Salzbursko, Dachstain
4. září 2014
11:01

Itinerář:
Pátek:
- Dejet k Mondsee: buď na GPS odkud se ráno půjde na ferratu: 47.819041,13.355523; nebo na nějaký STPL u jezera ??
(310 km, přes Domažlice po A20, průjezdný bod u města Kirchdorf: 48.231991,12.971077 , 4.5 hodiny)
Sobota:
- Ferrata Drachenwand (5 hodin) zřejmě i s dětmi
- Odpoledne přejet kousek za Bad Ischl do Bad Goisern na parkoviště, odkud se jde ferrata Mein Land – Dein Land
○ Pokud bude čas, zastávka v Bad Ischlu (parking: 47.711469,13.626941; návštěva promenády, …)
○ GPS stání na spaní: 47.654208,13.63951 (přejezd 50 km, hodina)

Neděle:
- dopoledne ferrata Mein Land-Dein Land (3 hodiny)
- Oběd
- Přejezd do Hallstattu na placené parlkoviště (16 km, 0.5 hod)
○ Skupina A ferrata nad Hallstattem Echernwand Klettersteig (4 hodiny)
○ Skupina B procházka městem
- Večer přejezd na 47.662555,13.459282, pokud by se nedalo přespat, pak popojet o cca 2 km výše na parkoviště
k lanovkám 47.648969,13.431666 (40 km, 45 min)
• Pondělí
- Ferrata Postalkmklamm (5 hodin)
- Odpoledne přejet do Bad Vigaun - termální lázně (40 km, 50 minut)

Salzburg-...

•

Drachenwand (Salzbursko) C
Obížnost: C - střední, lehčí
Charakter: Horská, cvičná
Nástup 30 min / cca 100 m výškových
Sestup: Turistickou cestou zpět.
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Obížnost: C - střední, lehčí
Charakter: Horská, cvičná
Nástup 30 min / cca 100 m výškových
Sestup: Turistickou cestou zpět.
Převýšení ferraty: cca 400 m.
Čas lezení: 2-3 hodiny
Čas sestupu 1,5 hod.
Nástup, přibližně: 47 48'41.00 / 13 21'28.00
GPS parkoviště: 47 49'07.50 / 13 21'20.00
Výchozí bod: Penzion Drachenwand,
adresa: A-5310 Mondsee St. Lorenz 46.
Podrobný popis ferraty Drachenwand

Místo parkování, louka, GPS: 47.819041,13.355523
Nebo možná na parkovišťátku: 47°49'4.83"S, 13°21'27.01"V
(záložní místo na přespání: 47.839421,13.352723)

Drachenw...

Sice jsem toho zatím tolik neslezl, ale troufám si tvrdit, že tohle je jedna z nejkrásnějších
ferrat v Rakousku! Drachenwand přesně definuje význam proč tu ferraty jsou. Přináší
obyčejným smrtelníkům neskutečný zážitek z horolezení v překrásné krajině a skoro
bych jí přirovnal k zábavnímu parku, kam se budete rádi vracet. Drachenwand je ferrata
v podstatě dost jednoduchá a vyloženě C-míst je tu pouze několik, nicméně ani ty nejsou
nijak zásadně obtížné. Ferrata vás sama ujistí v tom, že její tvůrci vám zde nechystají
žádné silové a převislé překvapení a že jim jde jen o to, abyste si užili. Už jen začátek s
vodopádem (teče zřejmě jen po deštích) je velmi efektní a trasa pak pokračuje po
příjemných skalkách s velkými odpočinkovými místy. Pro mě osobně je nejkrásnější
partií skalní vežička s lanovým mostkem a velmi vzdušnou romantickou lavičkou geniální to nápad, aby se hraví ferratisti vyžili a vzájemně vyfotili. Pokud by někdo
vyloženě nesnášel nádherně vzdušný lanový mostek nad cca stometrovou propastí,
může celé místo obejít alternativní trasou. Pod vrcholem se projdete po čemsi co
opravdu připomíná dračí hřbet. Další s luxusních nápadů tvůrců! Netřeba dodávat, že
skoro po celou cestu máte výhled na jezero Mondsee a přilehlou oblast Alpského
podhůří.
Ačkoliv je Drachenwand ferratou zdánlivě jednoduchou, nepouštěl bych sem úplné
začátečníky a rozhodně ne bez doprovodu. Ti totiž mohou být trochu vyděšení z její
délky (2-2.5 hod), převýšení (400 m) a některých vychytaných míst, například výše
zmíněný lanový mostek, či dračí hřbet. Nicméně pokud vaši kamarádi již slezli třeba
Jeptišku, nebo nějaké kratší max. hodinové ferátky, je právě ideální čas je vzít sem, aby
si vyzkoušeli zdolat opravdový skalní vrchol.
Je to mimo jiné i ideální cesta pro začátečníky, kteří se chtějí učit lézt po skále bez
chytání se lana. Troufám si tvrdit, že nadpoloviční většinu cesty (A/B úseky) zvládne bez
držení se lana i začátečník. Mírně pokročilý (znalý lezení stupně 3 - 4), by měl zvládnout i
C-místa bez lana, tedy téměř celou ferratu. Chce to ale dávat pozor na viklající se stupy a
chyty! Vápenec je tu opravdu hodně rozpraskaný a navíc hojnou návštěvností i docela
ohlazený a olezlý. Se vším nutno počítat. Času máte ale dost a můžete si tu opravdu
hrát. Ferrata má celkem cca 20 segmentů takže podle číslování a cedulek máte možnost
odhadnout kolik už máte za sebou.
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C-místa bez lana, tedy téměř celou ferratu. Chce to ale dávat pozor na viklající se stupy a
chyty! Vápenec je tu opravdu hodně rozpraskaný a navíc hojnou návštěvností i docela
ohlazený a olezlý. Se vším nutno počítat. Času máte ale dost a můžete si tu opravdu
hrát. Ferrata má celkem cca 20 segmentů takže podle číslování a cedulek máte možnost
odhadnout kolik už máte za sebou.
Sestupová cesta Hirschsteig (viz obrázek výše) vede od vrcholového kříže kolem skalního
okna (určitě se podívejte) dolů a její charakter se v průběhu docela mění a to od celkem
pohodlné místy až metr široké lesní cesty před uzounkou, poměrně příkrou stezku, až k
regulérní A-ferratě. Některé obtížnější úseky jsou zajištěny ocelovým nebo i normálním
lanem, v dolní části je pak kolem 5ti žebříků zajištěných tenkým ocelovým lanem. Viz
fotka vpravo. Všechny žebříky jsou ale hodně poklopené a jejich zdolání nepřestavuje
žádné riziko ani námahu. Tuto cestu chodí běžní turisté bez jakéhokoli vybavení a
znalostí, takže i když místy vypadá hodně strmě, není čeho se bát. Navíc je dobře
značená a vyšlapaná, takže ztratit se nelze. Nicméně za mokra či nedejbože se zbytky
sněhu se pěšina může změnit za velmi nebezpečnou, ze které hrozí pád do propasti!
GPS souřadnice parkoviště ukazují na louku u cesty. Bežně na této louce těsně u cesty
parkují auta a místňák, kterému zřejmě louka patří, tu v roce 2013 vybíral za každé auto
2 EUR jako parkovné na celý den.
Vloženo z <http://ferraty.unas.cz/rakousko/drachenwand.htm>
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Donnerkogel (Salzbursko) C/D
Obížnost: C/D - střední
Charakter: Ostrá horská.
Nástup s lanovkou: 20 min., 50 m výškových
Nástup bez lanovky: cca 2 hod., 650 m.
Sestup: Ostrou turistickou cestou
Převýšení ferraty: 500 m.
Délka lezení 1250 m.
Čas lezení: 3 hodiny
Čas sestupu s lanovkou 2,5 hod.
Sestup bez lanovky 3,5 - 4 hod.
GPS parkoviště: 47 32'02.91 / 13 29'46.12
Jak ferratu najít: Zaparkovat, vyjet lanovkou, kousek pěšky ke Gablonzer hutte.
Vzhůru pěšinou do sedla a ze sedla mírně dolů opravdu jen kousek k nástupu
Podrobný popis ferraty Donnerkogel

