
1.
Název zajištěné 
cesty   

Geierwand Klettersteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Mieminger Kette

3.
Čas a převýšení

Nástup 15 minut, 50 m převýšení
Klettersteig 150 minut 350 m převýšení
Sestup 60 minut

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

C

5.
Východisko

Haiming

6.
Možnosti příjezdu

 Z Innsbrucku na Z po dálnici A12 k sjezdu do Mötzu a dále po silnici B171 do Haimingu. Na prvé 
odbočce na Haiming vpravo, průjezd vesnicí zhruba Z směrem až přijedeme k úzkému mostu přes 
Inn. Za ním ostře vpravo, za hotely je u silničky parkoviště. V sezoně je hodně plné.

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

Na parkovišti na jeho východní konec. Zde vlevo šipka k nástupu klettersteigu. Přes louku, 
vpravo nad tunel dálnice a pak vzhůru k úpatí skal.
Zde počátek klettersteigu – je značen jako Knappenlocheinstieg. U nástupu dokonce 
lavička. Klettersteig začíná svislou kramlovou stěnkou A/B.

 Výše hřebínek - střídá se A/B a B,  hodně stupaček.V celé cestě je hodně umělých 
pomůcek a pokud někde chybí, pak je tam určitě přírodní stup či chyty a je třeba ho najít. 
Díky tomu obtížnost odpovídá, i když je často stěna dost strmá až svislá.



Těžší úsek B/C je  terén trochu hladší.



Výše pak hřebínkem k lanovému mostu (3 lana – jedno jistící, jedno na přidržení, jedno 
pochozí), 

přes něj a pak dál vzhůru. Zde lehce převislé, ale dobře vystrojené C .



 Nakonec vpravo A/B ke konci. 

Od konce ještě kus lesem drát na přidržení a dál chodecky k nejvyššímu bodu, kde je i 
vrcholová kniha. Odtamtud se klesá lesem podél hrany až k rokli. Do ní pak strmější sestup.
Opět jištěno A, je dobré mít alespoň rukavice. Jemná suť na stupech. V dolní čtvrtině cesta 
v suti – nepříjemná. Cesta vyúsťuje u konce sadu  a pak vpravo po silničce k parkovišti.
Cesta značně frekventovaná.

8. Haiming u parkoviště



Občerstvení,
ubytování

9.
Mapy

https://mapy.cz/turisticka?x=10.8789895&y=47.2606586&z=19&l=0&source=osm&id=31064
F&B WK 252

10.
Odkazy

 https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/geierwand-klettersteig/
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=387

video: https://youtu.be/zLCiA_Sok9k

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno  3.9.2020. Kontakt: ladaobns@gmail.com


	 Geierwand Klettersteig

