
1.
Název zajištěné 
cesty   

Ari-Schübelsteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Tiroly, Gailtaler Alpen / Lienzer Dolomiten 

3.
Čas a převýšení

Nástup  3,5 h , 900 m převýšení
Klettersteig 1,5 h., 270 m převýšení 
Návrat 3  / 6 h 

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

B/C

5.
Východisko

Tristach

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Po silnici B108  nebo B100 do Lienz . Odtud na Tristach. Lavanter Strasse dálek
JV  směr Tristecher See. Silničkou vzhůru a pak vlevo odbočka k Dolomitenhütte. Jde o mýtnou
silnici.

7.
Popis zajištěné 
cesty – 
charakteristika,
aktuální údaje,
vlastní dojmy,
poznatky o 
frekventovanosti

Tato cesta je dnes součástí Panorama Klettersteigu, který spojil tuto cestu a 
Ari-Schübelsteig.

Nástup: Z parkoviště po značené cestě na Karlsbader H. Sem 2h. Odtud zpět 
po příjezdové silnici asi 200 m. Zde rozcestník. Odbočujeme vpravo směr Ari 
Schübel steig, Gr. Sandspitze, Panorama Klettersteig.

Cesta značena modrými puntíky. Od rozcestníku stoupáme vzhůru. Ve výšce 
asi 2370 m se vlevo odbočuje cesta Gebirgsjägersteig značená zelenými 
puntíky. Pokračujeme stále vzhůru, k okraji skal. Podél skal k začátku zajištění.

Zpočátku cesta zajištěna spíše kvůli cestě sutí. Stoupáme stále vzhůru při 
pravém okraji suťového žlebu, u úpatí skal až na hřeben. 

Začátek cesty je A/B a cesta uhýbá vlevo a vede do široké spáry. Výše pak 
cesta vede kamenitým svahem. Je nutno dodržovat cestu značenou modrými 
puntíky– jinak spousta nestabilní suti. Obcházíme vrchol Kl. Sandspitze do 
sedla

                                  počátek cesty

https://www.bergsteigen.com/gebirge/gailtaler-alpen-lienzer-dolomiten/


   prvé metry

Traverz vpravo do sedla pod závěrečným výšvihem. Odtud několik metrů 
vzhůru a traverz vlevo. Ve starých popisech zde ze žlebu výstup B/C, kolíková 
cesta. Dnes  – tato cesta zrušena , nemá jistící lano, nahrazena uvedeným 
traverzem.



                       B/C

 Nad traverzem  strmé B/C, výše pak A s lanem na přidržení, ale vzhledem k 
suti jej můžeme rádi použít. 



Sestup s vrcholu je možný 
1. výstupovou cestou - nejkratší
2. je možno pokračovat v přechodu hřebene cestou Sepp Oberlechner 
Gedächtnisweg. Sestup do prvého sedla hladkými plotnami B, níže C. Odtud 
vzhůru na věž Daumen C a na opačné straně sestup až C/D do sedla Böse 
Scharte. Odtud je možný sestup vlevo silně suťovým žlebem, vystrojeno lanem 
na přidržení, nebo je možno pokračovat dál v celém Panorama Klettersteigu. 
Další části jsou již snazší – max. obtížnost B/C. Sestup s Galizenscharte je opět
suťovitý, obtížnost II+, je lepší dojít až pod Rote Turm , zde traverz u úpatí skal 
na značenou cestu Laserwand – Karlsbader Hütte a tou sestoupít dolů. 
Vzhledem k nutnosti sestupu obtížností C/D je lepší absolvovat cestu v 
opačném směru.

  Následně pokračujeme stále dolů k výchozímu rozcestníku u silnice k chatě. 
Odtud buď do chaty Karlsbader H., nebo po silničce zpět k parkovišti.

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení  i ubytování  Karlsbader Hütte, Dolomiten Hütte

9.
Mapy

 Kompass WK 47 Lienzer Dolomiten

10.
Odkazy

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/ari-schuebel-und-gebirgsjaegersteig-klettergsteig/

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/panorama-klettersteig/ 

https://karlsbaderhuette.at/images/websites/karlsbaderhuette/Klettersteige/Panorama_Klettersteig.pdf

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?  =426  

https://youtu.be/aF11r_Yp2Ks 
11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 25.9.2021. Kontakt: ladaobns@gmail.com

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=393
https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/sepp-oberlechner-ged-weg/

