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Nedohlédneme sice k Černému ani k Jaderskému moři, ale při popisu výhledu 
z nejvyšší rakouské hory mluvíme o „moři vrcholů“. A to zcela oprávněně! Fanoušci 
Glockneru spočítali, že viditelnost pokrývá 151 880 km2, což je téměř dvakrát více 
než plocha České republiky. Skutečnost, že vůbec někdo přišel s nápadem provést 
takový výpočet, je dokladem významnosti nejvyššího vrcholu Rakouska.
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Velmi brzo ráno bývá 
Großglockner rájem klidu

Co vše lze z vrcholu rozeznat, uveďme jen 
ve zkratce: Ledovcovou pyramidu Groß-
venedigeru, skalnaté štíty Karwendelu, ze-
lenošedé Kitzbühelské hory, hřeben Wilder 
Kaiser, Birnhorn, Großes Wiesbachhorn, 
Watzmann a Hochkönig, nepřehlédnu-
telný Hoher Dachstein, Totes Gebirge 
a Gesäuse, Sonnblick, Hochalmspitze, 
na obzoru pak Triglav, Karnské Alpy, Scho-
bergruppe, stovky štítů v Dolomitech, Hoch- 
gall, Adamello a Ortler, Zillertalské Alpy, 
a také daleko, opravdu daleko Český les 
a Bavorský les. Těžko tomu uvěřit.
Z Großglockneru je vidět mnoho důležitých 
vrcholů východních Alp a dokonce i někte-
rá nízká pohoří. Za jasného dne je dohled 
235 km. To je další zajímavé číslo! Když sedí-
te nahoře a zhluboka dýcháte, zcela pro-
padnete okolnímu panoramatu, aniž byste 
ovšem sčítali hory či odhadovali vzdále-
nost mezi nimi. A už vůbec nebudete řešit 
plochu před sebou. I otrlý alpinista žasne. 
Štít za štítem, ať se podíváte kterýmkoli 
směrem, linie na obzoru nikdy nekončí.  
Na Großglockneru vás ovládne nekonečno.

Než výstup
Osada Ferleiten. Pro obyvatele Severních 
Alp je vysokohorská silnice Glockner-Hoch- 
alpenstrasse jednou z několika možností, jak 
se dostat do blízkosti Großglockneru. Beze-
sporu je to velmi působivý přístup. Na sedle 
Fuscher Törl nám před autem přeběhl první 
svišť. Jeli jsme pomalu, úžasné rozhledy vět-
ší rychlost ani neumožňovaly, a tak se nám 
podařilo snadno zabrzdit. S rostoucí výškou 
je okolí zajímavější, vaše oči přitahují divo-
ké boky Wiesbachhornu, Bratschenkopfu, 
Klockerinu, Hoher Docku, Fuscherkarkopfu 
a Sinwellecku. U Fuscher Törl nevynechejte 
odbočku na Edelweissspitze. Můžete si sice 
myslet, že vyjet autem až na vrchol je ne-
normální, přesto to zážitek nijak nesnižuje. 
Na nejvyšší výhledové místo je třeba zvlád-
nout jen pár schodů. 
Dominantní Großglockner je atraktivním cí-
lem. Ten, kdo na něj chce vystoupit, musí 
být ale dobře připraven. Kondice a zkuše-
nosti snižují nebezpečí úrazu. Dobře se při-
pravit, znamená absolvovat několik výprav  
na okolní vrcholy. Z chaty Oberwalder Hütte 

jsou dosažitelné Eiskögele, Johannisberg, 
Hohe Riffl, Vorderer, Mittlerer nebo Großer 
Bärenkopf. Na některé se dá dostat přímo 
z Franz-Josefs-Höhe. Oblíbenou túrou je vý-
stup na Fuscherkarkopf, z něhož se nabízí 
nádherný pohled na Pasterze, na obří le-
dovou plochu pod Glocknerem a na kdy-
si slavný kuloár Pallavicini Rinne. Led v tom-
to žlebu již téměř vymizel, stejně tak výrazně 
ustoupil i ledovec Pasterze.
Když zůstanete např. na Oberwalder Hütte, 
zaručeně si zvyknete na vyšší polohy i řidší 
vzduch. Při týdenním pobytu zvládnete 
několik vysněných túr, provětráte si duši 
a získáte jistotu. A pak si třeba stejně ja-
ko my řeknete: „Dnes máme na Groß-
glockner, zítra na Ortler a pozítří se uvidí.”

Po stopách Johanna Stüdla
Každá hora má svoji přívětivou i méně 
laskavou stránku. Großglockner je znám 
především díky své severní stěně. Při po-
hledu na ni se vlevo nachází ledovcem 
pokrytý Glocknerleitl, následují Kleinglock-
ner a Glocknerscharte. Mohutný severo-
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Chata Stüdlhütte je obvyklým východskem na vrchol Großglockneru

vysokohorská 
turistika
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Großglockner, vlevo hřeben Stüdlgrat Cepín a mačky je povinná výbava pro výstup po normálce i po hřebenu Stüdlgrat


