 
vede po vyšlapané lesní stezce z vrcholu doprava zpět 
k  nástupu, případně k  ostatním zajištěným cestám 
v oblasti.

ZAJIŠTĚNÁ CESTA č. III



PŘÍSTUP

Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART 
dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 

Zdroj: Hoch , Rüttinger, Beeler, Schall, & Stute (2012), Klettersteigatlas Deutschland str. 380 
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POPIS CESTY

Zajištěná cesta se nachází v  oblasti Wolkensteiner 
Schweiz 20km severozápadně od  hraničního 
přechodu Hora sv. Šebestiána - Rietzenhain. Cesta 
automobilem je možná přes Chomutov | Horu 
sv. Šebestiána | Marienberg do  obce Wolkenstein 
(silnice B171), kde vede ulicemi Marienberger 
Strasse a  Annaberger Strasse ze které odbočuje 
doprava Heidelbachstrasse. Přibližně po 900m silnice 
odbočuje doleva přes starý kamenný most, zde je 
třeba pokračovat rovně po zpevněné cestě. Možnost 
parkování se nachází cca 100m za  odbočkou 
na  pravé krajnici.  U  parkoviště je skalní masiv, 
u  jehož paty vede lesní stezka vzhůru, na  jednom 
místě doplněná o pomocné lezecké lano. Tato cesta 
přivede návštěvníka po  200m ke  skalnímu masivu 
orientovanému na  JZ, kde jsou zřetelné zajištěné 
cesty. Od zajištěné cesty Artist pokračuje vyšlapaná 
stezka k západní hraně masivu, za kterou se nachází menší skalní útvar s cestami Bergweg, Gipfelweg a Yeti´s Weg. Nástupy 
na cesty se nachází v údolní stěně útvaru, přičemž cesta Gipfelweg se nachází v její pravé části.

Jistící prvky: ocelové lano
Umělé postupové prvky: žádné

Cesta je náročná zejména v  první části, kdy je při 
stěnovém lezení možné využívat pouze malých stupů 
a chytů a  je zapotřebí využít síly rukou pro dosažení 
výrazné římsy s  možností odpočinku. V  případě 
potřeby je v  nástupu možné využít kmen stromu 
a pomocí rozporu římsy dosáhnout. Nad první římsou 
se nachází další obtížné místo, opět ukončené skalní 
římsou. Po  dosažení druhé římsy pokračuje cesta 
k hraně skály, kde je možné využít větší počet stupů, 
a na vrchol, odkud vede zajištěný sestup. Ten začíná 
převislou částí, kde je opět potřeba síly rukou, zejména 
při manipulaci s karabinami mezi kotvením ocelového 
lana. Po ukončení lezení vede cesta kolem skály zpět 
k nástupu. 

ZAJIŠTĚNÁ CESTA č. IV



PŘÍSTUP

Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART 
dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 

Zdroj: Hoch , Rüttinger, Beeler, Schall, & Stute (2012), Klettersteigatlas Deutschland str. 375 
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POPIS CESTY

Zajištěná cesta se nachází v  oblasti Wolkensteiner 
Schweiz 20km severozápadně od hraničního přechodu 
Hora sv. Šebestiána - Rietzenhain. Cesta automobilem 
je možná přes Chomutov | Horu sv. Šebestiána | 
Marienberg do  obce Wolkenstein (silnice B171), kde 
vede ulicemi Marienberger Strasse a Annaberger Strasse 
ze které odbočuje doprava Heidelbachstrasse. Přibližně 
po 900m silnice odbočuje doleva přes starý kamenný 
most, zde je třeba pokračovat rovně po zpevněné cestě. 
Možnost parkování se nachází cca 100m za odbočkou 
na pravé krajnici.  U parkoviště je skalní masiv, u jehož 
paty vede lesní stezka vzhůru, na jednom místě doplněná 
o pomocné lezecké lano. Tato cesta přivede návštěvníka 
po 200m ke skalnímu masivu orientovanému na JZ, kde 
jsou zřetelné zajištěné cesty. Od  zajištěné cesty Artist 
vede vyšlapaná stezka k západní hraně masivu, kde se 
nachází nástup do cesty Gratweg.

