1.
Název zajištěné
cesty

Zajištěná cesta Postalmklamm

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko – Alpy – severní část - okolí Salzburgu, vrchol Postalm 1300m

3.
Čas a převýšení

Celkový čas: 4hod 35min
Zajištěná cesta - 3hod 30min (převýšení 540m)
Nástup – 0hod 5min
Sestup zpět na parkoviště – 1hod 0min

4.
Obtížnost
zajištěné cesty

Střední až mírně náročná – (C/D). Obtížnější úsek D lze obejít. Možná i
alternativa s velmi náročnou obtížností F (cca 15m)! Variantu o
obtížnosti F lze doporučit jen velmi zkušeným a fyzicky zdatným turistům.
Přestože se jedná „pouze“ o cca 15m stěnu, je zde minimum stupů a je
potřeba využívat hlavně sílu paží. Případný pád i do ferratového setu může
být velmi nebezpečný. Je možné provést zajištění dodatečným lanem z
horní části cesty.

5.
Východisko

Soutěska nad potokem Rußbach 4km jižně od vesnice Weißenbach.
Na parkovišti se nalézá informační cedule, kde je nákres zajištěné cesty.
Od této cedule vede značená cesta k nástupu – cca 5min.

6.
Možnosti
příjezdu

Ve vesnici Weißenbach odbočit směr Postalm. Ve druhé serpentině je
parkoviště a výchozí bod k zajištěné cestě. Na cestě k parkovišti je
vybíráno mýtné € 5 / osoba.
GPS parkoviště - N 47°39′45.328”, E 13°27′32.868”

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

Jedná se o zajištěnou cestu, která se vymyká standardním zajištěným
cestám ve vysokohorském prostředí. Nástup cesty začíná „v lese“.
Oblečení úvazků je vhodné provést již na parkovišti. Samotná cesta vede
přímo nad kaňonem potoku Rußbach. Cestu tvoří několik typů mostů i
skalní traverzy (obtížnost A až C). Jedná se o netradiční, ale velmi
atraktivní zajištěnou cestu - „cestu pro mladé“ :). Součástí cesty je i
přeskok o délce cca 1m. Tato část cesty nenabízí výhledy (vede
soutěskou), ale pohled na zdejší přírodu je úchvatný. První část zajištěné
cesty končí opět v lese.
Následuje přechod po značené lesní cestě k druhé části zajištění cesty
Postalmklamm. Z lesa je možné odbočit k vodopádové kaskádě.
Druhá část cesty je určena pro zkušené turisty a dá se obejít lesní
pěšinou. Cesta začíná přes kramle úsekem obtížnosti D, lze zvolit i velmi
obtížnou alternativu F. Oba úseky se následně spojují a pokračují již
společně. Cesta je vedena ve skalní stěně, která nabízí pohled do údolí
včetně soutěsky, kde vede první část zajištěné cesty. Cesta končí v lese,
kde začíná značená tur. cesta, která se napojuje na cestu, která umožňuje
poslední „D“éčkový úsek obejít.
Sestup je po lesní pěšině, ze které je možné odbočit na asfaltovou cestu
vedoucí zpět k parkovišti.

„Přeskok“

Úsek obtížnosti F

8.
Občerstvení,
ubytování

V průběhu túry není k dispozici žádné občerstvení.
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, 16.8.2013, libor.holub@katalogtip.cz