Stání: 47.534306,13.496168
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Ferrata Intersport klettersteig vedoucí na vrchol Grosser Donnerkogel (2050 m n.m.) je opravdovou
horskou ferratou, díky níž zdoláte hodnotný vrchol, kam se dostanete jenom po svých. POZOR: NIKDY
sem nelezte, pokud vidíte byť jen malé zbytky sněhu jako například na fotce. Samotná ferrata může být v
pohodě, ale v případě zasněžené sestupové cesty zde jde doslova o život!! Viz níže. Přijedete až na
poslední parkoviště těsně pod jezerem Gosausee a hned nad ním je dolní stanice lanovky, která vás
vyveze o 600 výškových metrů ke Gablonzer Hutte. Zpáteční jízdné bylo v roce 2013 kolem 11 EUR. K
samotné chatě musíte ještě chvíli dojít, zabloudit se nedá, protože cesta je tu jediná. Od chaty to
vezměte přímo vzhůru, po pěšince až do sedýlka. Zde doporučuji obléci si ferratové vybavení. Na nástup
se dostanete nikoli vzhůru ke skále, ale půjdete kousek směrem dolů, tak abyste viděli jezero. Cestička
není moc vyšlapaná, takže se dívejte, kde uvdíte lano na skále.
Chvíli po začátku vás přivítá docela luxusní, nepatrně převislá pasáž C/D s umělými stupy, ve které se
jednou či dvakrát musíte přecvaknout v mírném tahu. Poté se cesta již docela uklidní a je to spíše
kochačka. Druhá část kolem hory Kleiner Donnerkogel, je skoro celé A/B choďák téměř po celé trase
zajištěný lanem. Je to místy i bahnito-travnatá cestička, které se říká Gamsband. My jsme tu začátkem
června narazili na menší sněhové pole, které bylo nutno vylézt bez jištění, neboť lano nenávratně
zmizelo pod sněhem. Z této cesty odbočuje ferrata na vrchol Kleiner Donnerkogel - POZOR - nelezte
sem! My sem šli, protože v místě odbočení bylo lano pod sněhem a my netušili, že jde pouze o odbočku.
Na vrcholu nás čekal sice překrásný výhled do okolí a na majestátní stěnu velkého Donnerkogelu, ale
zároveň nemilé překvapení v podobě konce ferraty a nezajištěné sestupové cesty. Zbytky původního
lana byly stočené ve křoví a cestu jsme museli vyloženě hledat mezi zmrazky sněhu. Velmi nebezpečné!
V sedýlku by měla být jedna z únikových cest. Bohužel zde byl sníh, takže byla nepoužitelná.
Výstup stěnou na Grosser Donnerkogel se skládá ze dvou částí, z níž ta první je mimořádně vzdušný a
lahůdkový výstup po hraně na mini vrchol Donnermandl. Je to tu místy hodně strmé a i když zajištěné
umělými stupy, tak tato pasáž budí respekt a zároveň vás naprosto uchvátí. Zbytek výstupu je už docela
klasický a pod vrcholem se mění na krátký choďák. Ačkoliv celá stěna vypadá obrovsky, její zdolání není
až tak náročné a za půl hodinky jste nahoře.