Jistící prvky: ocelové lano
Umělé postupové prvky: žádné

Cesta Gratweg vede po západní hraně hlavního masivu, 
jak už napovídá překlad jejího názvu „Hřebenová cesta“. 
Nástup do cesty je strmý a místy převislý, je však možno 
ho vynechat a napojit se na cestu až v místě traverzu 
doleva. Odtud vede cesta dále přes skalní stupeň 
na  plošinu, která je vhodná k  odpočinku, a  dále přes 
hranu vzdušnějším lezením na  balkón, který je také 
vhodný pro další odpočinek. Z  balkónu vede krátká 
plotna na  vrchol. Sestup je možný vyšlapanou lesní 
cestou, která se napojuje na sestup z cesty Artist a vede 
směrem doleva k nástupu.

ZAJIŠTĚNÁ CESTA č. V



PŘÍSTUP

POPIS CESTY
Jistící prvky: ocelové lano
Umělé postupové prvky: ocelový kolík, kramle

Velmi náročná cesta vyžadující dobrou technickou úroveň lezce a fyzickou připravenost. Cesta začíná na polici pod cestami 
Gipfelweg a Bergweg sestupem k říčce Zschopau. Ve strmé stěně se nachází kramle, která zajišťuje oporu při spouštění a ocelový 
kolík, na který je možné si stoupnout. Pro lezce menšího vzrůstu může být kolík příliš daleko a náročnost úseku tak stoupá. 
Nad hladinou řeky pokračuje cesta traverzem, který 
poskytuje odpočinek, doleva. Cesta pokračuje přes hranu 
do prvního převisu, který je vybaven kramlemi. Odtud je 
možné dostat se doprava na hliněný břeh a nezajištěnou 
cestou zpět nahoru k nástupu, je zde však velké množství 
vegetace, která postup ztěžuje. Nad převisem je možné 
si odpočinout na lehčím úseku a následné plošině pod 
druhým převisem. I  zde je možná ústupová varianta 
strmým svahem doprava. Po překonání druhého převisu 
následuje konec zajištěné cesty přímo pod nástupem 
na cestu Gipfelweg.

Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART 
dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 

Zdroj: webový portál Ferraty
dostupné z http:// http://www.ferraty.unas.cz/images/wolkenstein_topo.jpg
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Zajištěná cesta se nachází v  oblasti Wolkensteiner 
Schweiz 20km severozápadně od  hraničního 
přechodu Hora sv. Šebestiána - Rietzenhain. Cesta 
automobilem je možná přes Chomutov | Horu 
sv. Šebestiána | Marienberg do  obce Wolkenstein 
(silnice B171), kde vede ulicemi Marienberger 
Strasse a  Annaberger Strasse ze které odbočuje 
doprava Heidelbachstrasse. Přibližně po 900m silnice 
odbočuje doleva přes starý kamenný most, zde je 
třeba pokračovat rovně po zpevněné cestě. Možnost 
parkování se nachází cca 100m za  odbočkou 
na  pravé krajnici.  U  parkoviště je skalní masiv, 
u  jehož paty vede lesní stezka vzhůru, na  jednom 
místě doplněná o pomocné lezecké lano. Tato cesta 
přivede návštěvníka po  200m ke  skalnímu masivu 
orientovanému na  JZ, kde jsou zřetelné zajištěné 
cesty. Od zajištěné cesty Artist pokračuje vyšlapaná 
stezka k západní hraně masivu, za kterou se nachází menší skalní útvar s cestami Bergweg, Gipfelweg a Yeti´s Weg. Nástupy 
na cesty se nachází v údolní stěně útvaru, přičemž cesta Yeti´s Weg se nachází ve spodní části.

