1.
Název zajištěné
cesty

Tristkogel Klettersteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Kitzbüheler Alpen

3.
Čas a převýšení

Nástup 1h 30 min, převýšení 630 m
Klettersteig 1h převýšení 220m
Sestup 1h 40 min
C/D

4.
Obtížnost
zajištěné cesty
5.
Východisko

Aurach

Od Kitzbühelu jedeme k jihu po silnici č. 161. Projedeme Aurach a u hotelu Gasthof Hechenmoos odbočíme vlevo.
6.
Možnosti příjezdu Pokračujeme mezi domky k lesu. Zde dopravní značka Zákaz vjezdu s vyjímkou hostů chaty Bochumer Hütte. Zde je
parkovací místo jen pro několik aut. Pokračujeme dál lesní silničkou až na parkoviště chaty Bochumer Hütte. parkoviště u tzv. ruin. V sezoně zde bývá hodně plno. U parkoviště naučné tabule k historii místa.

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

Pokud jsme museli zastavit u okraje lesa, je to na parkoviště u ruin asi 2,5 km a 400 m převýšení navíc.
Z parkoviště po cestě údolím dále kousek ven z lesa a pak pastvinami k Niederkaseralm. Od něj stoupáme po značce
zkracující serpentiny rychle vzhůru a pak vpravo po silničce k Oberkaseralm. Zde je i tabule s informacemi o
klettersteigu. Pokračujeme kousek vpravo směr Tor a pak po značce /je-li/ vzhůru pod skály Tristkogelu. Pokud značku
nenajdeme, stoupáme pastvinami vlevo od spádnice nejnižších skalek a pak kousek vlevo vzhůru pod výraznou stěnu.
Zde v levé části nástup.

Dolní žebříky

Kolíková stěnka – pokračování

Kolíková stěnka

Střední žebříky

Nad nástupem 2 snadné žebříky obtížnost B. Následuje kolíková stěna C, jeden krok trochu delší. Výše již snadněji.
Následují opět 2 žebříky B. Jsme na terase pod hlavní stěnou. Prvý žebřík je snadný - B. Za ním následuje klíčové
místo: lehce vytlačující kolíkový traverz C/D - zde asi 3 přepínky vytlačující. Následují velmi vzdušné žebříky obtížnosti
C, C/D.
Pokračujeme travnatým úsekem a výše opět stoupáme skalkami obtížnosti A-B. Travnatým svahem / ještě 2 dráty v
trávě/ na hřeben. Zde vlevo 3 minuty na vrchol.

S vrcholu sestupujeme travnatým svahem pěšinou směrem k salaši Tor. Sejdeme do sedla ( vlevo pár minut k salaši
Tor, zde možnost jednoduchého salašnického občerstvení) a pokračujeme značenou cestou vpravo k Oberkaseralm.
Odtud výstupovou cestou zpět na parkoviště.

8.
Občerstvení,
ubytování

Gasthof Hechenmoos
Bochumer Hütte
Tor

9.
Mapy

Kompass, Kitzbüheler Alpen č. 29

10.
Odkazy

http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=287
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/tirol/kitzbueheler-alpen/tristkogel-klettersteig

11.
Zpracovatel,
datum absolvování zajištěné
cesty

Ladislav Beneš, MT
7.8.2016