Sestupová cesta od kříže vede jihozápadní stěhnou a je klasicky značená červenobílou barvou. Je to
místy strmý horský choďák, po kterém lezou na vrchol normální turisté bez jištění. Je tu několik pasáží
zajištěných tenkým ocelovým lanem, ale nic dramatického a cesta je v pohodě. Pokud ovšem na ní neleží
sníh! My jsme tu byli začátkem června a bylo to tu jedno velké sněhové pole ze kterého čouhala jen kleč
a kosodřevina. Viz fotka. V takovémto terénu téměř nemáte šanci najít kudy vede cesta a jste totálně v
průseru. My jsme
zkoušeli traverzovat po stopách lidí co tu byli před námi a nakonec se nám podařilo objevit několik
červených značek na kamenech, které nebyly zapadané sněhem. Mnohé pasáže byly vyloženě
nepříjemné, velmi strmé a hrozil pád do propasti. I v dolních partiích cesty jsme přecházeli občasná
sněhová pole. Proto prosím již nikdy začátkem června, je to na takovéto výšky pořád ještě moc brzy!
Pokud by se stalo, že vám ujede lanovka jezdící do cca půl páté, tak nezoufejte. Sejít dolů k jezeru na
parkoviště můžete příjmenou sestupovou cestu kousek od lanovky za cca 1 hodinu.
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HTL Wels (Salzbursko) C+
Obížnost: C/D - střední
Charakter: Sportovní, horská.
Nástup od horní stanice lanovkoy: cca 1:10
Nástup bez lanovky: Oblížné, 1 km převýšení.
Sestup: Příjemnou turistickou cestou
Převýšení ferraty: 150 m.
Čas lezení: 1 hodina
Čas sestupu k lanovce: 20-30 min.
Místo: Ebensee
Vrchol: Alberfeldkogel
Nadmořská výška vrcholu: 1700 m.
GPS parkoviště: 47°48'47.00 / 13°45'31.95
GPS Odbočky na nástup: 47°48'56.90 / 13°42'20.77
Podrobný popis ferraty HTL Wels

Stání: 47.813118,13.758874
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Ó vzdušnosti, tvoje jméno je HTL... I tak nějak by se dalo psát o této ferratě vedoucí na vrchol
Alberfeldkogel. Jde o nádhernou moderní zajištěnou cestu, vedenou místy úchvatně vzdušným
hřebínkem, která skýtá docela intenzívní zážitky. Ačkoliv je to podle plánku pouze "C", tak
rozhodně není podnik pro začátečníky a některá místa by se opravdu slušelo označit minimálně
jako C/D. Lano je v mnoha místech vedeno nekompromisně tak, aby vám co nejmíň pomáhalo.
Skála je zde krásná, ale lezení bez chytání lana už chce zkušenosti a umět si najít i chyty, které
vůbec nejsou vidět. Lezečky by se docela využily. Všechna těžší místa jsou vybavená až zbytečně
dlouhými ocelovými kolíky, nicméně i s nimi to není sranda. Pokud si dobře stoupnete, tak
silového přecvakávání tu moc není, ale místa s lezením čistě na tření se tu najdou. Chce to mít už
určitou jistotu v lezení ferrat neboť segmenty mezi kotvením lana jsou místy poměrně dlouhé a i
to i na docela exponovaných místech. Takže případný pád by hodně bolel.
První třetina cesty je opravdu excelentně vzdušná, v jednom místě dokonce visíte na úzkém pilíři
s průhledem na obě strany skály a pod sebou máte tak 50-100 metrů vzduchu! Zastavte se,
pořádně se rozhlédněte a užijte si to, protože takovéhle pasáže se zase tak často nepotkávají.
Samozřejmě to znamená striktní podmínku sem nebrat nikoho kdo by měl byť sebemenší
náznaky strachu z výšek či pádu. Dále je zde několik technicky velmi zajímavých pasáží, místy
blížících se skoro kolmici a to včetně příkře táhlého žlábku a přelézání různých, i jemně
převislých skalek. Nicméně stále se nejedná o silovou ferratu, takže by jí měl zvládnout i mírně
pokročilý lezec.
Přístup k ferratě je trochu komplikovanější, ale myslím, že stojí za to. Po příjezdu do městečka
Ebensee na dolním konci jezera Traunsee najdete dle šipek dolní stanici lanovky. Je zde
parkoviště zdarma. Lanovka vás za 19,50 EUR (údaj z léta 2013) vyveze o 1 km výškový nahoru
na Feuerkogel, odkud vede několik příjemných turistických tras. Směr k ferratě je označen
žlutými šipkami jako ostatní cesty, takže se neztratíte. Po cca 30 minutách příjemné vycházkové
chůze dojdete k nenápadnému rozcestí s infocedulí a šipkou mířící dolů po travnatém srázu.
Mnoho kamenů je označeno červenou barvou, tak ty sledujte. Na nástup k ferratě totiž musíte
jít dolů a to velmi opatrně. Nic zásadního tu nehrozí, pěšina je už docela hodně vyšlapaná a
kdybyste uklouzli maximálně vás zastaví kleč a kosodřevina. Viz foto vpravo. Jelikož je to
přibližně severovýchodní svah, musíte počítat, že tu bude hodně mokré hlíny. Je tu jedna menší
skalka zajištěná několika metry horolezeckého lana, kterou sejít není problém, jen to chce
opravdu hodně opatrně, protože boty můžete mít plné hlíny a mokré. Za sněhu by to bylo téměř
nemožné! Nám jen tento sestup trval skoro 40 minut.
Samotné lezení ferraty nám zabralo hodinu a čtvrt, oproti avizovaným 50 minutám, nicméně
jsme to nehnali, kochali se a zkoušeli lézt po skále. I tak se mi to zdálo docela krátké. Ferrata
končí přímo u vrcholového hříže Europakreuz, odkud se vrátíte k lanovce příjemnou procházkou
po široké, velmi pohodlné cestě za cca 25 minut. Kousek od horní stanice lanovky je komplex
horských chat a příjemná horská restaurace. Lanovka jezdí každou půlhodinu a poslední v 17:00.
Popis ferraty HTL wels na bergsteigen.com
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Siega (Dachstein) C/D
Obížnost: C/D - střední
Charakter: Cvičná, horská.
Nástup: 1 hod, krásnou soutěskou.
Sestup: cca 1 hod.
Převýšení ferraty: 140 m.
Čas lezení: 45 min.
Místo: Rossing
Nadmořská výška chaty: 1200 m.
GPS parkoviště: 47°26'01.66 / 13°43'05.35
GPS Silberkarhutte: 47°26'37.42 / 13°42'45.61
GPS nástup na ferratu: 47°26'37.9 / 13°42'34.3
Podrobný popis ferraty Siega

Stání: 47.434126,13.718126
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Nástup na ferratu Siega začíná po cca 20 minutové procházce nad chatu
Silberklammhutte. Není to zrovna dobře značené, takže bude lepší když se
budete orientovat podle fotky vpravo a nebo podle ostatních, kdož tam
jdou. Každopádně nechodťe po hlavní turistické cestě, ta je určena pro
sestup.
Ačkoliv je Siega značná maximálně C/D a celkově je o něco malinko lehčí
než Hias, tak je zase delší, značně strmá, a místy docela technická.
Nepotkáte tu žádný lanový mostek, zato hodně strmého lezení, místy na
tření a několik krásně mírně převislých krátkých míst. Tato ferrata nás
poučuje o tom, že není "C" jako "C", protože takováhle cesta být třeba v
Dolomitech, tak se tam z toho všichni zjevjej a bude tam éčko a ještě
cedule s lebkou a zkříženými hnáty. :) Když si vzpomenete na ty dva až tři
nejdrsnější úseky na Vodní bráně, tak to vám Siega nabízí v hodně
variantách skoro po celou dobu lezení. To se mi velmi líbí. Samozřejmě je
to proloženo odpočinkovými místy.

