
T U R I S T I C K É  I N F O R M A C E

Via
Ferrata

Nástup na ferratu je z Labského nábřeží (levobřežní strana měs-
ta), u objektu bývalého skalního výtahu na Pastýřskou stěnu.

Kde ferratu najdete

V blízkém okolí je několik restaurací, individuálně - pod ferratou  
i ve stěně ferraty je stůl s lavicemi.

Občerstvení

ZOO na Pastýřské stěně, vyhlídka z Pastýřské stěny do údolí Labe

Tip na návštěvu blízkého turistického cíle

turistické parkoviště na kruhovém objezdu (tzv. Předmostí, Pod-
mokly - levý břeh Labe), kapacita i pro 2 autobusy do 12 m

turistické parkoviště pod knihovnou (Děčín - pravý břeh Labe, 
nutno přejít Tyršův most)
menší záchytné parkoviště pod Tyršovým mostem (levý břeh 
řeky Labe).

Parkování

Nejbližší půjčovny ferratových setů a dalšího vybavení, 
úschova batohů a zkušení průvodci via ferratou:

CYKLOPUJCOVNA.COM

Cyklopujcovna.com
+420 739 561 932
info@cyklopujcovna.com
www.cyklopujcovna.com

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín 4
T +420 412 593 111
E info@idecin.cz  

Turistické informační centrum knihovna
Karla Čapka 1441/3  |  405 02 Děčín 1  |  T 412 532 227  |  E info@idecin.cz

Turistické informační centrum hlavní nádraží
Čs. mládeže 89/4  |  405 02 Děčín 4  |  T 727 975 773  |  E info@idecin.cz



Děčín se pyšní jedinou ferratou v Čechách, která leží v centru 
města. Jednou z mnoha zajištěných cest můžete z Labského 
nábřeží vystoupat na vrchol stěny k vyhlídkové restauraci. Po 
celou dobu asi hodinového výstupu vás nepřestanou fascino-
vat nezapomenutelné pohledy na řeku, zámek a město. Vý-
hledy z míst, kam se dříve dostali pouze zkušení horolezci, si 
nyní můžete vychutnat s celou rodinou. Vylézt po ferratě není 
problém ani pro sportovně zdatné děti od 10 let nebo úplné 
nováčky. Ti si totiž mohou domluvit zkušeného průvodce, kte-

rý je na cestě doprovodí a pomůže jim s jištěním.  

Via ferrata na Pastýřskou stěnu v Děčíně

Návštěvní doba  ferraty je neomezená.
Za mokra, za bouřky nebo snížené 

viditelnosti je vstup zakázán! 

Výška stěny: 95 m
Lezecké směry: 150 – 170 m
Doba výstupu: 1 – 1,5 h *
Doba sestupu: 10 – 15 min **
* dle obtížnosti tras a zkušeností lezce, všechny va-
rianty cest jsou pouze jednosměrné!!
** viz schéma sestupových cest

Dotazy nebo zjištěné 
závady na ferratě 

posílejte na adresu 
ferrata@mmdecin.cz
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Cesta do nebíčka C/3+
Tichá tolerance C
Spolčení hlupců C
Vzpomínka B/2+
Hladový poutník B/2+
Stříbrná vůle D/3+
Pošetilost mocných D/4
Pastýř D-
Frona D
Karlův most 
Dráteník D-/2+
Vzdušný balet A/B
Memento HTW C
Rock Empire C
Pivovarská D
Adrenalin Challenge C

Vysvětlení obtížností

A - E 

Lehké až extrémně obtížné, 
kramle se používají jako stupy 

a chyty

1 - 4 

lehké až extrémně obtížné, 
volné lezení

Základní vybavení na ferratu

Ferratové rukavice

Helma

Batoh s vybavením

Ferratový set

Sedák

Pevná obuv

doporučujeme s sebou 
dostatek nealkoholických 
tekutin!

Před zahájením výstupu 
si prostudujte provozní a 

návštěvní řád ferraty!

Sestupové cesty
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