1.
Název zajištěné
cesty

Alpiner Grat

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Německo, Jizerské hory

3.
Čas a převýšení

Nástup 15 minut, 0 m převýšení
Klettersteig 25 minut 64 m převýšení
Sestup 20 minut

4.
Obtížnost
zajištěné cesty

C

5.
Východisko

Kurort Oybin, Petrovice

6.
Možnosti příjezdu

Při cestě od městečka Oybin, pokračujeme po silnici S133 k jihu. Ve stoupání
vidíme vlevo nádherné skály Keichsteinwächter a Kelchstein. Asi po 100 m
vlevo malé parkoviště u vjezdu do lesa s cestou uzavřenou závorou.
Příjezd možný také z opačné strany: z našich Petrovic do osady Luftkurort
Lückendorf a zde vlevo na Kurort Oybin. V tom případě je parkoviště asi 100 m
za ostrou zatáčkou směrem k Severu od nejvyššího bodu silnice.
Od parkoviště do lesa vede pěkná lesní cesta. My se dáme vpravo vzhůru
vedoucí, méně výraznou cestou. Nebo můžeme od závory pokračovat po hlavní
silnici asi 100 k místu, kde odbočuje zelená cesta vlevo dolů, a zde se dát
vpravo vzhůru pěšinkou na výše vedoucí lesní cestu. Touto lesní cestou mírně
stoupáme, pak traverz a nakonec lehce klesáme a před námi se objevují skalky
vpravo od nás. Zde nás již vede šipka k nástupu.

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

Jde o pískovec - zákaz lezení za vlhka. V oblasti je zákaz lezení v době
hnízdění ptactva.
Nástup – první část je bez jistícího lana, po 4 velkých kramlích, které jsou skoro
hodně daleko od sebe - menší lezci to mají složitější.

Pak již vpravo na hřeben a dále stále hřebenem nebo kousek po ním v levém
úbočí.

Asi 10 m před koncem je v štěrbině na překrok dole umístěná vrcholová knížka.
Následuje cesta po velkých blocích ke konci
Nejkratší sestup je sestupovou cestou – černý trojúhelníček – strmě podél skal
k nástupu a dále po příchozí trase.
Další možnosti jsou po žluté a zelené turistické značce.
8.
Občerstvení,
ubytování
9.
Mapy

KČT 14 Lužické hory

10.
Odkazy

https://www.viaferraty.cz/ferrata/alpiner-grat/

11.
Zpracovatel,
datum absolvování zajištěné
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 28.7.2018. Kontakt: ladaobns@gmail.com