Na lezení o skále je to dost těžké, v hodně místech určitě stupeň 5 a více.
Lezečky by se tu využily. Umělé stupy tu jsou ale, značně úsporně
rozmístěné. Několik jsem jich vynechal, ale jinak jsem za ně byl rád. Potkal
jsem tam jedno místo (pouze 1 pole), které by IMO zasloužilo hodnocení
čisté D, protože to bylo docela převislé a jakoby tam chyběl umělý stup.
Bylo to krásné, ale neznalý člověk se tu může i zaseknout. Tudíž stejně jako
u ferraty Hias zde platí moje doporučení, že toto není cesta pro úplné
začátečníky a užijí si jí až ti, kdož hledají strmější skalní lezení a nebojí se to
vzít i na tření, pokud je třeba.
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Ümístění stejné jako u Siegy - viz výše

Hias (Dachstein) D
Obížnost: D - trochu těžší, ale krátká.
Charakter: Cvičná.
Nástup: 15 min., krásnou soutěskou.
Sestup: 15 min.
Převýšení ferraty: 130 m.
Čas lezení: 45 min.
Místo: Rossing
Nadmořská výška chaty: 1200 m.
GPS parkoviště: 47°26'01.66 / 13°43'05.35
GPS Silberkarhutte: 47°26'37.42 / 13°42'45.61
GPS nástup na ferratu: 47°26'13.75 / 13°42'57.31
Podrobný popis ferraty Hias

Kousek východně od známého střediska Ramsau am Dachstein je turisticky velmi
vděčná lokalita Silberkalmm, tedy Stříbrná soutěska. Je soukromým majetkem a místní
tu vybírají poplatek 2,9 EUR za vstup (údaj z léta 2013), který slouží na obnovování
dřevěných msotků, které umožňují projít soutěskou na chatu Silberkarhutte. Doporučuji
si vzít u kasy zdarma leták o zdejších ferratách. Mají ho tam i v čestině. Průchod
Stříbrnou soutěskou zvládne úplně každý, včetně důchodců a dětí. Přibližně uprostřed
soutěsky se nedá přehlédnout nástup na ferratu Hias začínající krátkým a velmi
stabilním lanovým mostkem.
U ferraty Hias se potvrzuje to, že čím kratší ferrata tím těžší a sportovnější. Zdolali jsme
jí za necelých 50 minut a během trasy potkali ještě jeden takový lanový mostek, jako na
začátku a především několik docela silových pasáží. Místy je zde lano vedeno až zákeřně
tak, aby vyšťavilo každého, kdo nemá sílu a základy horolezeckých technik. Ačkoliv je
zde nastřílena spousta ocelových kolíků, není to vůbec sranda a místy si opravdu užijete
i několika středně silových přecvakávání. Pro mne byla klíčová D-pasáž trvající cca 5
polí, jenž byla šikmý traverz v mírně převislé skále. Druhá pasáž, která mi dala trochu
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začátku a především několik docela silových pasáží. Místy je zde lano vedeno až zákeřně
tak, aby vyšťavilo každého, kdo nemá sílu a základy horolezeckých technik. Ačkoliv je
zde nastřílena spousta ocelových kolíků, není to vůbec sranda a místy si opravdu užijete
i několika středně silových přecvakávání. Pro mne byla klíčová D-pasáž trvající cca 5
polí, jenž byla šikmý traverz v mírně převislé skále. Druhá pasáž, která mi dala trochu
zabrat byl tento úsek kolmé stěny, kde byly umělé stupy vedeny záměrně dál od lana.
Hezká zákeřnost, která se jen tak nevidí. Úseky, které jsou v plánku značeny jako čisté
D, mi nepřišly až tak Déčkové, protože obsahovaly spoustu umělých stupů. Viz fotka
téměř kolmé stěny vpravo. Nicméně trochu síly to chtělo. Těsně před koncem potkáte
místo, které zdálky vypadá jako kaverna s převisem, ale těžké to není. Značené je to
jako C, což se mi zdá trochu přehnané. Je tam široká rampa, na které se krásně stojí,
takže mírná převislost skoro nic neudělá.
Každopádně sem zásadně neberte nikoho, o kom si nejste jisti že dá bez problémů
převis na Jeptišce. Délka trasy a umělé stupy dělají ferratu Hias přístupnou pro většinu
sportovně zdatných lidí, nicméně užijete si jí a oceníte až tehdy, máte li něco za sebou.
Začátečník sem nepatří a proklel by vás. Sestup je na cca 10 min po krátké, úzké pěšince
buď zpět na horní východ ze soutěsky, nebo traverzem po turistické cestě na chatu.
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Postalkmklamm (Salzbursko) C-D-F
Maniakální úžasnost pro hodně otrlé začátečníky! Jde o ferratově relativně jednoduchý, ovšem krajinářsky velmi efektní
průstup hlubokým kaňonem potoka, plus navíc si volitelně můžete dát skalní stěnu obtížnosti D a případně i její totálně
krutou variantu F. Vše je perfektně zjištěno umělými ocelovými stupy, ovšem trasa je skoro celá stále mokrá, což zvyšuje
adrenalin. Naleznete zde jedinečnou vychutnávku a tou je přeskok soutěsky z jedné stěny na druhou. Vypadá to
hrůzostrašně, ale ono to těžké není, obzvláště pokud se navíc jistíte i odsedací karabinou. Nicméně pocit, který zde
zažijete je nepopsatelný a jedinečný! Lanový mostek hned na začátku je pro ty kdož neznají lanová centra nejobtížnější
pasáží celé cesty. Úsek C/D při výlezu ze soutěsky je v jednom místě sice trochu převislý, ale jsou tam kramle a je
opravdu o hodně jednodušší než převis na Jeptišce.
Doporučuji si obléci veškeré vybavení už na parkovišti u auta. Nástup není dlouhý a před mostkem je již málo místa na
navlékaní se do sedáků a tak. Dá se říci, že Postalm zvládne každý, kdo je zvyklý těžších cest v horách a který je ovšem
plně vybaven na ferraty včetně odesdací karabiny a samozřejmě nemá závratě. Nenechte se mýlit, že Postalm je
většinou hodnocen jako D. Varianty D+ jsou až po průstupu kaňonem a lze se na ně v klidu podívat, zhodnotit a případně
bez problémů obejít po příjemné cestičce.
Po východu z lesa doporučuji jít doprava lesní cestou zpět k parkovišti. Po silnici je to zbytečně delší.
Podrobné info v němčině.
Plánek ferraty Postalmklamm ze serveru bergsteigen.at
Popis ferraty Postalmklamm v češtině
GPS - Začátek nástupu k ferratě: 47 39'44.26 / 13 27'33.30
GPS - nástup na D-variantu: 47 39'29.02 / 13 27'6.66
GPS - nástup na F-variantu: 47 39'29.91 / 13 27'07.66
GPS - Tady vylezete z lesa (konec): 47 39'35.75 / 13 26'53.14

