
1.
Název zajištěné 
cesty   

Laserz Klettersteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Tiroly, Gailtaler Alpen / Lienzer Dolomiten 

3.
Čas a převýšení

Nástup  2h , 600 m převýšení
Klettersteig 100 min., 120 m převýšení 
Návrat 3 h 

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

D

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

Nástup na tuto cestu je možný dvojím způsobem. Prvým je spojit nástup na Laserz Klettersteig 
s  Rudl Eller Weg A a případně i Piccolo ferratou B/C, nebo nastoupit po silničce vedoucí k  
Karlsbader Hütte a pak odbočit vlevo k nástupu.

Od parkoviště projdeme k chatě Dolomitenhütte a kolem ní cestou s výhledy 
dále do údolí. 
1. Asi po 6 minutách odbočka Rudl Eller Weg vlevo. Cesta je značena jako 
černá – obtížná.
Od odbočky stoupáme strmě k salaši Weissteinalm, odtud vpravo mírněji 
pastvinami, později lesem. Na „vrcholku“ se cesta stáčí vpravo - k jihu a 
skalkami do sedla pod velkou stěnou. 
Před námi je šikmý komínovitý výstup zajištěný lanem. 
Výše již snadnější terénem k rozcestníku. Zde vpravo odbočuje Ferraata 
Zellinköpfe.
V sedélku opět několik metrů zajištění. .Asi po 15-20 minutách jsme u nástupu.

2. pokračujeme dále po silničce až k odbočce ve výšce 2080m. Zde velký 
balvan a malý přístřešek. Sem dojedou i cyklisté. Zde značena odbočka vlevo k 
Laserz Klettersteigu.

Po snadném začátku B,A, plotnovité C. Zda řada stupů „na tření“. Výše pak 
strmá stěna C/D.

        Prvé metry                                        nad nástupem – pohled zpět

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


      nad nástupem                                                       dolní C

        dolní část                                                 dolní část -  pohled zpět

     výše ve stěně



Nasleduje  úsek B, A/B pod další stěnu. Další strmá stěna C/D má jen přírodní 
stupy. 

    Pod strmou stěnou

      strmá stěna

Nad stěnou C/D je „vrcholová“ knížka. Od ní snadněji členitou skálou vzhůru. 
Střídání terénu B a C. 



      B u vrcholové schránky

Dostáváme se k nejtěžšímu místu cesty. Je jím převis D. Na pohled vypadá 
členitě, bezproblémově, ale prvý krok je hodně vysoký a zejména menší 
postavy bez gymnastických schopností mohou mít trochu problém.

    Převis D

Nad převisem opět snadněji C následuje C/D – částečně spára. Snadno B/C 
přicházíme pod poslední pilíř. Zde opět C/D



       horní B/C                                                             horní B/C – pohled zpět

    horní C/D

Sestup: S vrcholku Kleine Laserzwand nejprve asi 100 m východním směrem 
ke značeným cestám.
Možností je zde opět několik. Nejkratší možností je s sestup přímo dolů k  
Karlsbader Hütte.

Další možností je naopak vystoupat směrem vzhůru jednu serpentinu a několik 
metrů nad první ostrou levou zatáčkou odbočit vpravo málo znatelným 
traverzem a tím se napojit na Sepp  Oberlechner Gedächtnisweg.



Dalšími cíli mohou být Laserzwand, Schöttnerspitze.

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/laserz-klettersteig/

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?  =424  

https://youtu.be/owQwYPUqfag 
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

