
1.
Název zajištěné 
cesty   

Feráty Hněvín 

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Česká republika , České středohoří, Zámecký vrch - Hněvín

3.
Čas a převýšení

Nástup  8 minut
Všechny cesty s variantami celkem asi 1 hodina.
Převýšení je asi15 m .

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

Cesty zleva:
D – Cesta Kameníků. Cesta značena D, ale obtížnost se blíží E.
C – Kouzlo Pohybu.
B
A

5.
Východisko

Most

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Autem do města Most a zde silnicí na vrch nad městem k hradu 
Hněvín. Zde parkoviště.

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

Z parkoviště obcházíme hrad zleva k vyhlídce nad jeskyní. Po nových schodech 
sestoupíme k jeskyni Pod Hněvínem. Sem asi 3 minuty. 
Odtud sestoupíme po stezce značené žlutým trojúhelníkem.

  Jeskyně Pod Hněvínem                                    sestup od jeskyně k nástupu.

Klesající stezkou k severu a na křižovatce ostře vlevo k vodárně. Obejdeme vodárnu
a za vodárnou vlevo k nástupu cest. Sem od vyhlídky 5 minut.

Popis cest zprava doleva:
Podle pravidel lokality jsou všechny cesty jednosměrné - určeny pro výstup,  nikoliv 
pro sestup.

Cesty A a B mají společný počátek. Prvý krok těžší, pak chůze na tření. Nyní se 
cesty rozdvojují. Vpravo  snazší A, celkem členitým terénem, vlevo méně členité a 
hladké plotny na tření, obtížnost B. Výše se obě cesty opět spojí a vedou k ukončení 
cesty obtížnosti C.



           Cesta obtížnosti B – střední část

      nástup cesta obtížnosti A a B

             horní část cest obtížnosti A a B

Cesta C – Kouzlo pohybu: se nalézá vlevo od cest A a B.
U nástupu má tato cesta 2 větve, které se po 2-3 m spojí. U nástupu kramle, výše 
pak buď odšlap do boku, nebo na tření. Skála zde je drsná. 
Cesta pokračuje šikmo vlevo vzhůru, výše zleva se připojuje cesta D. Ještě výše 
pak bez problémů ke konci cesty.



                Cesta Kouzlo pohybu - C

           cesta C – střední část                                  cesta C – horní část

Poslední cestou, zcela vlevo, je cesta Cesta Kameníků D. Prvá polovina lehce 
převislá, druhá lehce ukloněná. Druhá přepínka nutí  vystoupat na úzkou, šikmo 
ukloněnou římsičku. Zde jsou výhodou dobré lezecké boty. Navíc dolní část lana má 
velký průvěs, což zvyšuje náročnost cesty. Tato partie má obtížnost E. Po překonání
hrany již snadněji, na tření  vzhůru – zde obtížnost D odpovídá. Cesta se napojuje na
cestu Kouzlo pohybu a tou pokračujeme ke konci zajištěné cesty.



                             Cesta Kameníků
8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení a ubytování je možné v městě Most

9.
Mapy

 KČT č. 5 Krušné hory – Chomutovsko a Mostecko

10.
Odkazy

http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=433
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=434
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=435
https://youtu.be/U6nj8J4Pafg 

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 21.6.2022. Kontakt: ladaobns@gmail.com

http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=433
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=433