Snad stání: 47.662555,13.459282
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Charakteristika
Oblast

Alpy-Sev. váp. - okolí Salzburgu, Salzkammergut-Berge

Stát

Rakousko

Vrchol(y)

Postalm 1300m

Obtížnost (dle průvodce)*

Těžká (D)

Nadmořská výška

1180 m n. m.

Doba celkem (ferrata)

4 hod 25 min (3 hod 0 min)

Převýšení celkem (ferrata)

540 m (500 m)

Hodnocení *
Hodnocení
Krása
Tech. náročnost
Exponovanost
Kvalita jištění

Autora

Ostatních

3/3

2,8/3

4/5

3/5

3/3

2,2/3

3/3

2,9/3

Návštěvnost

2/3

Trasa (hlavní body)

P - můstek 741m - zajištěná cesta kaňonem - zajištěná cesta stěnou - P

Parking / výchozí bod
4 km J směrem od obce Weßenbachu.
Od Salzburgu nebo od Bad Ischlu po silnici 158 / případně od Oberwangu na silnici č. 154 resp. A1= E55 k jihu po silnici č.
154/ k Wolfgang See. Kolem jezera do Weißenbachu a zde k jihu po horské silničce na Postalm / Mýto /. Asi 0,6 km za
mýtnicí je vlevo partoviště pro návštěvníky klettersteigu. /Informační tabule s detailním popisem cesty./

Nástup

0 hod 25 min, převýšení 40 m.
Z parkoviště nejprve po silnici, v pravé zatáčce pak pokračujeme rovně podél potoka až k můstku u kterého ve výšce 741
mnm přitéká zprava potok Rußbach. /Sem asi 1,5 km./ Zde začátek klettersteigu. Vpravo po pěšině kousek vzhůru a pak
traverz kolem přehrádky až k nástupu. Zde pamětní deska 25 leté oběti z r. 2006.

Via ferrata

3 hod 0 min, převýšení 500 m.
Nejprve sestoupíme k začátku lanového mostu. Sestup podobně jako větší část cesty kolem vody je v hlíně a i když není
technicky náročný doporučuji se jistit. Za mokra asi vše o hodně těžší !
Mostovka prvého mostu je tvořena 2 lany propojenými příčnými prkénky. 2m nad tím jistící lano a mezi ještě lano jako
zábradlí. Délka cca 8 m.
Na druhé straně traverzujeme nad potokem. Technicky sice snadné /A-B, několik míst C/, ale vzhledem k blátu na botách a
od potoka vlhké skále, asi jištěním nepohrdnou ani zkušení. Nejprve ve svahu, pak již ve stěně kaňonu s kolíky jako stupy.
Následuje most tvořený jediným lanem jako mostovkou jistícím lanem asi 2 m nad ním a dalším lanem ještě o metr výše - z
něj visí dolů provazy na přidržení. Tento most je psychicky asi nejnáročnější.
Dál cesta traversuje v kaňonu po přírodní římse / obt. B-C/. Následuje sestup po kolících k úzkému místu /C/ a v úzkém
místě širokém asi 1,6 m přeskok na druhou stranu kaňonu.
Následuje šikmý výstup po kolících, které jsou vynechány vždy, když existuje přirozený stup.
Poslední most je stejný jako ten první.
Opouštíme kaňon a stoupáme vzhůru. nejprve traverz slabého potůčku a pak po skalkách vzhůru.Zablácené boty výstup
neusnadňují, za mokra asi hodně nepřijemné lezení. Ve stěnce jsou i velké kramle, trochu převislá část má obtížnost D.
Od konce lan stoupá pěšina lesem, vyhlídky na Wiesler Wasserfall s Velkou a Malou Koupelnou.
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Od konce lan stoupá pěšina lesem, vyhlídky na Wiesler Wasserfall s Velkou a Malou Koupelnou.
Docházíme až pod stěnu. Vlevo vede nenáročný pěší výstup, vpravo těžké pokračování klettersteigu přes stěnu
Gamsleckenwand.
Výstup stěnou je opět kolíková záležitost. Prvá část má obtížnost D a je to lehce vytlačující výstup. Následuje pomaleji
stoupající partie obt. C/D a pak opět část obt. D tahající za ruce. Odpočineme si na lávce obt. A/B.
Poslední část je opět hodně svilé D. Celkově na přelezení stěny 30-45 minut.
Od konce zajištěné cesty jdeme vlevo podél hrany, později sestup k poslednímu mostu. Je to typ s jedním lanem na nohy a
2 na ruce.

Sestup

1 hod 0 min.
Od mostu vystoupáme k silnici, kde je křižovatka cest. Nejprve mimo silnici, pak kousek po silnici a u prvého stavení opět
vpravo od silnice.
Po cestě až k počátku velkého lomu, a dolů do ranní pravé zatáčky silnice - odtud na parkoviště asi 600m.

