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Großglockner

Informacije za hribolazce 
s strani domačih vodičev, Gorske reševalne službe, 
turističnih društev, Narodnega parka Visoke Ture in 
Avstrijskega alpskega združenja.

Großglockner Vzponi na vrh Nevarnosti

Vzpenjalne trase s severne strani „Heiligenblut  Glockner“

Vzpon na „Großglockner“ od koče „Erzherzog-Johann-
Hütte”
360 višinskih metrov, delno �ksne varovalne točke, II. 
težavnostna stopnja, do 40 stopinj na „Glocknerleitl“, približno 
1,5 do 2,5 ure (najbolj enostaven spust). 
Od koče „Erzherzog-Johann-Hütte“ preko „Firnrücken“ in 
40 stopinjskega „Eishang des Glocknerleitl“ do pričetka 
skal. Preko grebena na „Kleinglockner“, spust na „Glockner-
scharte“ in preko „steile Platten“ (II. težavnostna stopnja) do 
vrhnjega križa. Možnosti varnostne pritrditve se nahajajo 
na celotnem skalnem področju na jeklenih palicah in klinih 
z obročki.

„Stüdlgrat“ (Südwestgrat), 550 višinskih metrov ob vstopu, 
deloma �ksne varovalne točke, II., III. in eno mesto IV. 
težavnostne stopnje, približno 3,5 ur (od koče „Stüdlhütte“ 
1.000 višinskih metrov, približno 5 ur).
Od koče „Stüdlhütte“ na „Teischnitzkees“, zahodno pod „Lu-
isengrat“ do „Luisenscharte“ in zahodno naprej od grebena 
neposredno do vzpona „Stüdlgrat-Einstieg“. Vzpenjanje 
pretežno neposredno ob Grebenu – v zahodnem delu 
nevarnost kamnitih plazov! Vzpenjalne težave se prično na 
drugi polovici vzpona na točki „Frühstücksplatz“.

Kamniti plazovi
Zavoljo klimatskih sprememb (n. pr. taljenje večnega ledu 
(permafrost), taljenje ledenika) raste nevarnost pred kamniti 
plazovi. Iz gorskih kril kamniti plazovi lahko preidejo tudi na 
sosednje ledenike. Najbolj primeren čas za ledeniške pohode sta 
pozna pomlad in jesen. 

Nevihte/Vremenski preobrati
S tem povezane so poledenitve, snežne padavine in slaba 
vidljivost. Stopnja težavnosti na vzpenjačah se bliskovito veča. 
Orientacija v stanju „white out“ na ledenikih ali na „Glocknerleitl“ 
je skorajda nemogoča. 

Plazovi
Plazovi lahko nastanejo v vsakem letnem času, predvsem po 
snežnih padavinah s sledečim vetrom ali otoplitvami. Dostop do 
„Pasterze“ je pozimi zelo ogrožen s plazovi!

Ledeniški spoji
Na ledenikih se je potrebno privezati, kajti le vrvi in pravilne 
varovalne tehnike obvarujejo pred padci!

Subjektivne nevarnosti – človek 
Na tem mestu je poostrena izpostavljenost na ozkih prehodih in 
na vrhu; mnogi se prerivajo po predelu “Glocknerleitl” gor in dol, 
preko “Glocknerscharte” sem ter tja; neizkušeni vzpenjalci z 
nezadostnim znanjem privezovanja ovirajo skupine za njimi, 
povzročajo nezaželena prehitevanja na vzpenjalnih poteh!

Nezadostne sposobnosti
Na tem mestu je poostrena izpostavljenost na ozkih prehodih in 
na vrhu; mnogi se prerivajo po predelu “Glocknerleitl” gor in dol, 
preko “Glocknerscharte” sem ter tja; neizkušeni vzpenjalci z 
nezadostnim znanjem privezovanja ovirajo skupine za njimi, 
povzročajo nezaželena prehitevanja na vzpenjalnih poteh!

Pomanjlkjiva oprema
Neprivezani vzpenjalci, ali vzpenjalci, ki „Großglockner“ želijo 
osvojiti brez ustrezne vzpenjalne opreme, ogrožajo sebe in ostale 
udeležene v vzponu ali spustu z gore.

