Středa/Čtvrtek – POČÁTEK
Počátkem našeho kurzu, stejně jako ve stejno-jmenném filmu, byla myšlenka…
Myšlenky, které provázely takřka všechny účastníky kurzu, byly jasné a naprosto
pochopitelné. Kam jsem se to přihlásil? Zvládnu to? V kolik tam dojedeme?
Po úmorně dlouhé cestě, s jejíž náročností se mnozí vypořádali po svém („kochačka“
přírodou, spánek připomínající koma na ARU nebo studování trasy ve snaze pomoci řidiči)
jsme se všichni sešli v turistickém kempu SEEWEISE vzdáleného cca 594km od Brna a cca
596km od Plzně.
Náš základní camp, který se stal naším útočištěm na celé 4 dny se nachází
jihovýchodně od hlavního města Východního Tyrolska – Lienzu ve výšce 821 m.n.m. Tento
camp je umístěn u nádherného a romantického jezera Weissensee, které je považováno za
nejčistší jezero v Evropě.
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Čtvrtek – DEN D
Pro mnohé z nás den, který vyzkoušel naši psychickou i fyzickou odolnost. A ukázal
nám první horské krásy této oblasti. Rozhodli jsme se předstoupit před matku přírodu
s myšlenkou zdolat několik místních vrcholků prostřednictvím jištěných skalních cest (Via
ferrat neboli Klettersteig).
Ráno ihned po snídani bylo svoláno první velké shromáždění. Zde se účastníci
seznámili s oblastí, povinnou výbavou, správným pohybem v zajištěných cestách a
samozřejmě i možnými riziky. Po tomto krátkém proškolení, jehož součásti bylo i mimo jiné
cvičné navázání do postroje, se takřka všichni horalové velice vzorně a neprodleně naskládali
do aut ke svým řidičům a vyrazili jsme vstříc dobrodružstvím prvního dne.
Naší další zastávkou a tedy i výchozím bodem prvního dne bylo parkoviště u LienzerDolomiten-Hutte v nadmořské výšce 1616 m.n.m. Jako seznamovací ferrátka na úvod
našeho kurzu byla zvolena ferrata Rudl Eller Weg.

Rudl Eller weg
Charakteristika ferraty dle průvodce:
Délka ferraty:
Zdolané převýšení:
Délka sestupu:
Orientace:
Obtížnost:

2,5-3 hodiny
650 výškových metrů
1,5 hodiny
Severozápad
A/B

Ferrata se vyznačovala horskými stezkami přes lesní porosty k západnímu masívu
Lienzkých Dolomit. Ferrata byla zvolena na seznámení účastníků s okolní krajinou a zjištění
jak vůbec ferrata vypadá 
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Před závěrečným sestupem k parkovišti jsme se všichni rozhodli obšťastnit místní
horský hostinec horské chaty Karlsbader Hutte (2261 m.n.m.), kde nás mile česky uvítal
venku sedící mnich…
Naše
celodenní
ferratová túra byla zakončená
příjemnou
koupačkou
v jezeře u našeho campu
Seeweise. Počasí totiž první
den neodpovídalo horskému
podnebí kolem 3000 m.n.m.,
neboť vždy kolem 16. hodiny
dochází ke změně. Nepřišel
tak mrak a nezačalo pršet, ale
naopak se rozzářilo slunce a
my to mohli okusit jezero
blízko kempu.

Pátek – DEN POTÉ
Na páteční den byla celá skupina pro rychlejší pohyb v horském terénu rozdělena na
dvě menší skupiny. Každá skupina měla přiřazené označení, které nebylo vybráno nikterak
záměrně. Jen pro ujasnění já měl na starosti skupinu 1  Na skupinu 2 jsem díky nepřízni
počasí počkali v hospodě – malebná horská chata Kerschbaumeralm-Schutte 1902 m.n.m.-se
stala naším vymodleným útočištěm. Po strhujícím výstupu, který všichni (i skupina 2 )
zvládli v krásném čase 1:55:34 (čas posledního příchozího) odpovídal času, kdy nám hory
dovolili si je prohlédnout. Kolem půl 11. se vrcholky zahalily do šedého pláště, ze kterého se
mimo nepřetržitého dvouapůlhodinového deště linuly i zvuky nebezpečných hromů bičující
štíty hor. Po příjemném tříhodinovém odpočinku jsme se rozhodli opustit náš vysněný teplý
příbytek s pocitem, že z naplánovaných ferrat Allmaier-Toni-Weg a Madonnen zbyly jen
pohledy na jejich vrholky.
Sestup byl ale i tak příjemný. Po dešti zbyla jen mokrá horská cesta a šedivá mračna
se držela hřebenů, kam jsme se původně chystali. Jako odměnu za vynaložené úsilí při
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zdolávání 798 výškových metrech nám byla dána místního adrenalinového parku. Kde jsme
zdolali (VŠICHNI) VELICE NÁROČNOU ferratu Galitzenklamm-Klettersteig.

