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Tento prùvodce byl sestaven zejména proto, 

abychom zmapovali nové a zajímavé lezecké oblasti 
v okolí . Prùvodce popisuje 
výhradnì (až na nìkolik vyjímek) cesty lezeckého 
dua,  (René Gebrle) a  (Jaromír 
Kocourek).

O historii oblasti je obtížné hovoøit, nebo� žádné 
indície nenaznaèují, že zde byla nìjaká horolezecká 
èinnost provádìna již døíve a tak vìtšina cest 
vznikla v dobì velmi nedávné v rozmezí let 2009 - 
2011.
Oblasti byly odjištìny, cesty v rámci možností 
oèištìny od volných kamenù a vybaveny slaòáky. 
Také pøístupy byly zpevnìny, aby se zabránilo 
pøípadné erozi. Snažili jsme se odjistit cesty vesmìs 
fixním jištìním a zpøístupnit tak pro lezce zajímavé 
terény, které doposud zatím nebyly nijak lezecky 
využívané.
Nìkde se nám to povedlo více nìkde ménì, ale 
hlavním motem zùstalo pøiblížit lidem lezení v 
èarokrásné pøírodì horního Poohøí.

Èíèa a Špaèek

Ostrova nad Ohøí

Špaèek Èíèa

J. Kocourek (Èíèa), foto: archiv J. Sika

R. Gebrle (Špaèek), foto: archiv J. Sika

Slovo autorù cest
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Skály kolem Ostrova - mapa
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Skály kolem Ostrova - úvod

Šemnice u mostu

Koèièárna

Merklín

10,6 km
(15 min.)

8,4 km
(12 min.)

Vzdálenosti od  Ostrova nad Ohøí

Karlovy Vary

Chomutov
42 km
(41 min.)

10 km
(13 min.)

Ostrov

Skály u Hroznìtína
Johanka

6,3 km
(10 min.)

3,8 km
(8 min.)

Svatošské skály
17 km
(25 min.)

Praha (okraj)
123 km
(1 hod 42 min.)

S

Struktura skal:

Materiálem je hrubá žula vìtšinou s dostatkem chytù a trhlin pro postup i zajištìní. Jen skály 
nazývané Koèièárna jsou z materiálu více pøipomínajícího rulu.

Jištìní:

Lepené borháky, vklínìnce, friendy a smyèky. Skobování není dovoleno.

Roèní období:

Lze lézt celoroènì, avšak nejlepší lezení je zde na jaøe a na podzim, v létì bývá pomìrnì horko, ale 
charakter a natoèení stìn umožòuje lezení i v teplejším období. V zimì je možné pøi sluneèných dnech 
odložit péøovku a využít ideálního tøení podchlazených chytù.

Nákupní možnosti:

V Ostrovì a v Karlových Varech.

kály v okolí Ostrova nad Ohøí - jedná se o nìkolik zajímavých skalních seskupení vesmìs lokálního 

významu, avšak s pomìrnì velkým množstvím kvalitních, novì vytvoøených cest. Všechny skalní útvary 
se nacházejí v krásném kopcovitém kraji v podhùøí Krušných hor.
Skály uvedené v tomto prùvodci nejsou rozhodnì terénem pro špièkové lezce, ale najdou zde vyžití hlavnì 
vyznavaèi pohodového lezení.

Poloha:

V prùvodci popisované oblasti se nacházejí v okolí mìsta Ostrov nad Ohøí, a to pøibližnì ve 20 km rádiusu 
od mìsta a jejich pøesná poloha splolu s mapkou je uvedena u jednotlivých kapitol.

Pøíjezd:

Hlavními výchozími body jsou mìsta Karlovy Vary a Ostrov nad Ohøí. Pøesný pøíjezd a pøístup k 
jednotlivým oblastem je pak opìt v detailu popsán u jednotlivých kapitol.
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Kemp a ubytování:

V okolí skal (Šemnice) je nejlépe uchýlit se do jednoho z vodáckých kempù, které zejména mimo hlavní 
vodáckou sezónu budou pøíjemným místem pro pøenocování. Nejznámìjší je asi kemp Hubertus, který 
naleznete na 169,6 øíèním kilometru na levém bøehu, tj. asi 5 km proti proudu od skal v Šemnicích.
Vybavenost: táboøištì, pitná voda, suché WC, podívaná na cvièné peøeje.
Sezona: 1.5.-30.9.
Dalším táboøištìm je Táboøištì za Hubertusem (168 ø.k.). Jedná se o nové táboøištì nìkolik stovek 
metrù za cviènou peøejí Hubertus, které nabízí celoroèní provoz. Je zde obèerstvení a možnost udìlat si 
oheò.
Vybavenost: táboøištì, pitná voda, WC, sprcha, el. pøípojka, bufet nebo kiosek, restaurace, parkovištì, 
dìtské høištì, stolní tenis, bezbariérový pøístup
Pøíjezd: Z Karlových Varù 5 km na Kyselku, na køižovatce na Sedleèko sjezd doleva k øece, parkovištì.

Okolní oblasti:

Ve velmi blízkém okolí se nachází také nìkolik dalších lezeckých oblastí. Vesmìs se jedná o již známé a 
v prùvodcích již zpracované oblasti, proto nebyly do tohoto svazku zaèlenìny. Jmenovitì jsou to:

Svatošské skály
Perštìjn
Kotvina
Hroznìtínské skály - (nazývané též Flašnerské skály zde v prùvodci je stìna Johanka)
Skály na Strašidlech
Mariánská

Zajímavosti:

Výlet za lezením lze spojit s návštìvou mnoha zajímavých míst. Kraj je doslova prošpikován 
architektonickými (Láznì Kyselka), pøírodními (Svatošské skály, Šemnice hora) èi historickými památkami 
(hrad Andìlská hora). Nehledì na to, že je to kraj lázeòský s nedalekou kolonádou Karlových Varù a 
lázeòskými oplatkami. Více je uvedeno v sekci turistické informace na konci této publikace.
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Skály kolem Ostrova - praktické informace

Andìlská hora, foto: J. Sika



Ochrana pøírody:

Šemnice jsou nejen lezeckým terénem, ale také chatovou oblastí. K nìkolika stìnám vede pøístup pøes 
(nebo kolem) pozemky chat, proto asi nejdùležitìjší zásadou je, aby jste se snažili vycházet zadobøe s 
místními obyvateli, chataøi. Mezi toto také patøí nehluèit, neblokovat prùjezd, nechodit na pozemek.
Na záchod jdìte daleko od stìn a vždy svùj odpad zahrabte. Také zde nenechávejte žádné odpadky, všechen 
odpad (a to i tøeba cizí ) si zase odneste. Byla by urèitì škoda, zpùsobit nedorozumìní mezi místními a lezci a 
zapøíèinit nìjaká zbyteèná omezení.

- na záchod jdìte daleko od stìn a vždy svùj odpad zahrabte
- nenechávejte zde žádné odpadky, všechen odpad (a to i tøeba cizí) si zase odneste
- pokuste se pod skalami minimalizovat erozi
- snažte se vycházet zadobøe s místními obyvateli, chataøi (nehluèit, neblokovat prùjezd, nechodit na 
pozemek)

Chovejte se podle zásad udržitelného lezení a tìmi jsou zejména:

Odnášejte své (i cizí) odpadky, minimalizujte erozní èinnost a udržujte co nejvìtší klid!

Pravidla lezení:

- zákaz skobování, dodávání nýtù do již stávajících cest
- pokud už musíte lézt pøes rybu (top rope) dbejte, aby bylo lano vedeno pøes vaše karabiny a ne pøímo 
slaòovacím okem, v nìkterých místech je s ohledem na zachování opletu lana i povrchu skály úèelné 
prodloužit dobírací (spouštìcí bod) delší smyèkou.

Kontaky:

J. Kocourek (Èíèa)
J.kocourek@volny.cz
J. Sika (JirkaS)
jirkas@lezec.cz

Je tøeba zmínit specifická pravidla pro lezení, mezi nìž patøí:

Vjezd do chatové oblasti v Šemnicích, foto: J. Sika10

Ochrana pøírody - pravidla



Šemnice
u mostu

Struktura skal - Šemnice, foto: J. Sika



Šemnice jsou asi nejvýznamìjším lezeckým terénem v tomto prùvodci a zároveò i nejvìtší 

romantikou, kterou mùžete v tomto kraji najít. Šemnice se rozkládající na levém bøehu v krásném 
poklidném prostøedí u romantické, zrovna v tomto místì tiše plynoucí, Ohøe.
V oblasti se nachází šest sektorù, které nabízí rùznorodé a opravdu pìkné lezení pro støednì pokroèilé 

