
1.
Název zajištěné 
cesty   

Westgrat Klettersteig - Eselstein

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko , Steiermark, , Dachsteingebirge

3.
Čas a převýšení

Nástup 60 minut od chaty, převýšení 250 m, od parkoviště navíc 2,5 h, převýšení  1000 m
Klettersteig 40 minut , převýšení 160 m
Sestup :  45 minut k chatě,    k parkovišti další 2 h.

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

B/C

5.
Východisko

Ramsau - Guttenberghaus

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Od Schladmingu směr Ramsau a pak vpravo směr Weissenbach. Asi po 1 km 
vlevo odbočka k parkovišti pro chatu Guttenberghaus. Zde placené parkoviště, těsně před 
hotelem Feisterer je ještě malé parkoviště pro 6 aut..

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

Od parkoviště po značené cestě směr Guttenberghaus. Nejprve po lesni silničce ke konci
nákladní lanovky od chaty (1 h), dále pěšinou po cestě 616 vzhůru k chatě.

Vlevo od chaty je již značena cesta č. 618 do Gruberscharte. Vystoupáme do sedla a zde
vpravo chodeckým terénem k nástupu cest. Westgrat Klettersteig vede přímo pilířem 
vzhůru, vlevo o kus dál začíná snazší westwand Klettersteig B.

Úvodní stěnka B,B/C, výše snadněji.



Plotnovitá stěna B/C.



Nahoře snadno A, A/B.

Sestup:
1. po cestě Westwand Klettersteig B do sedla Gruber Scharte a odtud povýstupové cestě
2. s vrcholu po mužíkované cestě východním úbočím na značenou cestu č. 674 a tou do 
sedla Feistescharte. Odtud k Guttenberghaus.
Sestupujeme vlevo po značené cestě do sedla Feisterscharte a odtud dále k chatě 
Guttenberghaus.
Od chaty návrat k parkovišti po výstupové cestě.

Poznámka:
Cestu lze použít také jako sestupovou při výstupu přes Jubiläums Klettersteig.
Přechod hřebene lze spojit s cestou Ramsauer Klettersteig

8.
Občerstvení,
ubytování

Guttenberghaus
hotel Feisterer



9.
Mapy

 Kompass WK031 Ramsau - Dachstein

10.
Odkazy

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/westgrat-klettersteig-eselstein/

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=417

video: https://youtu.be/Iq6taKovoEg

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 6.9.2021. Kontakt: ladaobns@gmail.com

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=417