Galitzenklamm-Klettersteig
Charakteristika ferraty dle průvodce:
Délka ferraty:
Zdolané převýšení:
Délka sestupu:
Obtížnost:

40 minut
70 výškových metrů
15 minut
C/D

Tato ferrata byla původně plánována až na poslední den našeho pobytu, ale díky
nepřízní počasí jsme se rozhodli ji uskutečnit již druhý den. Mladistvá uspěchanost a
nerozvážnost se ale podepsala nejen na účastnících, ale i na instruktorech. Náročnost ferraty
se díky dešti trochu zvýšila a namáhavý výstup a sestup takřka 800 výškových metrů se
podepsal na všech. I tak jsem se ale nevzdali a cestu jsme absolvovali a náramně si jí užili. Do
útrob parku jsme se pak ještě vrátili, ale to už je na jiný odstavec…
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Sobota – KURVAHOŠIGUITTENTAG
Po nevydařeném pátku přišla sobota. Den, který jsme si hodlali užít. V našem
hledáčku bylo několik ferrat. Záleželo jen na počasí, našich silách a chuti. Vyrazili jsme časně
a na čas. Trénink z přechozích dnů se ihned na startu vyplatil. Ani Vítek se neopozdil. Výchozí
bod byl jasný (parkoviště Lienzer Dolomiten-Hute) Bloudění tedy dnes nehrozilo. Známá tvář
u dolní závory už nás z dálky zdravila a z ledvinky u pasu již připravovala regionální
samolepky , vše nasvědčovalo ideálním podmínkám.
Na parkovišti výčet naplánovaných tras, rozdělení do dvou družstev a hurá do
ferrat. Jedna skupina měla za úkol vystoupat k již dříve zmíněné chatě Karlsbader Hutte
(2261 m.n.m.) Což z výchozího parkoviště bylo více než 600 výškových metrů. Z této chaty
pak skupina pokračovala po hřeben k nástupu do ferraty Panorama-Klettersteig. To
znamenalo zvládnout dalších cca 290 výškových metrů. Odměnou jim za to byla, jak už název
ferraty napovídal, nádherná hřebenová zajištěná skalní hřebenovka končící na nejvyšším
vrcholu Lienzkých dolomit Grosse Sandspitzze ( 2272 m.n.m.)

Panorama-Klettersteig
Charakteristika ferraty dle průvodce:
Délka ferraty:
Zdolané převýšení:
Délka sestupu:
Orientace:
Obtížnost:

1,5-2 hodiny
220 výškových metrů
1,5 hodiny
západ, sever, východ
C/D
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Druhé družstvo nedočkavých ferratistů nechtěla nechat nic náhodě. Po
zkušenostech z uplynulých dnů vyměnili raději dlouhý nástup za Piccola ferratu střední
obtížnosti, která rovněž vedla přes hřeben a nabídla nám tak nový pohled na Lienzké
dolomity.

Piccola -Klettersteig
Charakteristika ferraty dle průvodce:
Délka ferraty:
Zdolané převýšení:
Délka sestupu:
Orientace:
Obtížnost:

20minut
80 výškových metrů
1,5 hodiny
severozápad, západ
B/C

Po vystoupání celého druhého družstva do sedla Hohes Torl (2233 m.n.m.) se
naskytla možnost nástupu do dalších ferrat. Po krátké poradě se tedy druhé družstvo
rozdělilo na dvě další skupiny. Skupina 2a si vytyčila Leserz-Kletersteig začínající nedaleko
zmíněného sedla. Ferrata vzbuzovala oprávněný respekt i v první skupině, která po ní
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pokukovala při svém výstupu k chatěKarlbader Hutte. Cesta měla díky svému názvu jasný
směr-rovně vzhůru-kolmou stěnou vyčnívající z majestátního hřebene.