Zvýšená nebezpečí
• Kluzké/častá námraza

Zcela nová zajištěná cesta v Solné komoře.
Nevím, zda autoři této cesty náhodou nepracují s dětmi nebo v nějakém příbuzném oboru, ale co vím
jistě je to, že znají pořekadlo: „Kdo si hraje, nezlobí!“.
Jak jinak si vysvětlit vznik atraktivní zajištěné cesty, která nevede na žádný vrchol a naopak končí na
pastvině, kde se na vás nechápavě podívá leda některá z kravek, spokojeně transportujících naškubanou
trávu z bachoru do čepce, knihy, případně slézu? Ať je pravda jakákoliv, na Klettersteigu Postalmklamm
nehledejte sportovní výkony, kterými ohromíte svět, zato zábavy si tu užijete až až!!
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Jak jinak si vysvětlit vznik atraktivní zajištěné cesty, která nevede na žádný vrchol a naopak končí na
pastvině, kde se na vás nechápavě podívá leda některá z kravek, spokojeně transportujících naškubanou
trávu z bachoru do čepce, knihy, případně slézu? Ať je pravda jakákoliv, na Klettersteigu Postalmklamm
nehledejte sportovní výkony, kterými ohromíte svět, zato zábavy si tu užijete až až!!
Celá legrace začíná na můstku lesní silničky, nedaleko chaty Simonhütte, což je malá dřevěná, mírně
zanedbaná bouda asi dva kilometry za mýtem na silničce vedoucí na planinu Postalm. Odbočku na
ferratu nemůžete nenajít. Upozorní na ni vesele ilustrovaná schematická mapka celé ferraty a tak
můžete cestou k prvnímu lanovému mostu mudrovat o tom, co že to asi bude ten „Gattsprung“,
„Hangelbrücke“ , „Dschungelbrücke“ a nebo zda se budete tvářit také tak vyděšeně v
„céčkových“ místech, jako človíček namalovaný na ceduli. Času na to moc nemáte, protože než se
nadějete, stojíte na začátku asi třicetimetrového lanového mostu, pod nímž kdesi v hloubce hučí divoce
potok. Most je skutečnou branou do „zábavního parku Klettersteig Postalmklamm“ a prubířským
kamenem vaší odolnosti vůči závratím a obavám z exponovaných úseků. Berte jako fakt, že pokud se
tady vyskytnou problémy, lepší to dál nebude. Spíš horší!!
První z lanových mostů - Seufzerbrücke, foto: V. Dušánková
Seufzerbrücke je vstupní branou do soutěsky Postalmklamm

Ale dost řečí. Vzhůru do soutěsky!! Údolíčko se začíná rapidně zužovat a pomalu opouštíme jeho
zalesněné svahy a vstupujeme do kaňonu sevřeného skalními stěnami. Cestička přestává být cestou a
další postup umožňují pouze ocelové kolíky, kramle a lana umístěná ve stěnách nějakých čtyřicet metrů
nad hučícím potokem.

Vstup do soutěsky, foto: Jan Polák
Soutěska se zužuje, legrace začíná

Aha! Tak tohle je ten Hangelbrücke!!! A konečně se vyjasňuje, co měla znamenat malůvka na mapce
znázorňující druhý most. Tři ocelová lana zavěšená nad sebou tak, že pro přidržení se rukama musíte
využít pouze provazy, které visí z toho nejvyššího. Z přechodu na druhou stranu se tak rázem stává
jemná práce s rovnováhou připomínající výkon kouzelníka Arnoštka z Vančurova Rozmarného léta. To
vše za ohlušujícího forte rozbouřeného potoka hluboko pod vámi. Teď už je jasné, že tady nebude o
zábavu nouze. A to ten nejlepší kousek je teprve před námi!
Hangelbrücke, foto: Jan Polák
Jemná provazochodecká práce nad propastí

Gattsprung!!! Ozdoba celé cesty!! Diadém v náhrdelníku osázeném rubíny ostatních mostků, lávek a
jiných atrakcí! A jako krása drahokamu, která je ukryta v nevzhledném kameni, stejně tak krása tohoto
úseku vyžaduje určité úsilí a námahu aby byla odhalena. Přece jen člověk běžně neskáče z jedné strany
kaňonu na druhý každý den a tak to alespoň kousek osobní statečnosti a odvahy chce. Zvlášť pokud
přeskoky obecně nejsou vaší silnou stránkou. To je pak zapotřebí, aby ten kus byl pořádně velký. Ostatně
posuďte sami na následujících obrázcích.
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Gattsprung, foto: Jan Polák
Ke skoku připravit! Pozor! ....

Gattsprung, foto: Jan Polák
.... Teď!!! .... A sakra!! Těsně vedle!!!

Gattsprung, foto: Jan Polák
Je to dobré!! Ještě visí!!!
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Gattsprung, foto: Jan Polák
Následuje nový pokus o přistání...

Gattsprung, foto: Jan Polák
.... a elegantním propnutím je celá gymnastická sestava zakončena.
Celková známka 9.6 bodu, přece jen tam byly drobné chybičky :-))

Ještě šikmý traverz hladkou plotnou a „banální“ přechod lanového mostku (Ano, to co nám teď už
připadá jako pohoda, je v zásadě to samé, jako most na začátku cesty. A pamatujete se ještě, jak sevřené
pocity jsme měli?) a jsme z nejhezčího venku.
Hladká plotna příznačně nazvaná Zrcadlo - Spiegel, foto: Jan Polák

Brodění kaskádového vodopádu už jen zpříjemní víceméně standardní situace na zajištěných cestách.
Sem tam nějaká skalka, strmý svah a všude perfektní zajištění, ostatně jako na celé ferratě. Obtíže
ustávají a strmým lesem stoupáme pod závěrečný skalní výšvih Gamsleckenwand.
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Velký kaskádový vodopád, foto: Jan Polák

Jím vede podle autorů nejtěžší úsek celé cesty, „déčkové“ mírně převislé partie. Není se však třeba
ničeho bát. Není zde nic, co by člověk ferratový už někde ve větší či menší obměně neabsolvoval a navíc
jištění i tady je perfektní.

