
1.
Název zajištěné 
cesty   

Rote Säule C-var D/E

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Tiroly, Venediger-Gruppe

3.
Čas a převýšení

Nástup  3 1/4 h,980 m převýšení
Klettersteig 1 h., 170 m převýšení 
Návrat 3 h 

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

D/E + varianta C

5.
Východisko

Prägraten

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Po silnici B108 Lienz – Mittersill do Matrei in Osttirol. Zde na zápe silnicí L24 
směr Prägraten. Asi 1 km před Prägraten vpravo úzkou silničkou směr Wallhorn a dále na 
parkoviště Walllhorn-Boden  jinak též Bodenalm.. U posledního domu Wallhornu automat na 
parkovací lístky. V r. 2021 celodenní lístek 6E.

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

Od parkoviště stoupáme po značené cestě směr Bodenalm.
Od Bodenalmu stoupáme dále silničkou k SZ. Posléze opouštíme silničku a 
cesta stoupá vpravo, zpočátku strměji, posléze lehce klesající traverz do údolí 
potoka Timmelbach. U druhé salášky – ještě před dolním koncem nákladní 
lanovky k chatě Eisseehütte – vlevo odbočuje cesta k Sajathütte.
Kousek stoupá strmě, pak pozvolně stoupání vlevo k výhledu a odtud dále 
mírné stoupání až k chatě Sajathütte.

Od chaty pokračujeme severním směrem po cestě na Kreuzspitze asi 200m. 
Zde se ocitáme pod východní stěnou Rote Säule a odbočujeme k nástupu.

Přicházíme nejprve k nástupu cesty obtížnosti D/E. Pokud chceme zvolit 
variantu s obtížností B, stoupáme ještě kousek vpravo k prvému žebříku.



Přímá cesta má obtížnost D/E. Ihned v úvodu je zde stěnka obtížnosti D, za ní 
následuje prvý, lehce převislý žebřík C/D a za ním druhý, 14 m dlouhý, ještě 
převislejší D/E. Od jeho konce odbočíme  vpravo pod třetí žebřík.

                     Nástup a část pod prvním žebříkem

                      pod prvním žebříkem                         nad druhým žebříkem



Do tohoto místa ústí také varianta obcházející úsek E o obtížnosti B. Ta 
zahrnuje dva žebříky.

           Napojení snazší varianty zprava

Následující třetí žebřík není převislý, ale je 15 m dlouhý.

         Třetí žebřík                                                              nad třetím žebříkem

Na ním následuje úsek B/C a C. Těžší místa jsou plotnovitá, bez stupů.

                   Střední B/C                                                  střední B/C – pohled zpět



     horní B/C – pohled zpět                                                          horní B/C

       závěr cesty – pohled zpět                                   závěr cesty

                        vrchol



S vrcholku se sestupuje pěšinou k západu. Na prvých metrech je (r. 2021) 
dokonce horolezecké lano na přidržení. Sestup do prvého sedla, zde traverz 
protější stěny věžičky a pak vlevo dolů s lanem na přidržení a zpět k chatě. K 
chatě asi 45 minut.

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení  i ubytování Sajathütte, Prägraten

9.
Mapy

 Kompass WK 38 Venedigergruppe-Oberpinzgau

10.
Odkazy

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/rote-saeule-klettersteig/

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?  =421  

https://youtu.be/WJ89cr8POBo 
11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 24.9.2021. Kontakt: ladaobns@gmail.com

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=393