Načrtovanje pohoda

Vremenska napoved 

Servis Alpska vremenska napoved nudi odzivnik in osebno svetovanje 
po telefonu. Domači gorski vodniki in upravljalci koč radi predajo 
informacije o razmerah na gori.

Osebno svetovanje: +43/(0)512/291600 (Pon.-Sob.: od 13.-18. ure)
Odzivniki v Avstriji:
- Vreme v celotnih Alpah: 0900 91156680. 
- Vzhodne Alpe: 0900 91156682.
- Regionalno vreme v Alpah: 0900 91156681.
Odzivnik v Nemčiji:
- Alpska vremenska napoved: 0190116011.

Oprema (običajna pot)

• 1 nahrbtnik s prostornino 30 - 40 l.
• Nepremočljiva, visokogorska športna oblačila z jopico, kakovostnimi  
 rokavicami, čepico, gamašami. 
• Gorski čevlji (segment uporabe C/D).
• Sončna očala, zaščita za ustnice, krema za sončenje, Sončna čepica. 
• Spalna vreča, pribor za umivanje (mali format).
• Pribor za prvo pomoč, reševalna vreča, čelna svetilka.
• Kombiniran pas ali alpinski hribolazniški pas.
• Gorska vrv (enojna/10 mm/40 m).
• Vzpenjalni klini z nedrsečo ploščo, 1 cepin za led, 2 klina za led.
• 2 debelejši vrvi (3 und 5 m), 2 tračni zanki (120 cm).
• 5 Karabinerjev, 3 z navojnim varovalom, varovalna naprava.
• Članska izkaznica združenja “Glocknergruppe“, številčna oznaka „Nr. 40“.

Dodatno pri prehodu „Stüdlgrat“:
• Varovalna čelada, 2 ekspresni komplet.

Znanja in spretnosti:

• Znanje hoje, brez vrtoglavice, znanje vzpenjale tehnike, znanje uporabe  
 vzpenjalne opreme. 
• Telesna pripravljenost, zmožnost 8 urne hoje.
• Sposobnost aklimatizacije. 
• Znanje tehnik pričrščevanj, obvladovanje tehnik izhodov iz ledeniških  
 špranj.*
• Varovalna tehnika na ledenikih in grebenih.*
• Znanja o orientaciji.*

Dodatno pri prehodu „Stüdlgrat“:
• Tehnika plezanja – III. do IV. težavnostna stopnja.
• Varovalna in spustna tehnika.

* Pri pohodu z gorskim vodičem ni potrebno.

Najvišja gora Avstrije na domače in zamejske hribolazce deluje 
kakor magnet.  Z najbolj pogostimi vzponi preko „Salmhütte“ 
in „Stüdlhütte“, naprej preko  „Stüdlgrat“ in ekstremnih ledenih vz-
ponov (n. pr. „Palavicinirinne“), nudi vsem vzpenjalcem privlačne 
cilje. Žal se pogosto pripeti, da „Großglockner“ hribolazci podcen-
jujejo. Tudi najbolj preprost vzpon od „Salmhütte“ ali „Stüdlhütte“ 
na „Erzherzog-Johann-Hütte“ in do „Großglockner_ja“ od 
hribolazcev zahteva alpske izkušnje in pravilno uporabo vrvi in 
varovalne tehnike. Že nekaj let pa  „Großglockner“ hribolazcev ne 
vabi le poleti, temveč postaja pogost cilj obiskovalcev alpskih koč 
in hriblozacev tudi pozimi. Ob tem je že nekaj let možno naleteti 
na hriblozce s šotori, predvsem na predelu „Ködnitzkees“, čeprav 
je šotorenje v Nacionalnem parku Visoke Ture prepovedano! 
Ta razvoj je botroval k temu, da se zmeraj znova dogajajo težke 
nesreče z zapletenimi reševalnimi akcijami. Zato je hribolazcem 
in pohodnikom potrebno ponuditi pomembne informacije o 
varnostnih ukrepih. Na podlagi obsežne ankete Avstrijskega 
alpskega združenja sta mogoči dve izjavi:

1. Na „Großglockner_ju“ je resda gneča, ampak le ob določenih 
dnevih, ob določenih urah in na določenih mestih!
2. Goro premnogo hribolazcev podcenjuje!

