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Tisá – Rájec – Sněžník
Toto trio horolezeckých
oblastí se nachází v bezprostřední blízkosti a ještě
spolu s Ostrovem tak tvoří
další velmi atraktivní oblast. Vzhledem k dobrému přístupu jsou
proto turisticky vyhledávaným cílem.
Sněžník je tvořen skalami z tvrdého pískovce a převládá zde spíše
stěnové lezení. Materiál je odolnější a také rychleji vysychá po dešti.
Přírodní památka skalní město Tisá tvoří měkký a extrémně lámavý
pískovec, proto byste tady měli dbát zvýšené opatrnosti a respektovat přísný zákaz lezení po dešti.
Rájec díky svému charakteru skal nabízí převážně cesty lehčích obtížností, a proto je vhodnou oblastí zejména pro rekreační lezce
a začátečníky.

Ostrov
Další z místních tradičních oblastí, která se nachází v malebném
ostrovském údolí. Svým charakterem se velmi podobá Sněžníku,
nabízí tedy skalní věže a masivy z tvrdého pískovce, které ovšem
dosahují výšky až 40 m.
Horolezecké průvodce ke zmíněným oblastem jsou k dostání například v prodejnách pro horolezce ve Hřensku nebo v knihkupectvích
v Děčíně.
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Na „hraně“ Labským údolím

Horolezectví

Děčínsko nabízí širokou paletu možností pro všechny typy zážitků spojených s horskými koly. Počínaje technickými, gravity
disciplínami a konče skvělými singltreky. Každý si tedy může
vybrat trasu podle svých schopností a sil. Výlety směrem do
Labských pískovců nabídnou výhodu suchého povrchu i krátce
po dešti, naopak druhý směr do Českého středohoří zase nabídne především dlouhé trasy často lehčím terénem. Ve městě
působí několik kvalitních cykloservisů a cykloprodejen.

Díky poloze města v těsné přítomnosti pískovcových skal je horolezectví oblíbenou aktivitou milovníků adrenalinových sportů. Skalní
oblasti a lezecké cesty jsou dostupné ve všech obtížnostech, a proto
si na své přijdou jak úplní začátečníci, tak zdatní lezci.
Labské údolí

Popis trasy:
Délka: 25 km
Nastoupaných metrů: 1250 m
Typ kola: MTB (technicky náročná trasa)
Nástupní místo: Děčín (Tyršův most)

Trasa v CHKO, která vede přímo po
hraně pravé strany Labského údolí, s úchvatnými výhledy, technickými výjezdy, pak překoná pomocí
přívozu řeku Labe, aby se nakonec
mohla vrátit technickou vrstevnicí
po levém břehu ke svému startu.

Z Děčína vyjedete přes Masarykovo náměstí směrem na Hřensko. Ve stoupání vedoucí z města
odbočíte u dětského hřiště pod Stoliční horou (Kvádrberk), naučnou stezkou vystoupáte směrem k nemocnici, resp. k točně
MHD, kde se napojíte na červenou turistickou značku. Technicky
náročnými serpentinami vyjedete na vyhlídku, kde vás okouzlí
pohled na celý Děčín. Po červené značce dál pokračujete až na
další dechberoucí vyhlídku – Belvedér, kde je možné se občerstvit. Cesta vede na několika místech přímo na
hraně vysokých skal a je tedy nutná zvýšená
pozornost. Z vyhlídky Belvedér sjedete po zelené značce k silnici a k přívozu přes Labe. Pozor,
tato část trasy je velice technicky náročná! Po
nelehkém sjezdu naberete nové síly na přívozu,
a pak se vydáte Dolním Žlebem, kde je možné
se občerstvit, vlevo nad tratí okolo kostela po
žluté značce směrem k Čertově Vodě. Zde se
napojíte na zelenou značku, která vás krásným
singltrekem dovede zpět do Děčína přes další
vyhlídku nad městem.

Horolezectví

NEJ na trase
Vyhlídky: Stoliční hora, Belvedér, trasa vede cca 15 km úžasným
singltrekem.

Děčín a jeho okolí uspokojí i ty nejnáročnější sportovce. Mnoho
zajímavých cest zde naleznou milovníci horských kol, náročných
výstupů a sjezdů, které cyklisty zavedou jak na nezapomenutelné
výhledy, tak do těsné blízkosti skal a údolí řeky. Labské pískovce jsou ovšem také rájem horolezců. Několik lokalit v okolí láká v
letních měsících k výletům do skal, kde všechny výstupy odmění
lezce svými neuvěřitelnými výhledy do širokého okolí.

Kaňon řeky Labe je jednou z nejkrásnějších lezeckých oblastí u nás
a patří proto k vyhledávaným cílům horolezců, turistů a milovníků
přírody. Celá oblast se díky své výjimečnosti nachází v CHKO Labské pískovce, a je tedy nutné dodržovat pravidla pobytu v CHKO
a také pravidla pro lezení v pískovcových skalních oblastech vydaná Českým horolezeckým svazem. Tato oblast se rozkládá na obou
březích řeky Labe.

Levý břeh
Díky velké koncentraci sportovních cest je dnes centrem lezení
v Labském údolí především levý břeh řeky. Nejpopulárnější cesty najdete na masivech mezi Malým ďáblem a Jeptiškou. Jedná se většinou
o převislé stěny spíše vyšší obtížnosti s výškou okolo 30 m i více. Velký kus horolezecké historie připomíná v tomto sportovním ráji právě zmíněná Jeptiška. Tato skalní jehla byla dobyta saskými lezci již
v r. 1906. A unikátem je cesta „Šílený tanec“ RP XIa, jedna z nejpřevislejších cest na písku, která je na 15 m výšky 10 m převislá.

Pravý břeh
břeh
Pravý
Jedná se o rozsáhlejší část této oblasti a výška stěn zde dosahuje
až 80 m. Pravý břeh vám nabízí více klasických výstupů, a to v části
mezi Duhovou věží a Vojtěchem. Své zastoupení mají samozřejmě
i sportovní cesty, nejvíce na masivech a věžích naproti Dolnímu Žlebu
(Velká a Malá bašta, Trůn, Zrcadlo, Růžová věž, Majdaléna).

