1.
Název zajištěné
cesty

Klettersteig Gamsscharte - Richterspitze

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Zillertalské Alpy

3.
Čas a převýšení

Nástup 3:15 h, 1100 m převýšení
Klettersteig 75 minut 300 m převýšení
Sestup 3:30 h

4.
Obtížnost
zajištěné cesty

B/C

5.
Východisko

Údolí Zillergrund

6.
Možnosti příjezdu

Po dálnici A12 nebo po silnici B171 nebo B181 k ústí údolí Zillertal. Po silnici B169 do
Zell am Ziller. Zde odbočíme vpravo, přejedeme na levý břeh řeky Ziller .
Projedeme údolím až asi 1 km před Mayrhofen. Zde odbočka vlevo k severním částem
Mayrhofenu a k Zillergrundu. Na kruhovém objezdu pokračujeme rovně a stoupáme
tunelem na druhou stranu hřebene. Zde vpravo parkoviště.

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

Z parkoviště za tunelem vyjedeme autobusem k přehradě.
Je také možno zaplatit mýto a vyjet autem na parkoviště Bärenbad a odtud
pokračovat pěšky po značené cestě ke koruně hráze přehrady. To je 1 h a
350m převýšení navíc. Mezi parkovištěm Bärenbad a přehradní hrází jezdí i
autobus.

Od konečné autobusu projdeme tunelem a pokračujeme nad břehem jezera
širokou cestou asi 20 minut. Nyní vlevo odbočuje značená cesta k Plauener
Hütte.

Od chaty pokračujeme směr Reichenspitze, Richterspitze, Gamsscharte. Asi
po 45 minutách křižovatka, kde vpravo odbočuje cesta na Gamsscharte,
Richterspitze. Stoupáme rozsáhlým zlomiskem, později při levém úpatí skal.
Nakonec trochu vpravo k nástupu.

Od nástupu nejprve přes plotny kramlové žebříky B, výše pak traverz vpravo.
Kramlí je opravdu hodně. Zde dvě místa B/C lehce vytlačující, jinak snazší.

Vtraverzujeme do žlebu upadajícího z Gamsscharte. Nejprve vlevo, pak
trochu více vpravo a nahoře opět vlevo až do sedla. Částečně skalnaté,
částečně chodník. Pozor na suť!

Ze sedla vlevo - krátká stěnka. Je psána obtížnost C, ale turisté přicházející z
druhé strany do Gamsscharte bez jakéhokoliv vybavení ji běžně překonávají.
Výše pak výstup hřebenem – chodecké, občas I.

Návrat stejnou cestou.

8.
Občerstvení,
ubytování

Erfurter Hütte

9.
Mapy

https://mapy.cz/turisticka?x=12.1081203&y=47.1273266&z=16&source=osm&id=1031816170
Kompass Zillertaler Alpen č. 37

10.
Odkazy

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/klettersteig-gamsscharterichterspitze/
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=381
video:
https://youtu.be/YlVZngg26KM

11.
Zpracovatel,
datum absolvování zajištěné
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 20.8.2020. Kontakt: ladaobns@gmail.com

