
1.
Název zajištěné 
cesty   

Verborgene Welt

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Tiroly, Gailtaler Alpen / Lienzer Dolomiten 

3.
Čas a převýšení

Nástup  75 min , 550 m převýšení
Klettersteig 1 h., 110 m převýšení 
Návrat 75 min 

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

C/D

5.
Východisko

Leisach

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Po silnici B108  nebo B100 do Lienz . Odtud po silnici B100 k jihu směr Leisach-
Gries. Asi 1,5 km za Leisach-Gries je vlevo odbočka k parkovišti Klammbrücke / Klammbrückl / 
parkoviště pro Kerschbaumeralm. Po úzké silničce, v druhé polovině prašné až na parkoviště. 
Poslední část prašné silnice je vhodné jet opatrně, zejména s dlouhými a nízkými auty.

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

Nástup: Z parkoviště po silničce dál asi 100 m ke křižovatce. Sem lze sejít také 
z Dolomitenhütte. Pokračujeme vpravo silničkou směr  Kerschbaumeralm.   
Pokračujeme dále silničkou, značená cesta několikrát zkracuje serpentiny 
silnice. Silničkou až na její konec u dolní stanice materiálové lanovky k chatě  
Kerschbaumeralm – asi 1 h.

Odtud pokračuje pěšina, která stoupá postupně svahem až do výšky asi 1680 
m. Zde je vlevo odbočka k počátku klettersteigu.
Sestoupíme dolů k potoku, kde je možno se převléknout.

Nejprve lanový most s hliníkovou mostovkou širokou asi 10 cm na druhý břeh. 
Nad ním B/C. Překrok B a opět plotnovité B/C. Jde o poměrně novou cestu, 
možná by některá místa měla mít hodnocení C. 

                                      Překrok 

https://www.bergsteigen.com/gebirge/gailtaler-alpen-lienzer-dolomiten/


Následuje strmé C/D a další lanový most s hliníkovou mostovkou .

        Druhý most 

       mezi druhým a třetím mostem

 V protější stěně zpočátku snadněji B, posléze B/C ve stěně kaňonu, na konci s 
hladkou stěnkou C/D,  přístup  k třetímu mostu. 

                Třetí most 



Za ním C ve strmé skále, střídající se s B/C. Poslední pilíř B/C – chyty skoro 
nejsou, občas chybí i stupy.

   B/C                                        B/C za třetím mostem – pohled zpět

       uprostřed horní třetiny                                      uprostřed horní třetiny – pohled zpět

závěrečný pilíř – pohled zpět                                            závěrečný pilíř



     horní lanový most

Přes poslední čtvrtý most a za ním cesta končí. 

Od konce klettersteigu můžeme:
1. sestoupit vpravo po značené cestě zpět na parkoviště
2. pokračovat vlevo po značené cestě k chatě  Kerschbaumeralm. Odtud je 
možno mimo jiné navštívit Madonnen Klettersteig. Návrat k parkovišti po 
značené cestě.

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení  i ubytování  Kerschbaumeralm 

9.
Mapy

 Kompass WK 47 Lienzer Dolomiten

10.
Odkazy

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/  klettersteig-verborgene-welt/  

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?  =  427  

https://youtu.be/l4Fn55pHFjY 
11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 26.9.2021. Kontakt: ladaobns@gmail.com

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=393
https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/sepp-oberlechner-ged-weg/