Nástup do závěrečných partií ferraty slibuje pěkné lezení, foto: Jan Polák

"Déčková" partie výstupu, foto: Jan Polák

Dlouhý traverz stěnou téměř na samém konci výstupu, foto: Jan Polák
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Dlouhý traverz stěnou téměř na samém konci výstupu, foto: Jan Polák

Pokud by se vám z jakéhokoliv důvodu už přece jen nechtělo dovádět ve vertikále, je možno tento úsek
obejít lesem, do kterého tak jako tak stejně musíte, abyste již částečně upravenou cestičkou doklopýtali
na planinu Postalm.

Na planině Postalm, foto: Jan Polák

Z ní pohodlně sestoupíme částečně lesními cestami a částečně po silničce zpět k Simonhütte, kde jsme
nechali zaparkované auto.

•

Laserer alpin (Gosau) C
Tohle je jen cvičná, ale docela vychytaná ferrátka rozdělená na dvě části. Přijedete
na a parkoviště k jezeru Gosau a vydáte se širokou cestou podél levého břehu
jezera. Nástup nehledejte nahoře, ale je naopak dolů, směrem k hladině jezera.
Ještě před pomníčkem.
První část trasy vede cca 1-2 metry nad hladinou jezera a není to zrovna
jednoduchá cesta. Žádné umělé stupy a musíte dávat bacha abyste nezahučeli do
vody. Já jsem se místy raději dojišťoval odsedkou. Poté dojdete k lanovému žebříku
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jezera. Nástup nehledejte nahoře, ale je naopak dolů, směrem k hladině jezera.
Ještě před pomníčkem.
První část trasy vede cca 1-2 metry nad hladinou jezera a není to zrovna
jednoduchá cesta. Žádné umělé stupy a musíte dávat bacha abyste nezahučeli do
vody. Já jsem se místy raději dojišťoval odsedkou. Poté dojdete k lanovému žebříku
u nějž je možné ferratu opustit vkročením na širokou cestu vedoucí podél jezera.
Pokud se rozhodnete pokračovat, čeká vás hladká skála s umělými stupy a později i
docela dlouhý mostek tvořený dvěma lany. Viz fotka. Poté ještě kratší výlez a sestup
zpět na cestu.
Laserer alpin na bergsteigen.at planek ferraty
GPS parkoviště: 47 32'02.91 / 13 29'46.12
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Echernwand Klettersteig (D)

Parking: 47.554928,13.645014
Popis přístupu:
Od dolní stanice lanovky na Salzbergbahn – jsou zde i tabule s popsanou jištěnou cestou, přístup nejprve
vpravo od stanice lanovky po asfaltové silničce směrem nahoru, ale velmi brzy (cca po 100m) začíná
doleva značená pěšina. Podejde se lanovka a jde se traverz lesem,v závěru stoupání pod nástup. cca
15min.

Perfektní třistametrová ferrata, kde si opravdu užijete! Cesta se nachází ve stěně přímo nad malebným
městečkem Hallstatt (UNESCO), které je spjato s Hallstattským jezerem. Zajištěná cesta začíná žebříkem,
který nás vynese do dalších lehčích pasáží. Skála je značně pokrytá vegetací, což může být na obtíž
zejména po deštivých dnech, kdy je spodní část ferraty mokrá a blátivá. Každopádně horní polovina stojí
opravdu za to! Nejdříve nás překvapí panoramatický žebřík, který nás dostane volně do prostoru a
nabídne nám perfektní výhledy na město a jezero.
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Následný traverz vede k nejtěžšímu úseku cesty (D): šikmý traverz doleva a hladkou plotnou vzhůru.
Tento úsek se dá celý obejít zprava snazší variantou (B/C). Ke konci nás čeká ještě jeden žebřík a plotna.
Pak už jen vytraverzovat lesem přímo ke stylové hospodě s vyhlídkou! Co víc si může Čech přát :). A jako
bonus se lze podívat do solných dolů, které daly název celé oblasti .
Přístup: V Halstattu je potřeba jís směrem k „lanovce“, projít okolo vstupu a o kousek dál zahnout
doleva do lesa (ukazatel). Po pěšince dojdete přímo k nástupovému žebříku.
TOPO ZDE

Trasa (hlavní body)
Hallstatt - nástup u stanoviště lanové dráhy vedoucí k muzeu solných dolů - ferata - konec u výletní
restaurace Rudolfsturm - návrat zpět do Hallstattu

Parking / výchozí bod

0 km směrem od obce Hallstatt.
Nástup na feratu je velmi blízko obce Hallstatt. Po příjezdu do Hallstattu směřujte ke kabinové lanovce,
vozící turisty do muzea solných dolů (Salzbergwerk). Přímo u stanoviště lanovky je placené parkoviště.

Nástup

0 hod 20 min, převýšení 200 m.
Vychází se od stanoviště kabinové lanovky, vozící turisty směrem k solným dolům a na Rudolfsturm.
Vedle stanoviště lanovky zabočte po asfaltce doprava směrem nahoru. Zhruba po 300m chůze uvidíte po
levé straně dřevěnou šipku s vyznačením nástupu na feratu. Šipka vás navede na lesní pěšinu, po které
půjdete ještě asi 10 min, než dojdete k nástupu na první žebřík.

