
Grandlspitz Kletteersteig

Stání: 

Možnost přespání-

47.391734, 13.048719

Grandlspitz
9. dubna 2015
11:26
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Charakteristika

Oblast Alpy-Bavorske, Berchtesgadenské Alpy

Stát Rakousko

Vrchol(y) Grandlspitz 2307m

Obtížnost (dle průvodce)* Těžká (C/D)

Nadmořská výška 2307 m n. m.

Doba celkem (ferrata) 3 hod 45 min (0 hod 45 min)

Převýšení celkem (ferrata) 1070 m (170 m)

Hodnocení *

Hodnocení Autora Ostatních

Krása
  2/3   2,5/3

Tech. náročnost
  3/5   2,5/5

Exponovanost
  2/3   1,5/3

Kvalita jištění
  3/3   3/3

Návštěvnost
  2/3

Trasa (hlavní body)
P - Erich H - Grandlspitz Kletteersteig - Erich H - P
Parking / výchozí bod
15 km Z směrem od obce Bischofshofen.
Výchozí parkoviště leží na silnici Saalfenden - Dienten - Bischofshofen č. 164. Parkoviště leží při cestě od západu /příjezd po silnici č. 
311 do Saalfendenu, dále do Dientenu/ asi 1 km před nejvyšším sedlem Dientner Sattel/ v sedle chata Birgkarhaus/ vlevo - malé 
odpočívadlo s tekoucí vodou a WC .

Nástup
1 hod 30 min, převýšení 900 m.

Od parkoviště stoupáme po značené cestě k chatě Erich H. / 
47.400035, 13.040110 ; 40 minut/. Od chaty pokračujeme vzůru podél šipek po cestě č. 432, stoupáme serpentinami. Před velkým 
stoupajícím traverzem vlevo křižovatka: vlevo na Hohe Scharte /a případně dále na zajištěnou cestu Königsjodler - vřele doporučuji 
spojit s touto cestou/, my odbočime lehce vpravo a stoupáne do travnatého sedla.

Taghaube 2159m
Zde je možné pokračovat vpravo neznačenou cestou po hřebeni na Taghaube 2159m - zde asi 20 m zajištěné cesty na vlastní vrchol. K 
nástupu naší cesty téměř vodorovný traverz vlevo pod střed výrazné stěny.

Via ferrata
0 hod 45 min, převýšení 170 m.

Zajištěnou cestou vzhůru podél drátů. Dole C, nahoře až C/D.

Sestup
1 hod 30 min.

Sestup s vrcholku vpravo, dolů do sedla a zpět po výstupové cestě.

Lze také spojit s výstupem na Taghaube 2159m - zde asi 20 m zajištěné cesty na vlastní vrchol / po sestupu s Grandlspitz pokračujeme 
dál po hřebeni až na jeho konec/.
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dál po hřebeni až na jeho konec/.

Vytrvalejší mohou spojit s zajištěnou cestu Königsjodler - zde bych ale doporučoval dát si Grandlspitz Kletteersteig až při sestupu.

Tato zajištěná cesta je pěkně kompaktní, vede celou dobu v kolmé stěně a člověk tak zažívá pocity 
dlouhého skalního výstupu. Ačkoliv nese označení obtížnosti C/D, není zde žádná vysloveně těžká pasáž. 
Všude je čeho se chytit, stupaček a kramlí je na klíčových místech dostatek. Diskutabilní je právě 
přejištěnost, mnohde je, myslím, více železa, než by bylo nutné. Čemu ale rozhodně nelze nic vytknout, 
jsou výhledy. Celou dobu, co lezeme, se nám otevírá stále širší pohled směrem na jih. Přímo pod námi se 
vine silnice ze sedla Dienter, která z výšky vypadá jako tenká nit. V pozadí pak Vysoké Taury s nejvyšším 
Grossglocknerem. Když se, po 40 minutách lezení, dostaneme až na samotný vrchol Grandlspitz (2307 
m), uvidíme přímo před sebou i mohutný vrchol Hochkönigu a nalevo rozeklaný hřeben, po kterém vede 
ferrata k jeho vrcholu.
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