
1.
Název zajištěné 
cesty   

Feráty na vrchu Hausberg u Kraslic

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Česká republika , Krušné hory.

3.
Čas a převýšení

Od parkoviště k nástupu 30 minut, převýšení 150m. Vlastní feráta převýšení asi 30 m. 
Cesta A/B – asi 15 minut včetně lanového mostu na další skálu
Cesta C – asi 7 minut
Cesta D – asi 4 minuty

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

B,C,D

5.
Východisko

Kraslice

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Do Kraslic od Karlových Varů do Sokolova a odtud po silnici 210 do
Kraslic. Zde možnosti parkování:
- u městského úřadu – placené
- na ulici Pohraniční stráže
- u prodejny Billa
- 2 parkoviště na ulici B. Smetany

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

Přístup k nástupu je trochu problematický vzhledem k tomu,  že v www.mapy.cz 
zakreslená modrá a červená značka ani Naučná stezka téměř nejsou  v terénu 
vyznačeny – stav červen 2022. Proto navigace v mobilu je dost potřebná.

Doporučuji: Od parkovišť na modrou značku v ulici Horní a v jejím pokračování do 
lesa. Asi po 100 m odbočíme vpravo – viz foto č. 1 - na lesní pěšinu, po které má 
vést NS Stopami horníků. Ve výšce asi 670 m křižovatka s lavičkou – viz foto č. 2. 
Zde odbočíme lehce doprava a zpočátku traverzující, později lehce stoupající cestou
až k místu nástupu na ferátu obtížnosti C, kde je dřevěná lavička.

              Foto č. 1 – NS Stopami horníků

             Foto č. 2 – zde odbočit a pokračovat k nástupu cest



Na obrázku vidíme, že lokalitu tvoří tři skály s vystrojenými cestami. Nejvíce vlevo je 
červeně značená feráta s uváděnou obtížností C. Jde o šikmo vzhůru stoupající 
cestu, která vede po výrazných stupech. Několik míst možná lehce vytlačujících 
podle volby stupu. Obtížnost  spíše B/C. 

   Cesta C – dolní část



         Střední část

Od konce cesty sestoupíme pěšinou opět k nástupnímu místu a odtud  lehce 
klesající pěšinou pod další skálu. Na této skále začíná modře značená zajištěná 
cesta v pravém dolním rohu. Nejprve lehce stoupající traverz po dobrých stupech k 
stěnce, kde rozdvojení cest. 

Vzhůru vede černě značená cesta s na tabuli uváděnou 
obtížností D. Prvá polovina snadno s obtížností C, ve 
druhé části dvě lehce převislá místa v jinak bohatě členité 
skále, obtížnost C/D - D podle volby stupů. Cesta končí u 
levého konce lanového mostu

Od rozdvojení cest můžeme také pokračovat v traverzu obtížnosti B, výše snadněji 
vpravo a opět stoupající traverz vlevo vzhůru a pak vpravo .

                      Nástup - detail



                       Nástup

     
střední část – pohled zpět
                                             

 

     Věž se vzhůru jdoucí cestou D

     horní část -  u konce                                             horní část



Cesta opět končí u vyhlídkové skalky. Z ní můžeme sestoupit asi 2 m a dostaneme 
se k začátku trojlanového lanového mostu. Po přechodu na třetí skálu cesta 
obkružuje skalisko zprava.

                 pohled zpět na lanový most

Pěšinou v trávě se dostaneme zpět k vyhlídkové skále.

Návrat zpět do města po přístupové trase.

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení a ubytování je možné v městě Kraslice

9.
Mapy

 KČT č.3 Krušné hory – Kraslicko
Pro orientaci při nástupu www.mapy.cz

10.
Odkazy

https://alpskyvudce.cz/?page=ferraty
&id=966
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=436
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=437
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=438
https://www.youtube.com/watch?v=srYrfy_g2CI
https://youtu.be/CDoSh0fA5WU 

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=436
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