Via ferrata

2 hod 30 min, převýšení 400 m.
Nástup na feratu vede přes žebřík a mírnější úsek - dobré pro rozehřátí :-) Poté nastává několik strmějších
úseků a ferata se pozvolna přesouvá ze zarostlých míst na skalnaté úseky. První polovina - obtížnost cca
B - C.
Zhruba v polovině trasy přichází jeden ze dvou těžkých úseků: je nutné nastoupit na skalní převis a po
něm zdolat pěkně exponovaných 20 m, vedoucích k místní lahůdce: žebříku vykloněnému do otevřeného
prostoru. Tato část je dle průvodce označována obtížností D.
Po zdolání této fáze nastupuje odpočinkový úsek, vedoucí přes mírný lesní porost až k (skoro)vrcholové
knize.
Za knihou ještě není konec (jak by si jeden pomyslel), ale naopak přichází druhý nejtěžší úsek této feraty:
strmý výstup, který v půli skalní stěny mění směr a lezec se musí posouvat po exponované stěně asi 15m
horizontálně, aby poté pokračoval ve strmém lezení vzhůru. Díky tomu, že je tato část umístěna na vnější
straně převisu, je dost náročná na nervy :-) Průvodcem je opět tento úsek označen jako obt. D.
Po zdolání této pasáže následuje snadný konec výstupu, končící v lesním porostu. Lesní pěšina vyvede
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Po zdolání této pasáže následuje snadný konec výstupu, končící v lesním porostu. Lesní pěšina vyvede
člověka na cestu, směřující k horské restauraci Rudolfsturm.
Poznámka autora: ferata je středně fyzicky náročná, takže ji zvládne i nepříliš trénovaný jedinec, nicméně
dva obtížné úseky vyžadují dobré nervy. Tudíž nedoporučuji úplným začátečníkům, ale pro mírně
pokročilé by už to mohlo být zvladatelné :-)

Sestup

0 hod 30 min.
Od restaurace Rudolfsturm buď lanovkou nebo pěšky po turistické cestě. Obě cesty končí opět u
stanoviště lanovky v Hallstattu.
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Mein Land – Dein Land (C)
Stání (možnost přespání): 47.654208,13.63951
Vyrazit na ferratu brzo ráno, ideálně v 8.30 hod, jen zdatní jedinci :-)!!

Tato ferrata je zajímavá především svou „speleologickou“ vsuvkou. Hned na nástupu totiž musíme vejít
hluboko do úzké skalní průrvy, na jejímž konci začneme teprve stoupat vzhůru a postupně se vracet na
denní světlo. Sem tam je potřeba udělat překrok nad průrvou do protější skály.
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denní světlo. Sem tam je potřeba udělat překrok nad průrvou do protější skály.

Lanový most prověří, zda máte závratě či nikoliv. Následný vodorovný traverz v zajímavé plotně zase
prověří vaši techniku a poškárlí vaše nohy. Když se na konci ferraty vydáte dál doprava po hraně skal, po
čase narazíte na malý „zábavní park“: totiž visutý lanový mostek nad pořádnou hloubkou, kde můžete
zkusit třeba „netopýra“.

Ferrata MAINLAND-DAINLAND oblast Hallstatt (C)
Pěkný klettersteig (ferrata), která se dá zvládnout v klidném tempu za 3 hodiny. Z vrcholu jsou krásné
výhledy na Hallstattsee, ideální v kombinaci s LEADERSHIP.

Nástupní místo: Chata Predigstuhl (nad vesnicí Bad GOISERN- severní část Hallstattsee)
Velké parkoviště přímo u chaty. Možnost přespání v autě nebo v boudě na rolbu u parkoviště.
Nástup: Ferrata není na mapě. Od chaty Predigstuhl nastoupáme po cestě číslo 243 směrem na sever,
dojít na rozcestí pod GROSSER –KLAINER ROSENKOGEL. Neuhnout doprava po hlavní cestě, ani po stezce
dolů z kopce do lesa. Přímo na rozcestí uhnout doleva do kopce po neznatelné cestě do lesa. Není
značená. Jediným značením jsou malé žluté pásky na stormech o rozměrech asi 2 x 4 cm. Skoro to nelze
najít. Ovšem cesta za to stojí.
Trasa: Velmi pěkná 280m dlouhá cesta vedená krásnou skálou. Začíná vchodem do jeskyně. Obtížnost C,
cca 1 hod. lezení. Uprostřed je lanová most (překážka typu manévry). Cesta vede přes krásné výhledy.

Časová náročnost: nástup od parkoviště cca 30-40 minut pod lana, pozor na dohledání odbočky z cesty
243. Čas lezení cca 1 hod..
Sestup z vrcholu cca 40 minut dolů na cestu. Na parkoviště dalších cca 20 minut.
Nástupní cedulka u vstupu na klettersteig

Rakousko - ferraty - stránka 28

Therme Bad Vigaun
Parking: 47.669524,13.133098
Léčivé termální lázně Heiltherme Bad Vigaun jsou tajným tipem pro lidi, kteří hledají rychlé zotavení.
Velkolepé oddělení s bazény a sauny v blízkosti města Salzburg nabízí vše pro odpočinek a doplnění
energie již během několika málo hodin. Tělo i duše zde načerpají novou energii. Dlouhá otevírací doba od pondělí do pátku od 10,00 do 23,00 hodin v sobotu a neděli od 10,00 do 21,00 hodin dává hostům
dost času, aby se po náročném pracovním dni odreagovali a načerpali nové síly. Tip: využijte vysoké
lékařské a terapeutické zkušenosti týmu Medical Center Bad Vigaun a dopřejte si některou z odborných
masáží a terapií.
K dispozici jsou zde tři moderní bazény: římský bazén (36 stupňů Celsia), krytý bazén (32 stupňů Celsia)
a venkovní bazén (28 stupňů Celsia). Velká panoramatická okna odkrývají výhled na fascinující svět hor
Tennengaus a ideálním způsobem tak přispívají k uklidnění a odreagování od starostí každodenního
života. Za teplých podzimních dnů je také sluneční terasa příjemným místem k relaxaci.
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života. Za teplých podzimních dnů je také sluneční terasa příjemným místem k relaxaci.
Odpočinek pro tělo a duši – voda z pramene Barbora je používána v rámci léčby poruch pohybového
ústrojí, revmatismu nebo únavy. Účinek tohoto pramene pocítí pozitivním dopadem na zdraví i denní
návštěvníci. V klidném prostředí termálních lázní je relaxace zaručena.
V oddělení saun najdete nejen tradiční finské sauny, ale i aroma parní lázeň, parní solnou lázeň,
sanarium , solárium, infrakabiny. Jedinečná je zde prostorná zahrada s kamennou saunou, bazénem se
studenou vodou a lehátky.
Otevírací doba termální lázně Vigaun:
Pondělí-Pátek: 10,00 - 23,00 hodin
Sobota-neděle: 10,00 - 21,00 hodin

Golling
Erlebnisschlucht - let nad kaňonem

http://www.erlebnisschlucht.at/index.php?id=15
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