1.
Název zajištěné
cesty

Zajištěná cesta Donnerkogel Klettersteig na vrchol Grosser Donnerkogel
(2054 m). Alternativa - Laserer Alpin Klettersteig .

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko – Alpy – severní část Dachsteinu, vrchol Grosser Donnerkogel
(2054 m)

3.
Čas a převýšení

Donnerkogel Klettersteig:
Celkový čas - 5hod 0min (převýšení 650m)
Nástup z horní stanice lanovky – 0hod 30min
Zajištěná cesta – 3hod 0min (převýšení 530m)
Sestup z vrcholu k horní stanici lanovky – 1hod 30min
Alternativa - Laserer Alpin Klettersteig:
Celkový čas - 1hod 30min (převýšení 70m)
Nástup z parkoviště - 0hod 15min
Zajištěná cesta – 1hod 0min (převýšení 60m)
Návrat na parkoviště – 0hod 15min

4.
Obtížnost
zajištěné cesty

Zajištěná cesta - Donnerkogel Klettersteig - střední až náročná (C/D).
Zajištěná cesta - Laserer Alpin Klettersteig - střední (C).

5.
Východisko

Jezero Gosausee (930 m) - od jezera lanovkou (€ 10/osoba vč. zpáteční
cesty) k chatě Gablonzer Hütte (1550 m). Místo lanovky lze využít i
značenou turistickou cestu č. 620 – čas cca 1,5hod, převýšení cca 420m.

6.
Možnosti
příjezdu

Z městečka Bad Goiserrn k jezeru Gosausee,
GPS parkoviště u jezera (spodní část lanovky) - N 47°32′1.882”, E
13°29′48.167”

7.
Popis zajištěné
cesty –
charakteristika,
aktuální údaje,
vlastní dojmy,
frekvence
pohybu lidí

Od horní stanice lanovky po značené turistické cestě asi cca 7min k
Gablonzer H., dále pokračovat až do sedla, kde odbočit vlevo k nástupu.
Zajištěná cesta je rozdělena na tři části. První část začíná nástupem
směrem vzhůru (C), pokračuje traverzem a stoupáním po několika
kramlích (D).

Ukončení této části traverzem (A/B). Druhá část začíná žebříkem
obtížnosti B a má délku cca 700m. Výstup pokračuje v kleči úbočím
vzhůru. Terén je i za sucha poměrně kluzký, je zde několik žebříků, které
umožňují pohyb po kluzké části terénu. Následuje traverz úbočím až do
sedla, kde končí druhá část. Zde je možné z cesty uhnout (vpravo od
zajištěné cesty) sestupem po suťovém poli, kde je možné napojit se na
sestupovou cestu z vrcholu.
Třetí část začíná obtížnějším úsekem D. Tento úsek je možné obejít
zprava – směrem po alternativní cestě sestupu. Cesta dále pokračuje

úsekem obtížnosti C a hřebenem o obtížnosti A/B. Cesta končí několik
metrů pod vrcholovým křížem Grosser Donnerkogel (2054 m). Sestup je
po značené turistické cestě č. 628 zpět k Gablonzer Hütte a ke stanici
lanovky. Doba sestupu je cca 1,5hod k horní stanici lanovky.

Alternativa:
Jako alternativu lze doporučit i uměle vybudovanou zajištěnou cestu
Laserer Alpin Klettersteig (C), která vede ve stěně přímo nad hladinou
jezera Vorderer Gosausee, od spodní stanice lanovky směrem po asfaltové
cestě č. 614 kolem jezera Vorderer Gosausee až k nástupu. Nástup
začíná pod cestou těsně nad hladinou jezera. Pokračuje delší traverz
pouze několik metrů nad hladinou jezera. Nad vámi se pohybují turisté,
kteří pokračují po přístupové turistické cestě. Následuje žebřík a strmá
stěnka k provazovému mostu, který je tvořen dvojicí lan – horní a spodní
lano. Po lanovém mostě následuje jednoduchý úsek až na vrchol. Z
vrcholu sestup zpět na turistickou cestu.
Délka zajištěné cesty 420m.

8.
Občerstvení,
ubytování

U spodní a horní stanice lanovky je několik tur. chat. V průběhu samotné
túry není občerstvení k dispozici.
Možnost ubytování v hostelu v městečku Bad Goisern –
http://moertlmuehle.jimdo.com/.
Jedná se o velmi příjemné ubytování. Pan domácí je vstřícný a ochotný.
Ubytování vč. polopenze € 32/osoba/noc.

9.
Mapy

Mapa „Dachstein – Ausseerland, Bad Goisern, Hallstatt (Kompass-20)“

10.
Odkazy

http://moertlmuehle.jimdo.com/

11.
Zpracovatel,
datum absolvování zaj.cesty

Ing. Libor Holub, Ph.D., cvičitel VHT, 18.8.2013, libor.holub@katalogtip.cz