Spusta z vrha „Kleinglockner“ v smeri „Erzherzog-Johann-Hütte“.

Vzpenjalna pot od koče „Salmhütte“ preko „Hohenwartscharte“

Iz kraja „Heiligenblut“ preko „Leitertal“ (Fürstbischof 
Salm Weg) do koče „Salmhütte“ (približno 4 do 5 ur) ali na 
„Mautstraße“ do „Glocknerhaus“ in preko „Stockerscharte“ 
do „Salmhütte“ (2.638 m; približno 3 ure); Alternativno od 
„Lucknerhaus“ v dveh urah do koče „Glorer Hütte“ in v 
nadaljni uri do koče „Salmhütte“; preko „Hohenwartkees“ 
in zahodnega gorskega krila  (I. težavnostna stopnja, 
varovala) v „Hohenwartscharte“. Naprej preko „Salmkamp“ 
do koče „Erzherzog-Johann-Hütte“ (približno 3 do 3,5 ure).

Pozor: prečkanje ledenikov na vseh trasah; privez 
obvezen! Uporaba cepina obvezna!

Pozor: Noben vzpon na „Großglockner“ ni enostaven, 
tudi ne vzpon preko koče „Salmhütte“! „Stüdlgrat“ ni 
vzpenjalna pot!

Na „Großglockner“ vodi vključno z variantami približno 30 
poti. Več kakor 90 odstotkov vseh vzponov se izvaja v poletnih 
mesecih od „Salmhütte“ in „Stüdlhütte“ preko običajne 
poti do koče „Erzherzog-Johann-Hütte“ in od tam preko 
„Glocknerleitl“ na vrh.
Zelo priljubljen je tudi vzpon od „Stüdlhütte“ preko „Stüdlgrat“, 
ki vodi neposredno na „Großglockner“.
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Vzponi z južne smeri „Kals  Glockner“.

Iz vasi „Heiligenblut“ in „Kals a. G.“ vodijo poti do koče 
„Erzherzog-Johann-Hütte“ (3.454 m) preko „Adlersruhe“. Vzpon 
na „Großglockner“ priporočamo izpeljati v dveh dnevih!

Od kraja „Kals a. G.“ (1.325 m) z avtomobilom/avtobusom po 
cesti „Kalser Glocknerstraße“ do kraja „Lucknerhaus“ (1.920 
m); mimo koče „Lucknerhütte“ (2.241 m) do koče „Stüdlhütte“ 
(2.802 m; približno 3 ure). Od koče „Stüdlhütte“ po poti z 
oznako „AV-Weg Nr. 712“ do kraja „Steinmann“ na začetku 
področja „Ködnitzkeeses“. Preko „Ködnitzkees“ po zaščitenem 
kamnitem slemenu do koče „Erzherzog-Johann-Hütte“ (3.454 
m) na pobočju „Adlersruhe“. Dodatna možnost poteka po 
trasi od „Lucknerhaus“ do „Lucknerhütte“ in naprej približno 
10 minut peš do razcepa. Sedaj desno po poti „AV-Weg Nr. 
712A“ do „Mürztaler Steig“. Naprej po delno zavarovani poti 
do koče „Erzherzog-Johann-Hütte“ (približno 4,5 ur). 

Od kraja „Heiligenblut“ preko „Mautstraße“ do vrha 
„Franz-Josefs-Höhe“; po ledeniški poti „Pasterze“ 
(Gletscherbahn) do same „Pasterze“; po prečkanju ledenika 
vzpon do „Frühstücksplatz” (2.793 m); naprej preko 
stopničastega „Hofmannskees“ do „Salmkamp“ in do koče 
„Erzherzog-Johann-Hütte“ na „Adlersruhe“ (približno 5 ur). 
Alternativno z destinacije „Frühstücksplatz” preko „Glock-
nerkarkamp“ (= “Meletzkigrad”; II. težavnostna stopnja).



