
 
Údolí největší české řeky, jímž Labe protéká posledních pár kilometrů českým územím mezi městem Děčín a 
Hřenskem, hraničním přechodem s Německou spolkovou republikou, vyniká jedněmi z nejvyšších pískovcových 
stěn u nás. Věže a masívy rozseté po obou březích řeky dosahují místy až osmdesáti metrů a jsou tvořeny 
pevným a kvalitním pískovcem. 

 
První lezecké aktivity se v Labském údolí chopili Saští lezci na začátku minulého století. V roce 1904 vystoupil 
na věž Klárka Edmund Klar na pravém břehu a v roce 1906 na levém břehu vystoupili na věž Jeptiška Willi 
Baudisch,  H. Baumgart a S. Ziger. V průběhu dalších let se ve zdejších stěnách nesmazatelným písmem zapsali 
generace lezců. Nelze nevzpomenout legendy jako Zabilka, Širl, Bělina, bratři Weingartlové, Hudeček, Slavík, 
Slanina, Laštovička, Litochleb, Štefánek a z nejposlednější doby Dolní Žleb company = Beneš a Sobotka. Každá 
generace tvořila cesty v duchu svojí doby, ale vždy si zakládala na čistotě provedení prvovýstupu a je to tak až 
doposud. Nová doba přináší nové možnosti a nové přístupy a tak se v poslední době „vyrábějí“ cesty zajištěné 
borháky a k přelezům se toleruje používání magnézia. O správnosti tohoto vývoje nechci vynášet soudy ani ho 
obhajovat, každý má možnost se přesvědčit na vlastní oči. 
Pravý břeh je rozsáhlejší částí Labského údolí. Pěkné dlouhé klasické výstupy se nacházejí mezi Duhovou věží a 
Vojtěchem, modernější a těžší cesty jsou na masivech a věžích naproti Dolnímu Žlebu. Sem je nejkratší přístup 
z parkoviště u Belvedéru. Seběhnete několik výškových metrů a jste u Majdalény, Růžové věže, Trůnu , Zrcadla 
a o kousek  dál u Velké Bašty , pak u Španělské boty a Katedrály a dále a dále. Stěn je opravdu velké množství a   
co jméno to klenot. Pravý břeh je převážně orientován na jih, proto za teplých letních dní je více vyhledávaný 
břeh protější. 
 



 
Levý břeh je s pravým břehem propojený převozem v Dolním Žlebu a jinak je dostupný silnicí z Děčína.Stěny 
zde nedosahují takové výšky jako na břehu pravém, většinou okolo třiceti metrů, ale vynikají větší převislostí. 
Nejnavštěvovanější jsou masivy mezi Malým Ďáblem a Jeptiškou. V současné době se stal levý břeh centrem 
lezení v Labském údolí, nejen pro největší koncentraci těžkých cest, ale zejména pro zázemí, které lezcům, 
fyzicky i psychicky zmoženým po celodenním lezení, poskytuje hostinec U Kosti. Příjemné posezení na terase 
s výhledem na Trůn a Velkou baštu, vstřícnost s přenocováním pod přístřeškem a sešit nových výstupů a vzkazů, 
který je každému k dispozici. 
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