Karlovy Vary

Šemnice u mostu

0,5 km

Chomutov

A - Špaèkárna

N

S

EW

Schéma skal Šemnice u mostu

Šemnice

A  Špaèkárna
B  Západní
C  Skøíò
D  Sluneèní
E  Boulovatá
F  Hlavní masiv

Ohøe

400m
F - Hlavní masiv

E - Boulovatá

D - Sluneèní

C - Skøíò
B - Západní

22

lezce, ale i úplné zaèáteèníky. Materiál je 
vesmìs velmi pevný, nedrolí se, stìny se 
zdvíhají místy do více než 20 metrové 
výše a jsou pøevážnì mírnì uklonìné a 
to tím pro ruce pøíjemnìjším smìrem. 
Stìny jsou také pomìrnì èlenité, 
protkané øadou spár a horizontálních 
trhlin.
Cesty jsou odjištìny kvalitnì lepenými 
borháky. I když je jištìní rozmístìno 
pomìrnì s citem a 

(Když se zkrácenì øíká Šemnice je vìtšinou 
tøeba dodat u mostu, nebo� nad vlastní obcí 
Šemnice, která se nachází o nìco výše ve 
svahu nad øekou, jsou ještì patrné jedny 
mohutné skalní stìny, kde je ovšem lezení z 
dùvodu ochr. pøírody zakázáno, více na str. 14)

autoøi cest sem tam 
využívali pøírodní možnosti zajištìní 
pomocí vlastních jistících prostøedkù, je 
oblast odjištìna bezpeènì a u vìtšiny 
cest si vystaèíte jen se sadou expresek.
Po lezení je možné se osvìžit v øece 
nebo nachytat nìjaké ryby na veèeøi. 
(pokud máte rybáøský lístek)

Pozn.:

Šemnice u mostu  - popis oblasti 
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Plzeò, Praha 
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Šemnice u mostu, foto: J. Sika

Pøíjezd:

Ze smìru od Varù:
Z prùtahu , který vede Karlovými Vary se dostaòte doprava (pravý bøeh øeky Ohøe) na silnici è. 222, po 
ní jeïte asi 9,5 km až dorazíte do obce .

Ze smìru od Prahy:
Jeïte na jihovýchod po  po R6 (jeïte podle znaèek na Karlovy Vary/Hostivice/E48), kolem Ležek 
dále pøes Bochov za ním asi po 8 km odboète doprava smìr / , projeïte obcí a 
držte se doleva. Pokraèujete po ménì frekventované silnici až do obce Šemnice, projeïte obcí a dboète 
ostøe doleva (silnice è. 222) až dorazíte do obce .

Ze smìru od Plznì:
Plzeò opustíte smìrem na K. Vary silnice v Toužimi odboèíte doprava a projedete mìstem po silnici, dále 
pøes  za ním asi po 8 km odboète doprava smìr Kyselka/Andìlská Hora, projeïte obcí a držte se 
doleva. Pokraèujete po ménì frekventované silnici až do obce Šemnice, zde projeïte obcí a dboète ostøe 
doleva na silnici è. 222 až dorazíte do obce .

Pøístup: 
Po pøejetí mostu (v Šemnicích u mostu) mezi obcemi  a  pokraèujte hned za mostem po 
tenké safaltce doleva, silnièka se prudce stoèí zpìt k øece a pøes nepøehledný horizont sjedete do chatové 
oblasti (U mostu), kterou projedete proti proudu øeky asi 0,8 km až na její konec

E 442
Šemnice u mostu

E48/R6
Kyselka Andìlská Hora

Šemnice u mostu

Bochov

Šemnice u mostu

Muzikov Dubina

 ke dvìma opuštìným 
chatám. Zde mùžete zaparkovat. Nechte volný prùchod pro turisty a cyklisty. Vlastní pøístup je pouhých 
50 m podél k již viditelným skalám.

GPS parkovištì: 
50.2466317N, 12.9599717E
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Šemnice u mostu  - popis oblasti 
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Šemnice u mostu  - Šemnická skála

Šemnická skála u Karlových Varù
Se nalézá nad obcí Šemnice a její vrchol dosahuje nadmoøské výšky 645 metrù. Šemnická skála 
je atraktivním turistickým cílem. Její východní stìna totiž spadá strmì do hloubky bezmála 100 
metrù. Z vrcholu skály je tudíž daleký a zajímavý výhled do krajiny støedního Poohøí, které je 
lemováno na severu Krušnými horami a z jihu vulkanickými vrchy Doupovských hor.

