
1.
Název zajištěné 
cesty   

Rübezahlstiege

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Německo , Saské Švýcarsko

3.
Čas a převýšení

Nástup 30 minut, vlastní cesta 30 minut, návrat 60 minut, celkem asi 2 h .
Převýšení nástupu 270 m, cesty 70 m, celkové převýšení 380 m.

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

B/C, 3- ,  cesta nezajištěna !!, proto vhodná  jen pro zkušené lezce !

5.
Východisko

Parkoviště ve Schmilka, západně od Hřenska 

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Z Hřenska přes hranici do Schmilky. Parkoviště (těsně před a za odbočkou 
značených cest vedoucích vpravo) není velké a je brzy obsazené. Na parkovišti se platí 
poplatek ( 1 Euro / ½ h v r. 2021) 

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

Úzkou uličkou mezi domy a táhlým stoupáním po žluté značce vzhůru. Zprava přichází zelená značka a 
pak žlutá značka odbočí vpravo - na Heilige Steige.  Po ŽL značce stoupáme lesem až do levé zatáčky. 
Nad ní se vyjímá výrazný vrchol Fluchwand – sem cca 2 km.  

Zde odbočit vpravo                                        a pokračovat touto cestou

Zde vpravo odbočuje cesta označená jako cesta jen pro horolezce. Je značena černým trojúhelníkem. 
Stoupáme pěšinou, v podstatě tou nejvyšlapanější. Vede nás do míst mezi Schwarzes Horn a Abendtunm.
Cesta nás dovede k lehce převislému úpatí skal - abri. Odbočíme vpravo a stoupáme podél skal. Na skále 
zde i horolezecká značka –  černý trojúhelníček s písmenem R jako Rübezahlstiege.  Zde by mělo vést 
vzhůru několik kramlí na vyšší patro skal. Zde, případně o kus dál skalkami vystoupáme o jedno patro skal
výše a pokračujeme zpět vlevo. 

Postupujeme vlevo až k výrazné rozsedlině v pásu skal– vlevo od Abendturmu.  Zde již vidíme kramle 
cesty  Rübezahlstiege na pravém pilíři. 



Celá cesta je vystrojena jen kramlemi. Nemá žádné jistící lano. Spodní  úsek k první kramli je volné lezení 
obtížnosti 3-. Výše již občasné kramle, které nutí využívat i další stupy v okolním terénu.

Pod jeskyni                                                        Vstup do jeskyně odspodu



Následuje průlez jeskyní - 3 kramle uvnitř, v horní části je potřeba se protáhnout mezi bloky ven. Batoh na 
zádech může překážet.

Horní výlez z jeskyně                                                               Horní část cesty

Pokračujeme částečně s pomocí  kramlí, částečně volně, vzhůru. Výše již je cesta snazší.

Od konce cesty  – poslední skalky – 

     pokračujeme dále vzhůru na lesní cestu a  pak po rovině až na značenou 
cestu.

 Na značené cestě se dáme vpravo. Sestoupit můžeme vpravo buď po 50 m cestou Lehnsteig nebo asi po 
700 m zeleně značenou cestou Wurzelweg.  

Celou cestu je možno spojit s dalšími cestami v oblasti. Níže uvedený odkaz na server bergteigen.com 
uvádí nástup přes zelenou značku z obce Schmilka s návštěvou vyhlídky Kleine Bastei, pak pokračování 
dále na cestu Elbeitenweg a po ní vpravo po zelené značce až na křižovatku se žlutou značkou. Dále je 
možno propojit tuto cestu s cestami Starke Steige, Rotkehlchenstiege nebo se sestupem Heilige-Stiege.

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení a ubytování je možné v obci Schmilka.

9.
Mapy

https://mapy.cz/turisticka?
x=14.2446638&y=50.9070613&z=19&q=schmilka&source=osm&id=1031808143

10.
Odkazy

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=391

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/ruebezahlstiege/

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 6.7.2021. Kontakt: ladaobns@gmail.com

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id

