
1.
Název zajištěné 
cesty   

Schmiedsteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko , Oberösterreich, Dachsteingebirge

3.
Čas a převýšení

Nástup  15 min, 50 m převýšení.
Klettersteig 2h,  190 m převýšení 
Návrat  50 min.

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

C

5.
Východisko

Obertraun

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Po dálnici A1 k Exitu 224, směr  Gmunden a dále po silnici B145 do Bad 
Goisem. Za ním vpravo po B166 do Gosau. Nebo po dálnici A10 do Golling a zde po B162 a 
B166 do Gosau. Z Gosau k jihu údolím Gosautal k Gasthof Gosauschmied. Zde parkoviště.
 

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

Z parkoviště po značené cestě vedoucí po východní straně nádrže. 
Odbočka k počátku cesty je značená. Nejprve odbočíme ze silničky na
lesní cestu a z ní pak opět vlevo kousek lesem k úpatí skal. Nástup 
vlevo.(Vpravo začíná cesta Stopselsteig Klettersteig).
Prvý úsek je klouzavá stěnka na tření. 

Od nástupu šikmo vzhůru a následuje převážně traverz na umělých 
pomůckách: kolíky, stupačky, ležaté žebříky. Občas přírodní stupy. 
Jednou lehce vytlačující přepínka. 



Míjíme horní vyústění cesty Variante kurz und hefig E/D, což je 
prakticky svislá, místy převislá cesta vybavená madly a zajištěná 
tenkým lankem. Následující cesta přicházející zdola je Variante rampe
B, která má naopak velké stupačky a je celkem krátká.
Dostáváme se do míst, kde odbočuje vzhůru cesta F a na námi začíná
cesta Max Klettersteig.
 Za ním  B, plotnovité C. 



Za ním vpravo značena odbočka na Espresso D.  Pokračuje cesta 
chodecky lesem, snadná stěnka A, těžší Kamzičí plotny B/C. 
Následuje  C – nepříjemný krok, žebřík a za ním rozdvojení: vlevo 
lanový most B,B/C, vpravo přímo C.

   Levá B/C                                                   pravá C

Dále již stoupáme vzhůru ke konci cesty. Konec bez problémů.

 „Sestup“: Cesta dále stoupá vzhůru lesem  -  v jenom místě ještě 
úsek zajištěný A -  až na lesní silničku.  Zde vlevo opodál domek, 
sestupujeme vpravo po silničce dolů. Cesta dělá serpentinu  a při levé
zatáčce druhé serpentiny v pokračování stezka k nástupům.



                          Zde odbočit ze silničky zpět k nástupům

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení či ubytování  je možné v hotelu Gasthof Gosauschmied 

9.
Mapy

AV mapa 14 Dachsteingebirge

10.
Odkazy

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/schmied-klettersteige/
http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=  449  
video:
https://youtu.be/_mZmc7Wl7pc

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 13.8.2022. Kontakt: ladaobns@gmail.com

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=440

