1.
Název zajištěné
cesty

Hirschinger Klettersteig - Hirschkarspitze

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Goldberg Gruppe

3.
Čas a převýšení

Nástup 10 min., převýšení 40m
Kletteresteig 40 min, převýšení 90m
Sestup 10 min
C

4.
Obtížnost
zajištěné cesty
5.
Východisko

Bad Hofgastein

Ze silnice Bischofshofen - Zell am See č. 311 odbočíme po silnici č 167 na Bad Hofgastein. V něm přímo u silnice
6.
Možnosti příjezdu parkoviště lanovky Schlossalmbahn. Parkování povoleno 6 - 20 h.

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

Ze stanice lanovkou / v r. 2016 zpáteční 24 Eur/ až na Bergstation Kleine Scharte. Při pěším nástupu asi navíc cca 3h. .
Od horní stanice lanovky po značce obloukem do sedla pod Hirschkarspitze. Ze sedla kousek na druhou stranu
hřebene a traverz k nástupu.

Cesta k nástupu

Nástup var. D/E – pod klíčovým místem

Nad klíčovým místem var. D/E

pohled z dálky

Ihned u nástupu máme k dispozici dvě varianty.
Vpravo vede těžší cesta D/E - nejtěžší místo celého klettersteigu - první přepínka C/D, druhá v převisu D/E, stupy dost
na tření. Výše pak již snadněji C/D a C.
Druhou variantou je snazší cesta B a B/C vedoucí vlevo a levým úbočím na hřeben, kde se obě cesty setkají.

Nástup varianta B/C

krátké lanové mostky

Následují dva krátké mosty, které jsou zajímavé tím, že jistící lano vede vždy zprava doleva, takže je nutno se otočit,
nebo to vyklánět.
Za mosty následuje snadný hřebínek, který nás přivede pod stěnu, kde jsou opět dvě varianty:
Prvá cesta je těžší - D, strmá, stupy dost na tření, za mokra asi problém.
Levá cesta je lehčí - C - i zde jsou jako stupy nevelké římsičky.

Horní část stěnky – zleva C, vpravo D

Flying Fox a závěrečný hřebínek nad ním

Nyní následuje přemostění Flying Fox. Je vybavené kladkou s řetězem a lankem na přitažení. Úsek lze obejít chodecky
pod lanem.
Závěrečný úsek má obtížnost B, na konci C, s několika místy na tření..
S vrcholu sestup po normální značené cestě zpět k horní stanici lanovky. Cestu lze navázat např. na nedalekou Kleine
Scharte Klettersteig / traverzem přímo ze sedla pod Hirschkarspitze/, nebo na vzdálenější Weitmoser Klettersteig nebo
Mauskarspitze Klettersteig..

8.
Občerstvení,
ubytování

Bergstation Kleine Scharte
Bad Hofgastein

9.
Mapy

Kompass WK 040 Bad Gastein - Bad Hofgastein

10.
Odkazy

http://www.bergsteigen.com/klettersteig/salzburg/goldberg-gruppe/hirschinger-klettersteig-hirschkarspitze
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=290

11.
Zpracovatel,
datum absolvování zajištěné
cesty

Ladislav Beneš, MT
8.8.2016