Sicher auf das 
Dach Österreichs

 

 

Pomembno na enem mestu
Nacionalni park in 
planinski zvezi

Hribolazništva ni mogoče osvojiti z enega dne na drugega! 
Pod vodstvom odlikovanega gorskega in smučarskega vodiča 
se v organiziranih alpskih tečajih  posebnih hribolazniških šol 
naučite ustrezne hribolazniške in plezalne tehnike. V kolikor Vam 
primanjkuje izkušenj in spretnosti, imate na „Großglockner_ju“ 
tri možnosti:

1. Pripravljeni ste žrtvovati Življenje!
2. Odrečete se pohodu na „Großglockner“!
3. Zaupate hribolazniškemu in smučarskemu učitelju!

Že iz pionirskih časov alpskega turizma so pohodni in smučarski 
vodniki iz vasi "Heiligenblut" in "Kals" vajeni svoje goste na 
vrh pripeljati varno, kajti nihče razmer na gori (vremenske 
razmere, poznavanje krajev, nevarnostna območja) ne pozna 
bolje od njih! Dodatno spremljanje domačega pohodnega 
in smučarskega vodnika ne zagotavlja le udobne osvojitve 
najvišjega vrha Avstrije, zavoljo znanja vodnikov o kulturi in 
naravi postane pohod na „Glockner“ posebno gorsko doživetje 
sredi Nacionalnega parka Visoke Ture. 

Zgodovina osvajanj „Glockner_ja“:
Dogodki na „Großglockner_ju“ so tesno povezani z Alpskim 
združenjem in domačimi gorskimi vodniki.

1799 in 1800: Franz Xaver Altgraf von SALM, Bischof von Gurk (škof kraja  
 „Gurk“), je bil vzpodbudnik koroških odprav na „Großglockner“.
 

28. Julij 1800: Prvi vzpon na „Großglockner“. Slava prvih vodičev   
 na „Großglockner“ pripada bratoma Martinu in Seppu KLOTZU iz  
 „Heiligenblut_a“.

1. Sept. 1853: Prvi vzpon Josefa MAYR_ja, Josefa SCHNELL_a in 
 Johann_a RANGGETINER_ja iz „Kalsa“ na „Großglockner“ z   
 južno-tirolske smeri .

1869: Praški trgovec Johann STÜDL, za katerega je „Kals a. G.“ postal  
 druga domovina, je po nalogu Alpskega združenja ustanovil 1.  
 vzhodnoplaninski zvezi vodičev.

5. Aug. 1869: Karl HOFMANN; Prva osvojitev „Hofmannskeese_ja“.

1870:  Ustanovitev združenja vodnikov „Heiligenblut“.

Ukrepi v primeru nesreče Varovalne koče in počivališča Gorski vodiči in zgodovina

Ker pri hribolazništvu delne nevarnosti ni mogoče izključiti, 
lahko pride do posredovanja Gorske reševalne službe. Z ozirom 
na vrsto nesreče in/ali vremensko situacijo takšna akcija poteka 
tudi s pomočjo helikopterja. Številni hribolazci, pohodniki, 
vzpenjalci in smučarji so ostali pri Življenju – in to ne le na 
„Großglockner_ju“ – zahvaljujoč požrtvovalnemu delu Gorske 
reševalne službe.

Gorska reševalna služba je dosegljiva na sledeči številki:

   112         Euro-Klic v sili

Vzroki nesreč na področju „Großglockner_ja“ so številni, zato se 
jim lahko pripiše določen trend. Pogosto so reševalne akcije na 
„Großglockner_ju“ velik izziv za reševalne ekipe in so povezane 
tudi z veliko nevarnostjo.

