
1. 
Název zajištěné 
cesty    

Achensee 5-gipfel Klettersteig 

2. 
Stát, pohoří, 
Skalní oblast 

Rakousko , Rofan 

3. 
Čas a převýšení 

Celkem celý okruh 7h, převýšení 550m, pokud nepoužijeme lanovku navíc 2-2,5 h a 860 m 
převýšení 
Nástup od lanovky k první stěnce asi 1 h, stejně jako sestup. 
Pokud pro sestup nepoužijeme lanovku pak sestup navíc asi 1,5 -2 h. 
 

4. 
Obtížnost 
zajištěné cesty 

C/D 

5. 
Východisko 

Parkoviště v obci Maurach u dolní stanice lanovky Rofanseilbahn. 

6. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Příjezd autem: Z dálnice A12, případně silnice 171 odbočíme u Jenbachu na 
silnici č. B181 kterou stoupáme k Achensee. V Maurachu vpravo od silnice dolní 
stanice lanovky Rofanseilbahn. U ní parkoviště. 

7. 
Popis zajištěné 
cesty –  
charakteristika, 
aktuální údaje, 

vlastní dojmy, 
poznatky o 
frekventovanosti 

Z parkoviště vyjedeme lanovkou k horní stanici u Erfurter Hütte. V r. 2014 

zpáteční lístek 19,5 Euro, jen vzhůru 16,5 Euro. 
 Alternativně lze jít pěšky - převýšení asi 860 m, navíc 2-2,5 h. Od parkoviště v 
tom případě stoupáme značenou cestou podél potoka až k můstku přes potok.  
Odtud 2 varianty: buď vzhůru, později dosti strmě, místy pěšina se spoustou 
kořenů, nebo vpravo po silničce a držíme se směrovek na Buchauer Alm, k němu 
a pokračovat po silničce nad něj, kde se obě cesty u další chaty spojí.  
Dále lesem, výše pak po zimní sjezdovce až k Erfurter Hütte. 
 
Od horní stanice lanovky je již značená cesta oběma směry klettersteigového 
okruhu. Cesta vede přes 5 vrcholů a má více částí různé obtížnosti. Doporučuji 
začít vpravo směr Haidachstellwand. Po cestě dojdeme až k nástupu 
klettersteigu. 
 
Haidachstellwand: od nástupu obtížnost B/C,B na první vrcholek s malým 
křížkem.  

 
Odtud pokračujeme dál vlevo po hřebeni. Nejtěžší místo opět B/C. 



 
 

 
 Přes krátký lanový můstek a pár posledních metrů zajištěné cesty. Dále již 
chodecky k vrcholovému kříži.  
Návrat stejnou cestou, případně lze seběhnout po normální výstupové pěší cestě 
v pravém úbočí. 
 
Pěší přesun pod Rosskopf: Sejdeme do sedla a po značené cestě vpravo, vzhůru 
a pak traverz vlevo k nástupu cesty. 



 
Rosskopf: tento výstup je asi z celé cesty nejhezčí. 

 

 
 Celá spodní část stěny má obtížnost převážně C/D.  



 
 
Výše se pak stáčíme již snazším terénem doprava, vystupujeme na hřebínek a tím 
snadno na vrchol. 

 

 
S vrcholu sestup úzkým hřebínkem s několika lanem zajištěnými úseky do sedla.  



 
 
 
Pokračujeme pod stěny Seekarlspitze. 

 
Seekarlspitze: nástup ze sedla u úpatí skal. Cesta traverzuje vpravo. 
 

 



 
 
 V traverzu B/C delší kroky či jemné stupy. Dále pokračuje traverz již snadněji až 
pod závěrečnou stěnku.  

 
Na starších pláncích je v popisu snačena závěrečná část výstupu po hřebeni B/C. 
Nyní / r. 2014/ ale odbočuje cesta z rampy vlevo vzhůru C, téměř svislá, místy s 
nemnoha stupy, obtížnosti D.  

 



Výše pak již snadno na vrchol 
 
S vrcholu travnatým svahem do sedla a pěšinou na Speiljoch. 

 

 
Spieljoch: ve výstupu 3 dráty na přidržení obtížnosti A, v sestupu další 3-4 dráty, 
jedno místo na skalním hřebínku je o něco těžší- vyžaduje i ruce. 

 
 
Pokračujeme pod stěny Hochiss. 



 
Hochiss: nástup z chodecké cesty vpravo a stěnkou C. 

 
 Následuje traverz A a nad ním plotnovitý úsek C/D. 

 
 Výše snadněji, pod vrcholem opět C/D. 
 
S posledního vrcholku sestoupáme po značené cestě k Erfurter Hütte / horní 
stanici lanovky. 
Odtud buď lanovkou dolů nebo pěšky - viz výstup  



8. 
Občerstvení, 
ubytování 

Občerstvení a ubytování je možné v obci Maurach, na chatě Erfurter Hütte . 

9. 
Mapy 

Freytag -Berndt: WK321 Achensee - Rofan - Unterinntal 

10. 
Odkazy 

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=255 
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/tirol/rofan-gebirge/achensee-5-gipfel-klettersteig 

11. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání zajištěné 
cesty 

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 28.9.2014. Kontakt: ladaobns@gmail.com 

 


