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                       ZAJIŠTĚNÉ CESTY 

                     V ČESKÉ REPUBLICE 
 

 

Pohyb po zajištěných cestách (označovaných německy jako „Klettersteig“,  italsky
jako „Via ferrata“) patří mezi nejvíce vyhledávané formy vysokohorské turistiky. Jde
o  cesty  opatřené  umělými  lezeckými  pomůckami  (kramle,  umělé  stupy,  žebříky,
lávky, atp.) a vybavené průběžným lanem, na které je možno/nutno se zajistit. Počet
těchto cest zejména v Alpách každoročně narůstá a narůstá i počet našich turistů, kteří
je  navštěvují.  Některým  cestám  v  našem  příhraničí  byla  věnována  Metodická
informace č. 1/2010. 
 
Můžeme s potěšením konstatovat, že jejich počet narůstá i na území České republiky.
Zvětšuje se tak počet míst, kde mohou začínající zájemci vyzkoušet své dovednosti a
ověřit  své  schopnosti.  To  je  důležité  zejména  před  návštěvou  zahraničních
zajištěných cest, z nichž některé mohou být i náročné celodenní túry. 
 
Zajištěné cesty na našem území, jak je uvádí následující přehled, zahrnují cesty všech
obtížností  od  nejsnazších  s  obtížností  A,  vhodných  pro  prvé  krůčky  začínajících
nováčků,  až  po  velmi  náročné  cesty  obtížnosti  E,  které  je  možno  doporučit  jen
opravdu zkušeným lezcům. Tyto cesty jsou většinou poměrně krátké, ve srovnání se
zahraničními  cestami,  ale  tento  fakt  vede  autory  k  místy  možná  trochu  nižšímu
obtížnostnímu hodnocení,  než by měly obdobně technicky náročné pasáže např. v
Alpách.  To může být  trochu překvapením pro  někoho,  kdo má již  zkušenosti  ze
zahraničí. Na druhou stranu, kdo zvládne cesty obtížnosti např. D u nás, neměl by mít
technické  potíže  na  cestě  obtížnosti  D  ani  jinde.  V popisu  cest  v  Doporučených
zajištěných  cestách  na  stránkách  sekce  vysokohorské  turistiky  KČT  se  snažíme
sjednotit popis obtížnosti na úroveň užívanou v Alpách. 



 
Cesty sice,  až na výjimky, nejsou dlouhé,  ale i  zde je  nutno respektovat  pravidla
bezpečného  pohybu  po  zajištěných  cestách  a  mít  s  sebou  odpovídající  lezecké
vybavení. 
 
Dobrá  dostupnost  tuzemských  zajištěných  cest  vede  k  tomu,  že  jsou  tyto  cesty
zejména za hezkého počasí,  a  zvláště o víkendech hojně navštěvované,  a je proto
potřeba,  aby  všichni  dbali  jednak  na  pravidla  bezpečnosti,  jednak  na  pravidla
vzájemné ohleduplnosti. Častěji než v Alpách se zde můžeme setkat se začínajícími
lezci, a tomu bychom měli přizpůsobit svůj časový rozvrh i chování. 
 
Tabulka  uvádí  přehled  zajištěných  cest  k  březnu roku  2021.  Většina  z  nich  je
zpracována  autorem  této  metodické  informace  jednotnou  tabulkovou  úpravou  s
množstvím fotografií na webu sekce VHT KČT pod odkazem „Doporučené zajištěné
cesty“.  Tato metodická informace bude pravidelně aktualizována.  
 
Zpracoval:  Ing. Ladislav Beneš, CSc., MT                                          březen 2021 

 



List1
Název cesty

Další informace na webu

Komentář

Obtížnost Lokalita

Bečov nad Teplou

https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/becov.pdf 

http://ferraty.unas.cz/ferraty_cesko.htm#becov https://ferrataclimbing.eu/viaferrata/bioferrata-

becov/

Vstupné do botanické zahrady. V sezoně možnost zapůjčení vybavení.

A,B,B/C,C/D Bečov nad 
Teplou

Bechyně 

https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/bechyne.pdf 

http://www.ferratabechyne.cz/

Volně přístupná, často navštěvovaná stěna s návratem stejnou cestou.

