


USA CALIFORNIE. Schodiště de Moraga v San Franciscu má 163 stupňů, 
Skládá se ze 75 000 fragmentů dlaždic, sestavených do různých tabulek 

Po výstupu se objeví  panoramatický výhled na San Francisco 



Brazílie : Schodiště Selaron v Rio de Janeiro  
125m dlouhé -215 schodů, 2000 dlaždic ze 120 zemí. 

 Autor - umělec Jorge Selaron byl v lednu 2013 nalezen mrtvý v dolní části schodiště, 
když mu předtím bylo vyhrožováno smrtí 

Muzete vyhodit I dokonáno! 



Libanon : dvě barevná schodiště v Bejrútu 



Německo : Schodiště ve Wuppertalu má 112 stupňů v barvách duhy. 
Nápisy mají ovlivňovat pocity a chování, zapojené do lidských vztahů. 



Japonsko : Schodiště v Kyoto slouží jako tribuny při různých akcích. 



Švýcarsko : Schodiště Niesen ve švýcarských  Alpách sleduje trať lanovky, je dlouhé 
3499 m a má 11 674 stupňů. Bylo vybudováno v létech 1906 a 1910. 

Slouží pro údržbu trati a pro každoroční sportovní závody 
 ( 56min je rekord) 



Italie : Sardinie : Schodiště Capo caccia  
 jelení schodiště – velice strmé, má 656 schodů  



Italie : Anacapri na ostrově Capri. Fénické schodiště má 800 schodů.  
Sloužilo jako jediné spojení mezi Capri a Anacapri 



Francie : Corsica, Schodiště králů v Bonifaciu.  
 Schody jsou vysekány ve vápencové skále a mají  187 stupňů ve sklonu asi 45° 



Portugalsko : Quinta da regaleira - Sintra. 
Iniciační studna je 27m hluboká 



Malaisie : Chce-li návštěvník navštívit  jeskyni Batu, musí vystoupat schodiště se 272 
schody. 



Thajsko : Schodiště se 300 schody z r. 1383,  
vede k nejuctívanějšímu klášteru severního Thajska - Doi Suthep  

 



 

Čína : 4000 stupňů vede na vrchol Pic du Lotus (1864m) v pohoří Huang shan. 
 
 



Různé typy schodů pro ty, kteří mají dobrou formu !!! 
Řetěz je jen v první části stoupání. 



Kambodža : Schodiště centrální věže chrámu Angkor Vat . 
Schodiště není dlouhé, ale je extrémně strmé - 70 % 



Québec : Schodiště de Montmorency má 487 schodů a vede k vodopádům, které jsou  
o 27m vyšší než Niagara. Zamrzlé vodopády v zimě září krásnou hrou světel. 



Velká Británie: Ostrov St Helena - schodiště Jákobův žebřík do Jamestownu  
má 699 schodů. Úhel stoupání je větší než 45° 



Ekvádor :Schodiště Banos umožní po hodinovém výstupu návštěvu sochy Panny,  
která dominuje městu 



Maroko : Schodiště k Inimifri 



 Velká čínská zeď : Nekonečná schodiště a nekonečné kroky. Výstavba zdi stála  
životy 10 milionů pracovníků 



Schodiště jsou někdy ve velmi špatném stavu 



Japonsko : na ostrově Awaji v Hyakudanen je památník, vytvořený v r. 1995 po 
zemětřesení v Kobé ( téměř 6500 obětí) 



Thajsko : V Bangkok Yal je chrám  Wat Arun – 300 let starý,  celý vyzdobený  
keramikou. Schodiště je dlouhé 82m, velice strmé. Je nezbytné držet se !!!  



Nepal : Ghorepani 2875 m – stoupání na 3280 schodech. 
Umožní nádherný výhled na pásmo Annapurny 



Čína : Mont Taishan v provincii Shandong (nejposvátnější hora Číny). Ve třech  
částech - až k poslednímu „žebříku do nebe“ budete stoupat 6295 schodů, abyste  

dosáhli vrcholu svaté hory 



Čína : Mont Wudang v provincii Hubei (Chu Pei) 
2 až 3 hod náročného stoupání po 5000 schodech vede do mekky taoistické kultury 



Sri Lanka : Minhintale. 1840 schodů vede k soše velkého Buddhy na meditační skále. 



Sri Lanka : Sigiriya... Lví skála. Na vrcholu je zřícenina citadely. Celkem k ní vede 800 
schodů, ale posledních 250 je nejtěžších. M noho návštěvníků vzdá výstup pro závrať.  



Hawai : Schodiště Paradis Haiku má 3922 schodů na ostrově Oahu 
Otevřeno pro veřejnost. 



Německo : Schodiště v labských pískovcích u Drážďan  má 487 schodů a je datováno 
do XIII. stol. 



Peru : K prohlídce Machu Picchu budete stoupat 1700 schodů, více či méně 
zachovalých. Turistické průvodce uvádějí dobu výstupu 2 hodiny. 



Indie : Chand Baori  (stát Radžastan)  3500 schodů ve 13 patrech 



Kolumbie : El Penon de Guatapé . 702 schodů vede na kopec s nadmořskou výškou 
200m  



Španělsko : Schodiště datované z X.stol. vede ke kostelu San Juan Gaztelugatxe ze 
Španělska. Má 237 široce rozložených schodů 

 



Čína : Schodiště hory Taihang.  
Před výstupem musíte podepsat reverz, že máte méně než 60 let a že netrpíte srdečními 

nebo plicními problémy 



Belgie : Schodiště La Montagne du Bueren v Liège (Lutych) v Belgii. 
398 schodů má sklon 28 %  


