
1.
Název zajištěné 
cesty   

Sepp Oberlechner Gedächtniswes

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Tiroly, Gailtaler Alpen / Lienzer Dolomiten 

3.
Čas a převýšení

Nástup  3,5 h , 900 m převýšení
Klettersteig 3 h., 430 m převýšení 
Návrat 3 h 

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

C/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

Tato cesta je dnes součástí Panorama Klettersteigu, který spojil tuto cestu a 
Ari-Schübelsteig.

Nástup: Z parkoviště po značené cestě na Karlsbader H. Sem 2h. Odtud zpět 
po příjezdové silnici asi 200 m. Zde rozcestník. Odbočujeme vpravo směr 
Panorama klettersteig, Roter Turm, na další křižovatce vlevo směr Laserzwand,
Roter Turm. Po cestě stoupáme do výšky 2500 m. Zde ve výšce asi 2515m 
velká serpentina – asi 2 m nad ostrou levou zatáčkou odbočíme vpravo – 
nepříliš znatelná pěšina – která posléze míří pod úpatí skalních stěn. Trochu 
stoupáme a opět klesáme, podcházíme Roter Turm a ve výšce 2550 m 
odbočuje vlevo počátek klettersteigu.

         Přístup k počátku klettersteigu

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


Cesta značena modrými puntíky. Prvé metry jsou snadné A/B. Pokračujeme 
vzhůru B/C, lehce podcházíme vrchol Gr. Laserzkopf  a sestupujeme B do 
Galizenscharte. Zde je potenciálně možný ústup v případě nouze vpravo. 
Spousta suti, II+.

        Nad nástupem                                           o něco výše

  

        a ještě výše                                                        obcházíme vrchol Gr. Laserkopf



                           Galizenscharte

Následuje výstup na Gr. Galizenspitze – B, B/C

      výstup na Gr. Galizenspitze z Galizenscharte

s vrcholu snadný sestup A/B a B do sedélka 

       pohled na Gr. Galizenspitze s Kl.Galizenspitze

Následuje B/C výstup na Klaine Galizenspitze.



 výstup na Kl. Galizenspitze – pohled zpět                         výstup na Kl. Galizenspitze

Odtud sestup opět B/C , výstup na Böses Mandl a sestup snadněji B do Böse 
Scharte . 

      Výstup na Böses Mandl                                                                     a sestup

                                             sestup do Böse Scharte



                                                sestup do Böse Scharte

Zde je opět možný ústup vpravo - suťovité, zajištěno lanem. 
Ze sedla Böse Scharte vzhůru C – jako obvykle nejtěžší  prvý krok – pak podle 
popisu jedno místo C/D. Výše již snadněji k vrcholu B, dolez C. 

                                        Výstup na Daumen



                       dolní část výstupu na Daumen

                         horní část výstupu na Dumen
Sestup s vrcholu krásné špičky Daumen na druhou stranu je opět B, C. 

Následuje přehledná stěna Gr. Sandspitze. Dole C, výše B. Jde o dobře držící 
plotny, někdy stupy hodně jemné.



S vrcholku Gr. Sandspitze sestupujeme cestou  Ari-Schübelsteig.
 Zpočátku A na přidržení, pak je to sice A, ale lano se na přidržení docela hodí. 
Pak B.  Sestup s Gr. Sandspitze končí podle plánků těžší  stěnkou B/C .  
Následuje I  převis v sedélku a pak A sestup s Kl. Sandspitze. Cesta v 
skalnatém šikmém terénu s trochou sutě. Objevuje se i červená značka.  
Sestoupíme komínkem a traverz vlevo A/B do sedla Scharten Sachartl.



Nyní scházíme sutí žlebem dolů.  Následně pokračujeme stále dolů k 
výchozímu rozcestníku u silnice k chatě. 
Odtud buď do chaty Karlsbader H., nebo po silničce zpět k parkovišti.

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/sepp-oberlechner-ged-weg/

https://karlsbaderhuette.at/images/websites/karlsbaderhuette/Klettersteige/Panorama_Klettersteig.pdf

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/panorama-klettersteig/ 

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?  =425  

https://youtu.be/DcR3KQBsVlU 
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
https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/sepp-oberlechner-ged-weg/

