
1. 
Název zajištěné 
cesty    

Lachenspitze Nordwand 

2. 
Stát, pohoří, 
Skalní oblast 

Rakousko , Allgäuer Alpen 

3. 
Čas a převýšení 

Celkem 5 h 50 min, 1125 m převýšení 
Nástup: čas 2h 10 min, převýšení 860 m 
Vlastní zajištěná cesta: 1h 20min , převýšení 265m 
Sestup: 2h 20 min 
 

4. 
Obtížnost 
zajištěné cesty 

C/D 

5. 
Východisko 

údolí Tannheimer Tal, parkoviště u Vilsalpsee 

6. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Příjezd autem: Od Fernpass na Reutte, zde na Weissenbach a v něm vpravo 
silnicí 199 do údolí Tannheimer Tal. Tím až k obci Tannheim. Zde vlevo na 
Vilsalpsee.  
!!Pozor v době 10,00-17,00 je cesta vzhůru k jezeru uzavřena a lze cestovat jen 
autobusem!! Placené parkoviště (6,7 E/ den v r. 2014)  

 

7. 
Popis zajištěné 
cesty –  
charakteristika, 
aktuální údaje, 

vlastní dojmy, 
poznatky o 
frekventovanosti 

Od parkoviště zleva obcházíme jezero ( podcházíme ohromný sesuv ) a pak vlevo 
vzhůru dosti strmě bočním údolím směr Landsberger Hütte. Od chaty 
pokračujeme s terasy po cestě směrem přímo k úpatí Lachenspitze.  
Asi po 3 minutách chůze odbočuje pěšina k nástupu z hlavní cesty vpravo. 
Stoupáme k počátku cesty dalších 5 minut. 
 
U nástupu cesty jsou vybudovány krátké cvičné cesty obtížnost A, B, C a lehce 
převislé D. 

 



 
 
Vlastní nástup je vpravo od cvičných cest. Počátek C/D, výše C. Následují snazší 
partie B a opět stěnka C. 
pokračujeme plotnovitým hřebínkem A,B.  

 
Nad vklíněným balvanem stěnka C, výše pak již lehce. 
Dostáváme se pod nejtěžší místo. K němu buď traverz doprava, nebo přímo, 
oboje B/C. Dle popisu zde bývá dlouho sníh. 
Klíčovým místem je převis C/D. Má dost chytů, ale vyžaduje sílu. 



 
 Nad ním úsek C  

 
a výše již snadný hřebínek A,B. 

 
Nedaleko vrcholu z rokle strmě C a pak již snadno A na vrchol Lachenspitze 2130 
m. 
S vrcholu sestupujeme západním směrem a klesáme na cestu traverzující úbočí. 
Tou do sedla. Ze sedla můžeme pokračovat na další vrcholy v hřebeni, nebo 



odbočit vpravo a sestupovat k chatě. Od chaty po nástupové cestě zpět na 
parkoviště. 

8. 
Občerstvení, 
ubytování 

Chaty u parkoviště, Landsberger Hütte 1810 m, Traualpe 1649m  

9. 
Mapy 

F&B WK 352 

10. 
Odkazy 

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=260 
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/tirol/allgaeuer-alpen/klettersteig-lachenspitze-
nordwand 

11. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání zajištěné 
cesty 

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 26.9.2014. Kontakt: ladaobns@gmail.com 

 

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=260

