1.
Název zajištěné
cesty

Dvojice zajištěných cest Leadership Klettersteig - vrchol Predigstuhl
1278m a Mein Land – Dein Land

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko – Alpy severní část, oblast Totes Gebirge

3.
Čas a převýšení

Celkový čas – 3hod 30min
Leadership Klettersteig - převýšení 150m, délka 320m
Nástup z parkoviště - 0hod 45min
Zajištěná cesta - 0hod 35min
Mein Land – Dein Land – převýšení 250m, délka 280m
Nástup z vrcholu Predigstuhl - 0hod 30min
Zajištěná cesta - 1hod 0min
Sestup zpět na parkoviště - 0hod 40min

4.
Obtížnost
zajištěné cesty

Leadership Klettersteig - těžká – obtížnost C.
Mein Land – Dein Land - střední – obtížnost B/C.

5.
Východisko

3 km SV směrem od obce Bad Goisem. Parkoviště u chaty Predigstuhl
Hütte.
Příjezd do městečka Bad Goisem. V městečku po cca 200 m na
kruhovém objezdu směr Predigstuhl Hütte. Pokračovat po směrovkách
Predigstuhl až na parkoviště u chaty.
GPS parkoviště - N 47°39′14.944”, E 13°38′21.268”.

6.
Možnosti
příjezdu

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

Z parkoviště pokračovat po značené šotolinové cestě
číslo 243. Z cesty následně odbočit vlevo. Značená
cesta vede strmě vzhůru lesem a po cca 800m je
velmi vybledlá a nejasná šipka, která směřuje vlevo
k nástupu na zajištěnou cestu Leadership
Klettersteig. Odbočku je velmi snadné minout!
Nenáročný turistický chodník pokračuje dále až na
vrchol, kde vyúsťuje i zajištěná cesta. Začátek
Leadership Klettersteig je na rozhraní lesa a
suťového pole. Cesta začíná obtížnějším úsekem C a
následně přes dva žebříky. V polovině zajištěné
cesty je možné odbočit na „trenažér“, kde je možné
vyzkoušet pohyb mezi dvěma nad sebou vodorovně
vedoucími lany – lanový most. Cesta končí
exponovaným skalním traverzem obtížnosti C. Odtud po značené cestě
několik metrů zleva na vrchol Predigstuhl (1278m).
Z vrcholu sestup po značené turistické cestě. Cca 100m před odbočkou
na Leadership Klettersteig je potřeba odbočit vlevo podél skalní stěny.
Odbočka není příliš patrná ani prochozená. Skalní stěnu je nutné
kopírovat (mírně se stáčí vlevo, následně vpravo). Je potřeba ujít cca 1
500m k nástupu na cestu Mein Land – Dein Land. Nástup i samotná
zajištěná cesta je patrná až v těsné blízkosti. Při hledání nástupu je
potřeba vydržet. Nástup na zajištěnou cestu Mein Land – Dein Land
začíná atraktivně v jeskyni (B), následuje lanový most (C), plošina a
několik žebříků (B). Cesta není příliš dlouhá, přesto je velmi atraktivní a
nabízí nádherné výhledy do údolí.

Sestup zpět na parkoviště cca 40minut.
8.
Občerstvení,
ubytování

V průběhu túry není k dispozici žádné občerstvení.

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, 15.8.2013,
libor.holub@katalogtip.cz

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.