Veliko hribolazcev ne ve, da reševalne akcije niso brezplačne. 
Zato vsakemu hribolazcu priporočamo, da pred pohodom 
sklene ustrezno zavarovanje. Avstrijski planinski zvezi ponuja 
globalni servis posebnega varstva ob nesrečah v prostem času. 
Zavarovalna premija je že všteta v znesek članarine. Stroški 
za helikopter v Avstriji in zamejstvu ali stroški reševalnih akcij 
in postopkov po nesreči so kriti do višine € 22.000 po osebi. 
Tudi Gorska reševalna služba ponuja zavarovanje, s katerim so 
pokriti stroški do višine € 15.000.

Mnogo hribolazcev se ne zaveda, da je „Großglockner“ osrčje 
Nacionalnega parka Visoke Ture .
Ta se razteza preko področij zveznih dežel Koroške, Solnograške 
ter Tirolske in je bil po etapah uresničen v letih med 1981 in 1991. 
S skupno površino okoli 1836 km2 je Nacionalni park Visoke Ture 
največje zaščiteno področje celotnih Alp.

Komajda znano je, da „Großglockner“ s svojo celotno okolico 
spada v Avstrijski planinski zvezi. Že 1914 je želel privatnik kupiti 
osrednji „Glocknerkamm“ na koroški strani, ga uporabljati za 
lovski poligon, sočasno pa vse poti in vzpenjače za hribolazce 
zapreti!
Lesarski podjetnik in mecen naravovarstvenikov, Albert WIRTH iz 
Villacha, je to nevarnost preprečil. Leta 1918 je kupil okoli 41 km2 
posestva na področju “Großglockner-Pasterze-Gamsgrube” in ga 
prepustil Alpskemu združenju. Leta 1938 je planinski zvezi kupilo 
nadaljnjih 30 km2 posesti na južni strani „Großglocknerja“. Danes 
je Avstrijski planinski zvezi z 333 km2 posesti v Nacionalnem 
parku Visoke Ture največji samostojni posestnik.

S premišljeno strategijo, to področje za večne čase zavarovati 
kot „Naravovarstveno območje“, je bilo možno preprečiti velike 
tehnične posege in tako postaviti temelj za Nacionalni park 
Visoke Ture.

Salmhütte (2.638 m) - na koncu doline „Leitertal“.
OeAV-Sekcija Wien, 50 ležišč, zimski prostor 6 ležišč. 
Odprto: od srede junija do konca septembra.
Tel. +43/(0)4824/2089, E-Pošta: salmhuette@aon.at, 
www.salmhuette.at

Kals am Großglockner (1.325 m)
Dolina „Kalser Tal“ v južni Tirolski je „drugačna“, mirnejša stran 
„Großglockner_ja“. Turistični razvoj se je sprožil po prvem 
vzponu s te strani, v letu 1855. S premišljeno izgraditvijo poletne 
in zimske strukture je v dolini „Kalser Tal“ prvotnost ostala 
ohranjena. 

Obsežna scenerija okoli vasi „Kals am Großglockner“, v osrčju 
Nacionalnega parka Visoke Ture (Nationalpark Hohe Tauern), 
pohodnku in vzpenjalcu ponuja obilico čudovitih alpskih ciljev 
in editnstvenih doživetij na sončni strani „Großglockner_ja“. 
Vas ob vznožju „Großglockner_ja“, „Kals“, kjer v skladu s tradicijo 
ohranjajo tirolsko gostoljubje, je idealen kraj tudi za dragocen 
družinski dopust. Vseskozi boste na dopustu sprejemali energijo, 
našli sprostitev in uživali naravo. Regija ponuja zanimive kulturne 
in izobraževalne prireditve kot tudi privlačne ponudbe  vseh 
bivlnih kategorij. Vsem obiskovalcem „Kals_a“ priporočamo obisk 
razstave „Die Großglockner-Ausstellung“ v stavbi „Glocknerhaus“.

