1.
Název zajištěné
cesty

Rifa Klettersteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Silvretta

3.
Čas a převýšení

Převýšení všech cest je asi 25 m. Všechny cesty jsou navzájem propojeny horizontálním traverzem. Všechny cesty
je možno absolvovat asi za 1 – 1,5 h.

4.
Obtížnost
zajištěné cesty

Klettergarden s 5 výstupovými cestami: B/C, C, C, C/D, D/E a traverzem B - C

5.
Východisko

Parkoviště u odpočinkového a rekreačního místa

6.
Z Bludenz jedeme montafonskou silnicí č. 188 do Gaschurnu. Asi 2 km za ním je na silnici č. 188 tunel. Těsně před
Možnosti příjezdu tímto tunelem odbočíme vpravo a po asi 100 m je vlevo parkoviště.

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

Těsně vedle parkoviště je odpočinková plocha s přístřeškem, WC, pitnou vodou, stolem, dětskými vodními hrátkami
a za ní je lezecká stěna. V ní je instalováno 5 výstupových cest různé obtížnosti u horního konce vzájemně
propojených traverzem. Traverz obsahuje i lanový most. Pěkná kombinace vhodná i pro pobyt celé rodiny.

Cesta A/B – levá část

pravá část

Popis cest zleva:
0. cesta úplně vlevo cvičná cesta A/B pro děti. Zleva vzhůru, několik ramlí, na vrchol malé sklaky, traverz a sestup
vpravo dolů ( k nástupu cesty č. 1 ).Cesta není popsána v internetových popisech.
1. nejtěžší cesta - obtížnost D/E. Strmě vzhůru, náročné přepínky. Nahoře se stýká s cestou č. 2.
2. cesta obtížnosti C. Je o trošku obtížnější než cesta č. 3 - zejména u 2 přepínek ve strmé části. Nahoře se stýká s
cestou č. 1. Od obou cest můžeme pokračovat vpravo traverzem přes lanový most - obt. B. Lanový most je
zajímavý tím, že jistící lana nejsou po stranách, ale jsou obě nad sebou. Na druhé straně mostu vyúsťuje cesta č. 3
3. cesta obtížnosti C. V horní části lehounký převísek. Nahoře vyúsťuje u pravého konce lanového mostu. Vpravo
pak můžeme pokračovat traverzem obtížnosti C. Větší část traverzu snazší, 2 lehce vytlačující místa. Traverz nás
dovede k cestě č. 4. Ta je nejsnazší a nejvhodnější pro sestup.

Vlevo D/E, vpravo C

Další cesta C

4. cesta obtížnosti B/C. Je nejsnazší a nejvhodnější pro sestup. Od ní je možno také pokračovat v traverzu dále
vpravo k cestě č. 5. Tato část traverzu má obtížnost C, kramle, nejtěžší místo pod převískem, kde jistící lano vede
vlevo z opět vpravo.

Cesta B/C

Traverz

5. cesta obtížnosti C/D. Spodní 1/3 kramle, pak přírodní stupy, nahoře u přepínek kramle a jinak i přírodní stupy.

……………………………………………………………………………………..

Občerstvení,
ubytování

Nejbližší vesnicí je asi 2 km západně Gaschrun

9.
Mapy

Kompass WK 41 Silvretta - Verwallgruppe

10.
Odkazy

http://www.bergsteigen.com/klettersteig/vorarlberg/silvretta/klettersteig-rifa
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=299

11.
Zpracovatel,
datum absolvování zajištěné
cesty

Ladislav Beneš, MT
14.9.20

