
Severní vápencové Alpy již několik let nejsou cílem výhradně skalních lezců. Jejich elegantní strmé stěny 
lákají, díky rozvoji zajištěných cest, taktéž horské turisty, kteří si takto mohou relativně bezpečně 
vychutnat vzdušné úseky v terénu jinak těžko dostupném. Série Solnohradské Klettersteigy přináší tipy 
na pět těžších, vyzkoušených a rozhodně doporučeníhodných zajištěných cest. Všechny se nachází 
v blízkosti Salzburgu, přejezdy lze snadno zvládnout vždy v podvečer a užít si tak 5 dní lezení bez 
zbytečných prodlev.

Tato dlouhá a místy velmi vzdušná cesta vede severními srázy Hochstaufen (1771 m), oblíbeného 
výletního cíle Berchtesgadenských Alp. Díky dalším třem snazším výstupovým alternativám se nabízí 
možnost společného výletu nestejně sportovně zdatné skupinky, kdy každý volí trasu podle svých 
schopností a všichni se přesto sejdou „u kříže“.

Stání: 

Mělo by se dát i přespat-

47.769365, 12.883287

Odbočka k nástupu na ferratu: 
47.762803, 12.854939

V pátek dorazit na místo na parkoviště-

Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a cca 3 hodiny zpátky 
k autu, skupina B může jít k ferratě společně a potom ferratu obejít s tím, že se všichni mohou sejít 
u vrcholového kříže

-

Docela náročná ferrata - na víkend:

Vzdálenost z Čech: 300 km, 4.5 hodiny (po B20)

Salzburgsko: Pidinger
9. dubna 2015
11:22
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Samotná via ferrata začíná na rozehřátí strmějším nástupem C, poté přechází ve snazší terén, kde se 
stačí lana jen přidržovat. V tomto, spíše chodeckém, terénu dojdeme traverzem až pod strmou skalní 

47.762803, 12.854939
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stačí lana jen přidržovat. V tomto, spíše chodeckém, terénu dojdeme traverzem až pod strmou skalní 
stěnu. Tady již dojde na lámání chleba. Kdo měl dosud byť jen minimální problémy, měl by využít 
ústupovou stezku vedoucí k normální výstupové variantě, protože nejtěžší úseky teprve přijdou a cesta 
k vrcholu je dlouhá. První „déčkové“ místo je hned ve zmiňované stěně. Ta je sice osazena několika 
kramlemi, ale přecvakávání karabin vyžaduje i tak nemálo sil. Odměnou jsou téměř letecké pohledy na 
sever, kde se rozkládá jen nekonečná rovina, narušená pouze několika zalesněnými kopečky. Později, 
když se výstupová linie stočí mírně k východu, se v dáli začínají rýsovat zasněžené vrcholky 
Berchtesgadenských Alp. Výhledy na této zajištěné cestě jsou opravdu jedinečné. Po střední pasáži 
následuje opět krátký traverz a závěrečný obtížný úsek s vrcholovou knihou. Když se, po 3–4 hodinách a 

750 metrech lezení, probojujeme ke konci, máme to už jen 5 minut k vrcholovému kříži Hochstaufenu .
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Přístup:
Po dálnici ze Salzburgu směrem na Mnichov a prvním sjezdem za hranicí na Bad Reichenhall. Poté první odbočkou 
vpravo směrem na Aufham. Za vesničkou Urwies první odbočkou vlevo po lesní cestě až k závoře, kde lze bez 
problémů zaparkovat. Odtud již po svých, po šipkách, asi 1,5 hodiny k samotnému nástupu (1020 m).
Sestup:
Po značené turistické cestě (místy dojištěno lany), která vede hned vedle výstupu z via ferraty směrem doprava. Po 
delším klesání na první křižovatce v lese opět doprava směrem na Piding. Od Steiner Alm pak kus po šotolinové 
cestě, poté doprava na lesní stezku. Ta se napojí na nástupovou trasu, po které se dojde zpět k parkovišti. Sestup 
trvá asi 2,5 hodiny.

Charakteristika

Oblast Alpy-Bavorske, Berchtesgadenské Alpy

Stát Německo

Vrchol(y) Hochstaufen 1771m

Obtížnost (dle průvodce)* Těžká (C/D)

Nadmořská výška 1771 m n. m.

Doba celkem (ferrata) 7 hod 0 min (3 hod 0 min)

Převýšení celkem (ferrata) 1300 m (750 m)
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Hodnocení *

Hodnocení Autora Ostatních

Krása
  2/3   3/3

Tech. náročnost
  4/5   4/5

Exponovanost
  3/3   2/3

Kvalita jištění
  3/3   3/3

Návštěvnost
  2/3

Trasa (hlavní body)
P - Pidinger Kl. - Steiner Alm - P

Parking / výchozí bod
2 km Z směrem od obce Piding.
Obec Piding leží u rakousko- německé hranice JZ od Salzburgu. Z vlastního Pidingu přejedeme dálniční most J od obce a za ním odbočíme vpravo na 
Urwies. Tuto obec projedeme a na počátku lesa / vpravo poslední stavení/ šipka vlevo na Steiner Alm. Lesní cestou asi 300 m n a parkoviště před 
závorou.

Nástup

1 hod 30 min, převýšení 550 m.

Od parkoviště lesní silničkou směr Steiner Alm. Silnička má pěkný povrch a je hojně využívána zdatnými bikery. V místě kde si lnička křižuje výrazný 
potok odbočujeme z ní vlevo a na dalším rozcestí opět vlevo / vpravo pokračuje cesta na Steiner Alm/. Následuje traverz a pos léze výstup pod 
skalnaté vhloubení, kde začíná zajištěná cesta.

Via ferrata

3 hod 0 min, převýšení 750 m.

Od nástupu nejprve levou stranou skalnatého vhloubení. Obtížnost C, výše pak A/B, ale za vlhka klouže. Následuje traverz vpra vo /značen mužíky/ 
pod další skalky. Odtud je možný nouzový ústup vpravo na normální cestu. Druhá část má opět obtížnost C až C+ a je osazena oc elovými kolíky. Výše 
pak opět obtížnost B. Následuje další traverz vpravo / a opět vyznačené místo pro nouzový ústup/. Opět stoupáme / B/, následu je traverz vlevo 
procházející sousedním žlebem /i trochu sklesáme/ a opět vystupujeme A-B pod poslední část cesty.
Ta má převážně obtížnost C až B, jedno místo C/D. Před posledním výšvihem vpravo 3 m odbočka k vrcholové knížce. Závěrečné me try jsou pak A na 
mírné úbočí, kterým vede normální výstupová cesta. Tou snadno několik minut na vrchol.

Sestup

2 hod 30 min.

S vrcholu scházíme normální cestou směr Steiner Alm. Kousek před Steiner Alm je pramen pitné vody a blátivý úsek. Od chaty po lesní silničce zpět na 
parkoviště.
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