ZAJIŠTĚNÁ CESTA č. VI



PŘÍSTUP

POPIS CESTY

Zajištěná cesta se nachází v  Drážďanech v  oblasti 
bývalého lomu, který se podařilo zpřístupnit 
po dostavbě dálnice D8. Při cestě autem je výhodné 
využít dálničního spojení mezi Ústím nad Labem 
a Drážďany a sjet na sjezdu č. 3. Z Bergstrasse, která 
od  tohoto sjezdu míří do centra Drážďan, odbočuje 
doleva ulice Nöthnitzer Strasse na níž navazuje ulice 
Altplauen končící kruhovým objezdem. Na  tomto 
kruhovém objezdu je třeba odbočit čtvrtým výjezdem 
do ulice Tharander Strasse, která vede podél řeky až 
k lomu po pravé straně silnice, těsně před dálničním 
mostem. Parkování je možné přímo u  lezeckého 
kempu napravo od  silnice. Je možné využít také 
alternativní způsoby dopravy - vlak nebo autobus. 

Zdroj: mapový podklad společnosti OpenStreetMap 
dostupný z http://www.openstreetmap.org, upraveno

Zdroj: Hoch , Rüttinger, Beeler, Schall, & Stute (2012), Klettersteigatlas Deutschland str. 431 

Pavel Holzknecht

DRÁŽĎANY

www.hudy.cz

Jistící prvky: ocelové lano
Umělé postupové prvky: ocelové kolíky

Jedná se o zajištěnou cestu postavenou v roce 2008 
s vysokým stupněm obtížnosti, který je dán zejména 
minimálním použitím umělých postupových 
prvků a  silovými pasážemi. Cesta začíná krátkým 
stěnovým lezením na  plošinu s  krátkým traverzem, 
odkud pokračuje lehčí pasáž s lezením po výrazných 
skalních stupních. Následuje strmá pasáž s minimem 
vhodných stupů a plotna, která lezce přivede na skalní 
polici s  traverzem doleva. Na  jejím konci se nachází 
první převis, který je třeba překonat a po další polici 
dojít k druhému, závěrečnému převisu, od nějž vede 
cesta k  vrcholu, kde je možné najít i  vrcholovou 
knihu. Při sestupu je třeba přelézt přes zídku vedle 
kovové brány a  sestoupit po  lesní cestě, která vede 
od  hradu Bergerburg pod zahrádkářskou kolonií 
dolů na  Tharander Strasse a  pak doprava směrem 
k lezeckému kempu.

ZAJIŠTĚNÁ CESTA č. VII



PŘÍSTUP

Zdroj: mapový podklad společnosti OpenStreetMap 
dostupný z http://www.openstreetmap.org, upraveno

Zdroj: Hoch , Rüttinger, Beeler, Schall, & Stute (2012), Klettersteigatlas Deutschland str. 431 

Pavel Holzknecht

DRÁŽĎANY

www.hudy.cz

POPIS CESTY

Zajištěná cesta se nachází v  Drážďanech v  oblasti 
bývalého lomu, který se podařilo zpřístupnit 
po dostavbě dálnice D8. Při cestě autem je výhodné 
využít dálničního spojení mezi Ústím nad Labem 
a Drážďany a sjet na sjezdu č. 3. Z Bergstrasse, která 
od  tohoto sjezdu míří do centra Drážďan, odbočuje 
doleva ulice Nöthnitzer Strasse na níž navazuje ulice 
Altplauen končící kruhovým objezdem. Na  tomto 
kruhovém objezdu je třeba odbočit čtvrtým výjezdem 
do ulice Tharander Strasse, která vede podél řeky až 
k lomu po pravé straně silnice, těsně před dálničním 
mostem. Parkování je možné přímo u  lezeckého 
kempu napravo od  silnice. Je možné využít také 
alternativní způsoby dopravy - vlak nebo autobus. 

Jistící prvky: ocelové lano, 2 slaňovací kruhy
Umělé postupové prvky: žádné

Extrémní zajištěná cesta vybudovaná v  roce 2004, 
která své obtížnosti dosahuje především strmostí 
jednotlivých úseků a  také absencí jakýchkoli 
pomocných prostředků a míst pro odpočinek. Cesta 
začíná převislým nástupem, na který navazuje stěnové 
lezení ukončené střechovitým převisem. Následuje 
obtížná strmá pasáž s minimem stupů, opět zakončená 
střechovitým převisem od kterého vede cesta vzhůru 
a  krátkým traverzem doleva přes hranu do  stěny 
výrazného koutu, odkud je možné slanit. Cesta dál 
vede po  hraně masivu přes další střechovitý převis 
na plošinu, kde je možný odpočinek před závěrečným 
krátkým výstupem s  traverzem doleva ke  slanění. 
Důležitým upozorněním je, že cesta nemá žádný 
sestup, je tedy důležité mít s sebou alespoň 60m lano 
na  slanění (první slanění 20m a  druhé slanění 25m) 
a vybavení nutné ke slanění.
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PŘÍSTUP