D / E Bechyně – Zářečí

Cakle

http://cakle.cz/via-ferrata/

Volně přístupná, možnost zapůjčení vybavení.

A,B,C Ústí nad Orlicí

Gutovka 

https://alpskyvudce.cz/?page=ferraty&id=595 
Vstupné. Možnost zapůjčení vybavení.

C/D Praha-Strašnice

Hausberg

https://vary.rozhlas.cz/pod-zriceninou-hradu-hausberg-v-kraslicich-vznika-naucna-stezka-8092148

Volně přístupná 

A/B,C,D Kraslice

Kavárnička https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/Kavarnicka-Cesko-Ceske-
stredohori-.pdf https://horezdar.cz/via-ferrata-kavarnicka-srbska-kamenice/ 
Volně přístupná.

B,B,C,D Srbská Kamenice

Kočičí kameny 
https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/kocici-
kameny.pdf   http://ferraty.wikina.cz/kocici-kameny/info-2/  
Volně přístupná.

B Lázně Libverda

Horolezecká stěna Liberec

Horolezecká stěna nabízí několik cest různé obtížnosti a jejich výstavba pokračuje.

Vstupné, omezený počet lezců – vhodná rezervace. Možnost zapůjčení vybavení.

B-E Liberec

Lužická spojka https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/Luzicka-Spojka-Cesko-Ceske-
stredohori-.pdf https://papous1.blogspot.com/2017/10/luzicka-spojka-c-nova-kodlova-
ferrata.html?m=1   https://horezdar.cz/ferrata-luzicka-spojka-usti-nad-labem/   Volně 
přístupná.

D Ústí nad Labem

Nové Hamry

https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/nove-hamry.pdf

https://www.viaferraty.cz/clanky/reportaze/v-novych-hamrech-maji-nove-via-ferraty/ 
Volně přístupná.

A,B,C,D Nové Hamry

Pastýřská stěna https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/DZC_Pastyrska-

stena.pdf https://www.ferrata-decin.cz/

http://www.ferraty.unas.cz/ferrata_pastyrska_stena.htm 

Volně přístupná, často navštěvovaná stěna. Možnost zapůjčení vybavení.

A/B,B,B,C,C, 
C,C,C,D,D,D,D, 
D,D

Děčín

Poustevna

https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/Poustevna-Cesko-Ceske-stredohori-.pdf 
https://papous1.blogspot.com/2017/04/ferrata-poustevna-c-novinka-ve.html 
https://horezdar.cz/ferrata-poustevna-mirkov/

A/B,B,B,B, 
B,B,C,C,D,E

Ústí nad Labem
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Volně přístupná.

Slánská hora 
https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/slanska-hora.pdf 
http://www.ferraty.unas.cz/ferrata_slanska_hora.htm 
Volně přístupná.

C,C,C/D,D,E,E/F Slaný

Tábor

https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/tabor.pdf 
http://www.ferraty.unas.cz/ferrata_tabor.htm 
Volně přístupná.

B Tábor

Velká dohoda – areál

http://www.velkadohoda-moravskykras.cz/ferraty 
Vstupné. Možnost zapůjčení vybavení.

B,B/C,C,C,C,C, 
C/ D,D,D,D/E,E

Moravký Kras – u 
Holštejna

Vinařská https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/Vinarska-Cesko-Ceske-
stredohori-.pdf https://horezdar.cz/via-ferrata-vinarska-usti-nad-labem/ Volně
přístupná.

B Ústí nad Labem

Vír

http://www.ledovastenavir.cz/lezeni-ve-viru/ferraty 
Volně přístupná.

B/C Vír na Vysočině

Vodní brána 
https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/vodni-
brana.pdf 
http://www.ferraty.unas.cz/ferrata_vodni_brana.htm 
https://www.vodni-brana.cz/nova-trasa/ Volně 
přístupná.

 C/D

E

 Semily

Vrabinec https://kct.cz/files/O-Klubu/sekce/VHT/Vrabinec-Cesko-Ceske-
stredohori-.pdf https://www.viaferraty.cz/ferrata/jizda-zbrojnosu-vrabinec/ 

Z  RUŠENY v r. 2021  

B,B Babětín
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