Laserz -Klettersteig
Charakteristika ferraty dle průvodce:
Délka ferraty:
Zdolané převýšení:
Délka sestupu:
Orientace:
Obtížnost:

2-3 hodiny
420 výškových metrů
2 hodiny
severozápad, západ
D

Skupina 2b, na nic nečekala, nechtěla zůstat v ústraní. Ihned se pod hlavním masívem
vydala směrem k chatě Karlsbader Hutte. Odtud si zvolila náročný výstup k nástupu ferraty
Geirgjagersteig. Což byla jedna ze dvou sestupových cest Panorama-Klettersteig. Především
to byla ale možnost jak se pokusit dobít nejvyšší bod oblasti. Vrchol Grosse Sandspitze nebyl
stále dobyt. První skupina byla stále na hřebeni. Výstup družstva 2-B byl pro to takřka
smrtící. Nebýt nízké nadmořské výšky jistě by se dostaly i příznaky výškové nemoci. K tempu
je ale přinutilo počasí. Čas se neúprosně blížil k 15. hodině. Chuť ale všech členů byla cítit na
každém kroku. Nakonec se nad námi skály slitovaly a ocenily náš výstup. Svými ostrými
hřebeny a roztrhaly blížící se bouřkové mraky a my mohli nastoupit do ferraty. Při rychlém
výstupu jsme ale nenarazili na značení ferraty Gebirgjagrsteig a došli k Air-Shubel-Steig, která
byla o trochu lehčí nicméně cíl zůstal stejný. Grosse Sandspitze. Kolem 17. hodiny byl vrchol
dobyt. Důkazem toho je skupinová fotka. Pod vrcholem jsme se pozdravili s první skupinou.
Na vrcholu jsme se rozhodli sestoupit částí Panorama-Klettersteig k únikové cestě pod
hřebenem. Odtud už nic nebránilo sestoupit suťoviskem až k hlavní cestě u Karlsbader Hutte,
kde už jsme byli očekáváni oběma družstvy. Úspěšný den plný skvělých a
nezapomenutelných zážitků. To byla pro nás sobota…
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Neděle- PŘÍŠTĚ BUDEME CHYTŘEJŠÍ STAROUŠKU
Poslední den bych pojmenoval podle staré české komedie. Jak název napovídá. Mládí
a lidská opovážlivost, jde ruku v ruce , Vrátili jsme se do adrenalinového parku. Družstva
zůstala takřka nezměněna. V plánu byly ferraty vysoké náročnosti. Díky umístění tu nebylo
takřka žádné riziko. Cesty byly zajištěné, horské počasí zde nebylo tak nepředvídatelné, jako
na hřebenech a přípaná pomoc takřka na zavolání kolem jdoucí návštěvníky. Nic velkého ale
nenásledovalo. První skupina se stejně jako druhá postupně profiltrovala až na tzv.
VYVOLENÉ, kteří trasy dokončili. První skupina zvládla nejnáročnější cestu parku zvanou
ADRENALIN, druhé družstvo se velice srdnatě popralo s cestou SADOMASOCHIST. Ač někteří
nedokončili, tak si zaslouží uznání stejné, jako ti co dolezli. Skály jim daly možnost zjistit co
v nich je. Ukázaly nám všem naše slabé a silné stránky, aby výše jsme se měli na pozoru.
…Neboť člověk je mocný, ale příroda je stále mocnější….

Adrenalin -Klettersteig
Charakteristika ferraty dle průvodce:
Délka ferraty:
Zdolané převýšení:
Délka sestupu:
Orientace:
Obtížnost:

2-3 hodiny
220 výškových metrů
50minut
severovýchod, západ
D/E

Sado-masochist -Klettersteig
Charakteristika ferraty dle průvodce:
Délka ferraty:
Zdolané převýšení:
Délka sestupu:
Orientace:
Obtížnost:

2-3 hodiny
80 výškových metrů
20 minut
severozápad, západ
C/D

Na dalších kurzech se na Vás těší tým instruktorů FitVISION 
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