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Saský horolezecký historik Joachim Schindler z Drážďan mi na základě společné spolupráce poskytl 
unikátní fakta a dosud neuveřejněné fotografie známého předválečného prvovýstupce Rudolfa 
Hankeho, rodáka z Labské Stráně (Děčín). Hlavní zajímavostí, která se nyní po letech objevila je 
nepublikovaný dokument z roku 1964, v němž Rudolf Hanke reaguje na některé chyby a nepřesnosti 
v horolezeckém průvodci „Pískovcové skalní oblasti v Čechách“ vydaném v roce 1961 Miloslavem 
Jedličkou. Tyto skutečnosti přinášejí dosud neznámá informace o prvovýstupech některých, dnes již 
legendárních cest.



R. Hanke v Podmoklech, 1923

Uvádím pouze nová fakta, která se neobjevila ani v nejnovějších výtiscích průvodců.

Svojkov

Lipská věž (Českolipská věž): Původní název věže byl Dědečkův kámen (Großvaterstein). První 
výstup na věž uskutečnil R. Hanke a Wilhelm Dieckmann.

Přihrazy a Drábské světničky

Kočka: Prvovýstup Starou cestou VIIb. uskutečnil Rudolf Dimmer. V průvodci je chybně uvedeno 
Demmer.

Šikmá věž: Zde R. Hanke poznamenává, že druhý kruh v cestě Údolní Spára (Harakiri) VIIb byl 
osazen dodatečně. Tento směr i dnes budí značný respekt.

Hruboskalsko

Zlatá vyhlídka: Prvovýstup Rohová cesta IV. vylezli R. Hanke a A. Guth, nikoliv R. Hanke a H. 
Heilmayer.

Panny: Prvovýstupu Starou cestou V. se R. Hanke nezúčastnil. Cestu vyvedl E. Augustin s druhy.

Podmokelská věž: První výstup na tuto věž cestou Jižní komín (dnes Komínová cesta) III provedl 
dle dokumentu R. Hanke a A. Guth 23.5. 1926. V současném průvodce je pouze poznámka němečtí 
lezci, 1924.

Kapelník: Jak to bylo se známou a často lezenou Jeschkeho cestou VII. na Kapelníka se vedou 
dohady již delší dobu. Skutečnost je taková, že první stanul na vrcholu věže R. Hanke, který se 
střídal v postupu s Erichem Jeschkem (Erich Jeschke pravděpodobně vybral směr vedení, proto 
cesta nese jeho jméno). Dále cestu přelezl za oběma prvovýstupci ještě Georg Aschenbrenner 
(nikoliv K. Seyffert, jak bylo uvedeno v Jedličkově průvodci). Bližší podrobnosti o tomto prvovýstupu 
uvádí R. Hanke ve svém článku vydaném v časopise Der Tourist v Drážďanech.

Dračí věž: Rudá hrana VII zde je zajímavé, že Rudolf Hanke uvádí jako prvovýstupce G. 
Aschenbrennera a Alfreda Jeschkeho. Při vedení cesty se střídali. Prvovýstup učiněn o svatodušních 
svátcích 1938.
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