
1.
Název zajištěné 
cesty   

Ochelsteig / Ochelbaude

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Německo , Saské Švýcarsko

3.
Čas a převýšení

Od parkoviště 20 minut k odbočce ze zelené značky, dalších 30 minut k nástupu 
klettersteigu. Vlastní zajištěná cesta 10 minut, 20 výškových metrů. Celkové převýšení 
300 m. 
Traverz Oberer Terrassenweg 10 minut. Návrat cestou Rotkehlchenstiege 25 minut k 
výstupové cestě a dalších 15 minut na parkoviště. Návrat cestou  Heilige Steige je o 10 
minut delší.

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

C, exponovaná

5.
Východisko

Parkoviště  ve Schmilka, západně od Hřenska

6.
Možnosti 
příjezdu

Z Hřenska podél Labe do Bad Schandau. Tam pokračujeme po pravém břehu do 
Porschdorfu.
V Porschdorfu po přejetí na pravý břeh potoka odbočujeme vpravo - k nádraží a 
Ochelbaude. Po silničce až k lesu, zde vpravo šipka na Ochelbaude a před železniční 
stanicí opět vpravo přes most a vlevo k parkovišti.

7.
Popis zajištěné 
cesty – 
charakteristika,
aktuální údaje,
vlastní dojmy,
poznatky o 
frekventovanosti

Od parkoviště stoupáme k vlevo od stěny a přes potůček a trochu bláta k nástupu.
Přístup k začátku klettersteigu je uzavřen kovovou brankou. Na ní / rok 2019/ kasička - 
doporučené vstupné 1Euro.
V r. 2019 branka otevřená, podle návodu na klettersteig.de se má pro otevření 
telefonovat na číslo 035021599960. 
Celá sesta je vystrojena velkými kramlemi. Na počátku je velmi vzdušný traverz napříč 
horolezeskou stěnou. Pak se cesta rozdvojuje. Levá cesta vede po kramlích, 2m žebříku 
a dalších kramlích přímo stěnou vzhůru, pravá - o něco těžší - ještě kousek traverzuje na
hranu a zde vzhůru



Konec obou variant se spojuje na terase, ze které vede zjištěný traverz obtížnost A 
vlevo. Cestou procházíme i přírodním tunýlkem. a do lesa. Lesem nejprve stoupáme 
vlevo, pak sestup k potůčku a pěšinou k nástupu cesty

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení a ubytování je možné u parkoviště

9.
Mapy

 https://mapy.cz/zakladni?
x=14.1397644&y=50.9422479&z=18&l=0&source=muni&id=1683

10.
Odkazy

https://klettersteig.de/klettersteig/schnupperstiege_ochelbaude/2115 
http://viaferrata.orionsoft.cz/edit.asp?id=364

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 30.3.2019. Kontakt: ladaobns@gmail.com