Smučanje in zimski pohodi

Še pred nekaj leti so „Großglockner“ obhajali pretežno v 
poletnih mesecih. S povečanim številom smučarskih 
pohodnikov se je slika v preteklih letih korenito spremenila. 
Danes „Großglockner“ obhajajo skozi vse leto. Pogosto pa so 
zimski vzponi podcenjevani. Razmere v tem delu leta so 
težavnejše od poletnih. Zmrzal, zamrznitve skal, veter, višina in 
zahteve po telesni pripravljenosti ne smejo biti podcenjevane. 
Časovna priprava zimske smučarske odprave ali zimskega 
pohoda obsega več časa kakor poletna. Smučarski pohod ali 
zimski vzpon na „Großglockner“ naj bo izveden le od izkušenih 
in kondicijsko ustrezno pripravljenih alpinistov ali v spremstvu 
domačega vzpenjalnega ali smučarskega vodnika. Najbolj 
ugoden čas za spust z „Großglockner_ja“ je spomladi, od srede 
marca naprej. 

Načrtovanja in priprave na pohode
•  Objektivna samoocena glede lastne pripravljenosti in   
 smučarskega znanja.
• Zbiranje informacij: vremenska napoved, poročilo o plazovih  
 (www.lawine.at), splošne razmere.
•  Zemljevidi (AV-Karte Glocknergruppe Nr. 40), vodniška   
 literatura

Oprema
•  Alpska oprema: kombiniran pas, vrvi, cepini, pohodniški čevlji,
 klini, pasne zaponke, zaščitna očala, krema za sončenje, itn.
•  Naprave za iskanje zasutih v plazovih, sonde, lopate, popol 
 noma opremljen pohodniški nahrbtnik, komplet prve pomoči.

Pomembna opozorila
•  Izbrati varno pot za vzpon in spust.
•  Vedenje v skladu z varnostjo pred plazovi (razmiki v skupini,  
 posamezni spusti, itn.)
•  Tudi smučarski pohodniki morajo pri pohodu na „Großglock- 
 ner“ zavarovati vrv!

Počivališča in možnosti nočitev
• Lucknerhaus (1.920 m; koča dostopna iz „Kals a. Großglock- 
 ner“ po cesti „Kalser Glocknerstraße“, odprta od februarja do  
 konca oktobra in za Božič).
• Stüdlhütte (2.802 m; odprta od začetka marca do srede maja).

Literatura za vodnike
Weiss, R., S. Weiss, K. Schall, Hribolazniški vodnik po koroški in 
vzhodni tirolski (2002): Atlas za ljubitelje gora in smučarske 
pohodnike, južna in jugovzhodna Tirolska, 2., aktualizirana 
izdaja., Schall-Verlag; Wien, 312 S. 
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načrtovanje-okoljevarstvo, Wilhelm-Greil-Straße 15, A-6010 Innsbruck. 
E-Pošta: raumplanung.naturschutz@alpenverein.at
Teksti: B. Pichler, E. Rieger, J. Gratz, J. Essl, P. Bauernfeind, P. Haßlacher, P. Tembler, TV-Kals .
Fotografije: E. Rieger, M. Glantschnig, Nacionalni park Visoke Ture-Koroška (Nationalpark 
Hohe Tauern-Kärnten), P. Bauernfeind, P. Tembler, Turistična zveza „Heiligenblut“.
Oblikovanje: R. Hastik (OeAV/Strokovni odsek krajinsko načrtovanje-okoljevarstvo).
Tisk: Oberdruck Digital - Medienproduktion GesmbH, Dölsach-Stribach.

2., aktualizirana in predelana izdaja                                Innsbruck/Kals/Heiligenblut, maj 2007.

Posredovanje gorskih vodičev
Združenje gorskih vodnikov Heiligenblut, Hof 4, 
A-9844 Heiligenblut, 
Tel. +43/(0)4824/27 00, Fax +43/(0)4824/27 00-4.
E-Pošta: grossglockner-bergfuehrer@8ung.at
www.grossglockner-bergfuehrer.at

Združenje gorskih in smučarskih vodnikov Kals, 
A-9981 Kals am Großglockner
Tel. +43/(0)4876/82 63, Fax +43/(0)4876/82 63.
E-Pošta: info@glocknerfuehrer.at, www.glocknerfuehrer.at

Gorska reševalna služba – Klic v sili 
Telefon: 140 ali 112.
Heiligenblut: +43/(0)4824/2004.
Kals: +43/(0)4876/8248.