POPIS CESTY

Zajištěná cesta se nachází v  národním parku Saské 
Švýcarskou a  vede na  masiv Affensteine.  Přístup 
do  oblasti je možný autem přes Děčín | Hřensko | 
Bad Schandau, kde silnice odbočuje z  hlavní ulice 
doprava a  pokračuje podél řeky Křinice až rozcestí 
Beuthenfall, kde je možnost placeného parkování 
před budovou bývalého hotelu. Odtud vede červeně 
značená turistická stezka směrem na Frienstein, která 
vede až pod skalní masiv Affensteine (cca 900m). Zde 
začíná značka vedoucí k nástupu na Häntzschelstiege 
– zelený trojúhelník v bílém kolečku, který vede podél 
masivu doprava, zatímco červená značka vede doleva 
dále na  Frienstein. Možné je také využít vlakového 
spojení do Bad Schandau a pomocí přívozu a místní 
tramvajové tratě se dostat do výchozího místa. Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART 

dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 

Zdroj: Hoch , Rüttinger, Beeler, Schall, & Stute (2012), 
Klettersteigatlas Deutschland str. 391

Pavel Holzknecht

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

www.hudy.cz

Jistící prvky: ocelové lano, ocelové kramle
Umělé postupové prvky: ocelové kramle, žebříky, ocelový most

Zajištěná cesta je vhodná pro začátečníky. Začíná se stěnou, ve které 
jsou nainstalovány ocelové kramle. V  horní části stěny však končí 
fixní lano a  je nutné jistit se přímo pomocí kramlí, než je možné 
opět se zajistit na skalní polici vedoucí doprava. Cesta následně vede 
po  kramlích vzhůru a  traverzem doleva, přes hranu skály, kde se 
nachází zdušnější místo. Následuje jednoduchá část, kde k postupu 
slouží nejdříve položený dřevěný žebřík a  následně kramle v  mírné 
plotně, které vedou na cestu, kde je v případě nutnosti možné odbočit 
doprava a  využít k  sestupu soutěsku Wilde Hölle zpět na  značené 
turistické značky. Zajištěná cesta však vede dále, přes žebřík až ke skalní 
průrvě, kterou vedou vzhůru kramle a  ocelový žebřík. Na  konci 
žebříku následuje druhé vzdušné místo v podobě traverzu a překroku 
mezi dvěma skalami, které předchází do  závěrečné části s  krátkým 
ocelovým mostem na vrcholu masivu. Odtud vede vyšlapaná cesta, 
která se napojuje na modrou turistickou značku. Na rozcestí je možné 
odbočit doleva a pokračovat podle popisu nástupu ze Schmilky pod 
masiv Affensteine a dál na parkoviště nebo doprava a po žluté značce 
se navrátit do Schmilky. 
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PŘÍSTUP

POPIS CESTY
Jistící prvky: ocelové kramle, zábradlí
Umělé postupové prvky: ocelové kramle, dřevěný žebřík, dřevěný most

Cesta je specifická tím, že není zajištěná prostřednictvím ocelového lana, v tomto případě je nutné být zajištěný karabinou 
přímo na ocelových kramlích, které umožňují zároveň 
postup ve  strmých úsecích. Cesta je hojně využívána 
v  obou směrech, často jako sestupová varianta 
vedlejší Häntzschelstiege, přestože je tu sestup 
zakázán informační tabulí NP Saské Švýcarsko. Cesta 
začíná stěnou, která je osazena kramlemi, po nichž se 
lezec dostane na  balkón a  následně dalším lezením 
po  kramlích na  polici s  traverzem doleva. Na  konci 
police je další strmější místo, které jde překonat pomocí 
kramlí ve stěně masivu a stupňů vytesaných do povrchu 
rampy. Cesta vede dál po úzké polici kde je k dispozici 
zábradlí až do úzké průrvy mezi masivem a pískovcovou 
věží, kterou je třeba projít a zlézt po dřevěném mostě 
můstek vedoucí k závěrečné skalní plotně s kramlemi. 

Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART 
dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 

Zdroj: Hoch , Rüttinger, Beeler, Schall, & Stute (2012), Klettersteigatlas Deutschland str. 393

Pavel Holzknecht

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

www.hudy.cz

Zajištěná cesta se nachází v  národním parku Saské 
Švýcarskou a  vede na  masiv Affensteine.  Přístup 
do  oblasti je možný autem přes Děčín | Hřensko | 
Bad Schandau, kde silnice odbočuje z  hlavní ulice 
doprava a  pokračuje podél řeky Křinice až rozcestí 
Beuthenfall, kde je možnost placeného parkování 
před budovou bývalého hotelu. Odtud vede červeně 
značená turistická stezka směrem na  Frienstein. 
V místě kde červená turistická cesta odbočuje z hlavní 
cesty, značené zeleně, směrem ke skalnímu masivu je 
potřeba pokračovat ještě cca 500m po zelené značce 
do místa, kde je vlevo odbočka na stezky pro lezce, 
přehrazená dřevěným zábradlím. Tyto stezky, značené 
černým trojúhelníkem v  bílém kroužku, vedou až 
k nástupu do cesty Zwillingsstiege. Na konci zajištěné 
cesty je možné odbočit doleva a po lesní cestě dorazit 
k Häntschelstiege a pokračovat její druhou částí na vrchol a odtud sestoupit nebo odbočit doleva a dosáhnout soutěsky 
Wilde Hölle a sestoupit jí až na zelenou turistickou stezku a pokračovat po ní až k parkovišti Beuthenfall.

ZAJIŠTĚNÁ CESTA č. X



PŘÍSTUP

POPIS CESTY

Zajištěná cesta se nachází 4km od  hraničního 
přechodu Petrovice | Lückendorf. Nejjednodušším 
způsobem dopravy je cesta automobilem přes Děčín 
| Českou Kamenici | Cvikov | Jablonné v Podještědí | 
do městečka Lückendorf (silnice 170) a dále směrem 
na  Oybin. Možnost parkování se nachází na  lesním 
parkovišti na  pravé straně silnice cca 1200m 
za Lückendorfem a cca 200m před známým skalním 
útvarem Rosensteine. Z  parkoviště vede více cest, 
přičemž nejlepší je vydat se cestou horní, kde je i šipka 
ukazující směr k zajištěné cestě. Lesní cesty je nutné se 
držet až do chvíle, kdy se na pravé straně cesty objeví 
šipka s  odbočkou na  Klettersteig Alpiner Grat, která 
vede k začátku zajištěné cesty. 

Jistící prvky: ocelové lano
Umělé postupové prvky: ocelové kramle, ocelové kolíky

Jedná se o zajištěnou cestu, která vede po hřebenu skalního masivu. Prvním obtížnějším místem je nástup, který je sice osazen 
kramlemi, ale pro osoby menšího vzrůstu, může být problémem zachycení se první z nich pro možnost přitáhnutí. Následuje 
krátký traverz doprava a odtud po ocelových kolících a přírodních stupech nahoru na balkón, který je prvním odpočinkovým 
místem. Cesta pak pokračuje stěnovým lezením 
a hřebenem na druhý balkón, odkud je možná úniková 
varianta. Následuje vzdušné stěnové lezení po ocelových 
kramlích a hřebenová pasáž, kde se nachází také vrcholová 
kniha. Po překroku přes skalní průrvu, jejíž protější část je 
osazena kramlemi, následuje poslední hřebenová pasáž 
končící na  vyšlapané cestě pod vyhlídkou vybavenou 
bílým zábradlím. Sestup je dotud možný po vyšlapané 
stezce směrem doprava, která se napojuje na  žlutou 
turistickou značku a později na přístupovou cestu, která 
vede od parkoviště k zajištěné cestě. 

