1.
Název zajištěné
cesty

Riederklamm Klettersteig, Weisse Wand Klettersteig, Waserfall

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Kitzbüheler Alpen

3.
Čas a převýšení

Nástup 15 minut, 60 m převýšení
Klettersteig 90 minut 180 m převýšení
Sestup 30 minut

4.
Obtížnost
zajištěné cesty

Riederklamm klettersteig B/C až E
Waise Wand klettersteigB/C
Wasserfall klettersteig C/D

5.
Východisko

Gerlos

6.
Možnosti příjezdu

Po dálnici A12 nebo po silnici B171 nebo B181 k ústí údolí Zillertal. Po silnici B169 do
Zell am Ziller. Ze odbočíme po silnici B165 do Heizenbergru a dále do Gerlosu. Zde /
špatně se hledá/ vlevo k lanovce Dorfbahn. Zde parkovací dům. Prvé 2 h zdarma (další
0,5 h za 0,7 E v r. 2020).

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

Z parkoviště zpět na hlavní silnici a po ní vpravo asi 200 m. Zde
podle šipky šikmo vzhůru k Riederklammu. Projdeme mezi domy, po
okraji louky a opět mezi domy a vpravo k okraji lesa.
Po cestě vzhůru do lesa, obloukem zprava k odbočce k potoku a
zde strmě dolů – zde ocelové lávky pod cestami.
Původně zde byly jen 3 cesty dostupné z lávky. V r. 2020 byla
doplněna další část proti toku potoka se 70 m dlouhým lanovým
mostem a úsekem obtížnosti E, který lze obejít.

Klettersteig

Ocelová lávka

Cesta Weisse Wand klettersteig

Zprava:
V plánku cesta č. 4 Weisse Wand klettersteig B/C– převážně B/C.
Kramlová cesta v téměř svislé skále, ale dobře vystrojená bez
problémů. Od konce cesty vpravo na sestupovou trasu, nebo asi,
pokud nejsou další lezci, lze sestoupit cestou č. 1. K ní sestup A/B s
nepříjemnou hlínou.

Z konce ocelové lávky vychází vpravo cesta č. 3 Waserfall
klettersteig. Dole kramlové C, výše obtížný krok C/D. Nad ním již
snadněji k napojení na cestu č. 4.
Waserfall klettersteig :

Riederklamm klettersteig:

Druhou cestou vedoucí z konce ocelové lávky vlevo je cesta č. 1 tj
vlastní Riederklamm klettersteig. Nejprve celkem snadná
kramlová cesta A/B a B. Výše pak těžší B/C. Nyní zprava přichází
spojka od dolezu cest č. 3 a 4 a klettersteig pokračuje vlevo na
lanový most.

Ten je 3 lanový. Na druhé straně mostu snadno traverzem, pak
stoupáme B výše a nakonec více méně traverz volným terénem
lesem k další skupině skalek.
Prvá skalka snadná, následuje dlouhý traverz A/B až B. To B je delší
krok.

Následuje obtížnější odlez B/C k dalšímu mostu.

Odtud buď ústup z klettersteigu přímo vzhůru, nebo doleva psána
obtížná partie C/D – což nekoresponduje s obtížností další cesty.
Od můstku sestup A - B/C. Následuje traverz B, B/C zakončený
nepříjemným krokem za hranu psaným jako C – dostupuje se na
hliníkový žebříček, po kterém dolů. Je to vytlačující roh.

Nyní chodecky pod poslední skalku Zde výrazný žebřík obt. B a
vedle něj vpravo vedle úsek E. Tato cesta nahoře dost do převisu.

Od konce klettersteigu vpravo pěšinkami podél okraje skal, později
sestup podél okraje lesa zpět k nástupu.
8.
Občerstvení,
ubytování

Gerlos

9.
Mapy

https://mapy.cz/turisticka?x=12.0277775&y=47.2255831&z=17&l=0&source=osm&id=1031816170
Kompass Zillertaler Alpen č. 37

10.
Odkazy

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/riederklamm-klettersteige/
http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=248
http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=249
http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=250
video: https://youtu.be/zjWzppd7WQA

11.
Zpracovatel,
datum absolvování zajištěné
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 21.8.2020. Kontakt: ladaobns@gmail.com