Služba za opozorila pred plazovi
Herrengasse 1-3, A-6020 Innsbruck
Brezplačno: +43/(0)800 800 503.
Zamejstvo: +43/(0)512/581839 503. 
Fax (odziv):  +43/(0)512/580915. 
E-Pošta: lawine@tirol.gv.at, www.lawine.at

Informacijska mesta nacionalnega parka
A-9844 Heiligenblut, Tel. +43/(0)4824/2700
A-9981 Kals am Großglockner, Tel. +43/(0)4876/8370
(Informacijska mesta odprta le v poletni sezoni.)

Turistične zveze/Turistične informacije
A-9844 Heiligenblut, Tel. +43/(0)4824/2001-21.
E-Pošta: o�ce@heiligenblut.at, www.heiligenblut.at
A-9981 Kals am Großglockner, Tel. +43/(0)4876/8800.
E-Pošta: kals@tirol.com, www.kalsamgrossglockner.info

Informacije v svetovnem spletu:
ÖBB-Postbus GmbH: www.postbus.at   
Avstrijska železnica:  www.oebb.at
Avstrijski planinski zvezi: www.alpenverein.at              
Nacionalni park Visoke Ture : www.hohetauern.at             
Nacionalni park Visoke Ture, Koroška: www.tauernalpin.at           
Nacionalni park Visoke Ture, vzhodno tirolska regija: www.hohetauern-osttirol.at

Literatura in zemljevidi
End, W. (2003): Glocknergruppe und Granatspitzgruppe. Alpenvereinsfüh-
rer, 10., aktualizirana izdaja, Rother Verlag; München, 697 S.
Zemljevid alpskega združenja št.: 40 (Glocknergruppe), M 1:25.000 
Digitalni zemljevid Alpskega združenja (Vzhodne Alpe; 3D-Animacija) 
Zemljevid Avstrije (Nr. 3227), M 1:25.000 in 1:50.000

Stüdlhütte (2.802 m) - „Fanatscharte“.
DAV-Sekcija Oberland, 104 ležišča, zimski prostor 24 ležišč.
Obratovalni čas: konec junija do srede oktobra in od začetka 
marca do srede maj (točka za obhod predela Stüdlgrat!)
Tel. +43(0)4876/8209, E-Pošta: info@grossglocknerappartement.at
www.stuedlhuette.at

Erzherzog-Johann-Hütte (3.454 m) - na „Adlersruhe”
Avstrijski alpski klub, 120 ležišč, brez zimskega nočitvenega 
prostora.
Obratovalni čas: konec junija do konca septembra
(najpomembnejša točka za vzpon na „Großglockner“ po običajni poti!) 
Tel. +43(0)4876/8500, E-Pošta: info@erzherzog-johann-huette.at, 
www.erzherzog-johann-huette.at

Heiligenblut (1.291 m)
Heiligenblut, izhodiščna točka prve osvojitve „Großglockner_ja“ 
v letu 1800 ponuja panoramski pogled na „Großglockner“. 
Sanjska cesta Alp, „die Großglockner Hochalpenstraße“, Vas 
pripelje do nas. Tukaj doživetje pomeni oddih. Vrnitev k naravi 
v Nacionalnem parku Visoke Ture, vendar brez odrekanja 
udobju. Fascinacija gora, sredi njih „Großglockner“ - božanska 
narava  nepopačeni gorski svet. „Heiligenblut“ vzbuja veselje do 
pohodovanja, hribolazništva in smučanja v sproščeni družbi. S 
ponudniki „TauernAlpin“ in „TauernGold“ je doživljajski dopust 
zagotovljen ... individualno, v dvoje, z otroki ali prijatelji.

Kals 
am Großglockner

Matrei 
in Osttirol

Huben

Großkirchheim

Heiligenblut

Großglockner
3798 m

Erzh.
Johann Hütte

Salmhütte
Stüdlhütte

Ozadje zemljevida: Atlas Tirolske; Inštitut za geogra�jo: oddelek deželoznanstva, 
Univerze v Innsbrucku 
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