Horolezecká činnost v oblasti je povolena pouze v období 
od 1.9. do 14.1. V ostatních termínech je zakázán vstup 
mimo značené cesty z důvodu hnízdění vzácných druhů 
ptactva.

Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART 
dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 

Zdroj: Hoch , Rüttinger, Beeler, Schall, & Stute (2012), Klettersteigatlas Deutschland str. 427 

Pavel Holzknecht

LUŽICKÉ HORY

www.hudy.cz
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PŘÍSTUP

POPIS CESTY

Zajištěná cesta se nachází 9km od  hraničního 
přechodu Petrovice | Lückendorf. Nejjednodušším 
způsobem dopravy je cesta automobilem přes Děčín 
| Českou Kamenici | Cvikov | Jablonné v  Podještědí 
| do  městečka Lückendorf (silnice 170) a  dále 
směrem na  Jonsdorf. Možnost parkování se nachází 
přímo v  městečku nalevo od  hlavní silnice vedoucí 
na  Grossschönau a  Varnsdorf. Z  parkoviště vede 
turistická trasa značená zelenou barvou. Ze které 
po cca 500m odbočuje doprava lesní cesta k nástupu 
na zajištěnou cestu. Alternativní místa pro parkování 
jsou v  Dolní Světlé nebo u  hraničního přechodu 
Krompach-Jonsdorf.

Jistící prvky: ocelové lano, lanový most s kovovými stupni, třílanový most, 
Umělé postupové prvky: kovový žebřík, ocelové kramle, ocelové kolíky, visutý most, třílanový most

Jedná se o jednoduchou zajištěnou cestu, která je vhodná pro seznámení s problematikou lezení na zajištěných cestách. 
Cesta začíná krátkým ocelovým žebříkem a  následnou strmou pasáží vedoucí žlabem a  osazenou ocelovými kolíky 
a kramlemi pro usnadnění postupu. Následná plotna vede ke kovovému visutému mostu na jehož konci se nachází další 
dvě plotny s ocelovými kolíky. Cesta pokračuje krátkou 
nezajištěnou částí po vyšlapané lesní stezce, na kterou 
navazuje dřevěný most, lezení koutem s  využitím 
přírodních stupů a  traverz doprava se vzdušným 
výstupem k  převisu, který je klíčovým místem cesty. 
Cesta zde dosahuje svého nejvyššího bodu, kde je 
také vrcholová kniha, od které vede hřebenová část se 
sestupem k lanovému mostu. Ten je možné v případě 
potřeby obejít a  napojit se na  turistickou značku 
vedoucí k místní výletní restauraci. Od restaurace vede 
modrá turistická značka zpět do Jonsdorfu k parkovišti. 

Lezení na zajištěné cestě je zakázáno za deště a v období 
od 15.12. do 31.3..

Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART 
dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 

Zdroj: Hoch , Rüttinger, Beeler, Schall, & Stute (2012), Klettersteigatlas Deutschland str. 425

Pavel Holzknecht

LUŽICKÉ HORY

www.hudy.cz
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PŘÍSTUP

POPIS CESTY

Zajištěná cesta je nejlépe dostupná automobilem 
přes Děčín | Českou Kamenici | Rumburk do vesnice 
Oberoderwitz (silnice S148 a  S145), kde je možné 
parkovat u místní bobové dráhy (ve vesnici je dobře 
značená odbočka Rodelbahn) nebo odbočit na silnici 
kde je bobová dráha, minout jí a pokračovat o 2,5km 
dál, kde se dá zaparkovat u  rozcestníku na  pravé 
straně silnice. Parkoviště se nachází také  přímo 
na vrcholu Spitzberg u místní restaurace, ale značení 
varuje, že se jedná o soukromý pozemek s možností 
parkování pouze pro hosty, alternativou by mohlo 
být horolezecké parkoviště na  úpatí kopce, které je 
dostupné po asfaltové silnici vedoucí až k vrcholové 
restauraci. Ze všech parkovacích míst vede turistické 
značení až na  vrchol Spitzbergu, který je vzdálen 
do  1 km. Zajištěná cesta Apollofalter se nachází 
v severozápadní části masivu u vrcholové restaurace 
je jasně patrný ukazatel na stezku vedoucí k zajištěné 
cestě. 

Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART 
dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 

Zdroj: webový portál Ferraty
dostupné z http://www.ferraty.unas.cz/images/spitzberg_topo.jpg

Pavel Holzknecht

LUŽICKÉ HORY

www.hudy.cz

Jistící prvky: ocelové lano
Umělé postupové prvky: žádné

Jedná se o  zajištěnou cestu, která je určená pro 
úplné začátečníky, kteří si chtějí vyzkoušet pohyb 
po  zajištěné cestě. Ideální pro osvojení manipulace 
s  ferratovým setem. Strmý začátek cesty je výrazně 
ovlivněn mechovým a  kapraďovým porostem (viz. 
obr. 34), který udržuje v cestě vlhkost. Až ve vyšších 
pasážích mechu ubývá, což je dáno zejména orientací 
skály, která umožňuje vysušení sluncem. Celá 
cesta vede po  ukloněných plotnách bez umělých 
postupových prvků až na severní vrchol masivu, bez 
výrazných obtíží. Sestup je možný po vyšlapané cestě 
po  vrstevnici pod vrcholem s  německou vlajkou až 
k restauraci.

ZAJIŠTĚNÁ CESTA č. XIII



PŘÍSTUP

Zdroj: mapový podklad společnosti SCHOCART 
dostupný z http://www.kamennimuzici.cz, upraveno 

Zdroj: webový portál Ferraty
dostupné z http://www.ferraty.unas.cz/images/spitzberg_topo.jpg

Pavel Holzknecht

LUŽICKÉ HORY

www.hudy.cz

POPIS CESTY

Zajištěná cesta je nejlépe dostupná automobilem 
přes Děčín | Českou Kamenici | Rumburk do vesnice 
Oberoderwitz (silnice S148 a  S145), kde je možné 
parkovat u místní bobové dráhy (ve vesnici je dobře 
značená odbočka Rodelbahn) nebo odbočit na silnici 
kde je bobová dráha, minout jí a pokračovat o 2,5km 
dál, kde se dá zaparkovat u  rozcestníku na  pravé 
straně silnice. Parkoviště se nachází také  přímo 
na vrcholu Spitzberg u místní restaurace, ale značení 
varuje, že se jedná o soukromý pozemek s možností 
parkování pouze pro hosty, alternativou by mohlo 
být horolezecké parkoviště na  úpatí kopce, které je 
dostupné po asfaltové silnici vedoucí až k vrcholové 
restauraci. Ze všech parkovacích míst vede turistické 
značení až na  vrchol Spitzbergu, který je vzdálen 
do  1 km. Zajištěná cesta Riesenboulder se nachází 
v severovýchodní části masivu. Při cestě od parkoviště 
u bobové dráhy po žluté turistické značce je možné se 
orientovat podle ukazatelů na lezecký kemp, který je 
v blízkosti zajištěné cesty a je od něj vidět nástup. 

Jistící prvky: ocelové lano
Umělé postupové prvky: ocelové kramle

Zajištěná cesta začíná traverzem po  skalním výběžku 
hlavního masivu, který je nejtěžším místem cesty, který 
lze vynechat. Začátek totiž neobsahuje žádné umělé 
postupové prvky a je možné tu najít pouze malé přírodní 
stupy. V  závěru traverzu jsou instalovány kramle, které 
pohyb zjednoduší, a výrazné skalní stupně, které umožňují 
lepší pohyb. Odtud vede cesta hlavním masivem 
na  jeho severní vrchol výrazným koutem, který nabízí 
lezení po výrazných skalních stupech, a traverzem přes 
hranu doprava, kde se nachází klíčové místo v podobě 
strmého lezení. Následuje krátký dolez na vrchol. Sestup 
je možný po vyšlapané cestě po vrstevnici pod vrcholem 
s německou vlajkou až k restauraci.

ZAJIŠTĚNÁ CESTA č. XIV