Jedná se o chránìný pøírodní výtvor Šemnická skála, který byl jako souèást malé pøírodní 
rezervace Olšová vrata vyhlášen v roce 1932 z dùvodù ochrany znìlcové kupy s neobvykle 
utváøenými skalisky a dalšími geomorfologickými jevy. Území spadá pod správu CHKO 
Slavkovský les, nachází se v jeho nejsevernìjší èásti. Jsou zde také k nalezení vzácné teplomilné 
rostliny. Významné je také zdejší hnízdištì výra velkého.
Lezení je zde zakázáno.

Šemnická skála je pøístupná po èervené turistické znaèce z Karlových Varù (9 km). Pro lezce je 
lepší zaparkovat nìkde v obci Šemnice nebo její místní èásti Sedleèko a napojit se na výše 
uvedenou cestu. K Šemnické skále se lze také dostat po žluté z Andìlské Hory. V tomto pøípadì 
se jedná o nauènou stezku Andìlská Hora – Kyselka.

Vrchol této znìlcové skály zdobil v minulosti køíž. Podle povìsti mìl upomínat na š�astnou záchranu mladé dívky, kterou 
pronásledoval zlý rytíø z Andìlské Hory. Dìvèe nalezlo na skále útoèištì, zatímco zloduch se z ní zøítil dolù i se svým konìm. Celý 
kraj tím byl osvobozen od nenávidìného velmože. Od tìch dob se skále øíkalo Panenský skok, pozdìji byla nazývána 
Hermannstein (Heømanùv kámen) podle tehdejšího majitele kysibelského panství Heømana Èernína. Souèasný název Šemnická 
skála se ujal až v 19. století.

Šemniccká skála, foto: J. Sika



Šemnice - A  Špaèkárna 11m, J

1. Jednièka 5
U levé hrany pøes 3 stupnì (3 bh) ke slanìní.

2. Dvojka 5
Na polici k prvnímu bh, rajbasem (bh) ke knížce a stìnkou (bh) ke slanìní. Druhá zleva. 

3. Trojka 6+ **
Nástup u spárky, dynamo na polici (bh) a pøímo pøes vrcholovou stìnku (bh) ke slanìní vpravo. 

4. Ètyøka 5+ **
Nástup jako sokolík ve støední èásti stìny (1.bh), vlevo a pøímo pøes skalní hroty ke slanìní 
vpravo. možno cvaknout nahoøe hák ze sousední levé cesty. 

5. Pìtka 6 **
Pøímo spárou ve støedu stìny (3 bh) ke slanìní. Zajímavý sokolík.

6. Šestka 7+ *
Nástup vpravo od sokolíka ve støedu stìny, pøímo pøes pøevísek. 

7. Sedmièka 5+
Z pøedskalí stìnkou (bh) na polici a vlevo ke 2. bh levé cesty, pøímo ke slanìní. Tøetí cesta 
zprava, prostøední slaòák. 

8. Osmièka 5
Druhá zprava, spárkou na polici ke slanìní. 

9. Devítka 5+
První zprava, sokolíkem v prstové spárce na polici (bh) a ke slanìní. 

10. Ranní rozcvièka 3
Nástup u první cesty zprava, traverz rukama po polici za hranu první cesty zleva. Bez spáry za 
pravou policí (pøedskalím). 

R. Gebrle, J. Kocourek, 2008

R. Gebrle, J. Kocourek, 2008

J. Pavlas, 2008

R. Gebrle, J. Kocourek, 2008

R. Gebrle, J. Kocourek, 2008

J. Pavlas, 2008

R. Gebrle, J. Kocourek, 2008

R. Gebrle, J. Kocourek, 2008

R. Gebrle, J. Kocourek, 2008

M. Tuèka, 2011

1

2

3
4

8 97
5

4

6

A. Hlavní masiv
500m

Stìna asi bývalého lomu se nachází nejvýše 
proti proudu, nabídne kolmou kompaktní, i 
když nepøíliš vysokou stìnku s desítkou cest 
v èisté skále.
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GPS: N 50°14.74997', E 12°57.16668

u mostu
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