
Na najvišji avstrijski vrh Grossglockner 3798 m – Veliki Klek po normalni 

smeri ali čez čudoviti južni greben Studlgrat, kjer vas bo čakala 

prava alpska gorniška avantura in krasni razgledi z vrha. Tura je primerna za 

gornike z dobro kondicijo. 

Opis normalni pristop 

Naše potovanje se prične v Ormožu3 . Sledi vožnja v Avstrijo do izhodišča pri 

Lucknerhaus 1920 m. Tura v prvem delu poteka po dolini Ködnitztal mimo koče Luckner 

hutte 2241 m in naprej do koče Studlhutte 2802 m. V slednji bomo prespali, v primeru da se 

boste odločili za vzpon po južnem grebenu Studlgrat (III+, 600 m).  V primeru normalnega 

vzpona bomo nadaljevali po ledeniku Ködnitzkees do koče Erzherzog Johann hutte 3454 

m, kjer bomo tudi prespali.   

Naslednji dan sledi še vzpon na vrh Grossglocknerja 3798 m z znanim križem. Vzpon 

poteka po vzhodnem grebenu do Malega Kleka – Kleine Grossglockner. Sledi spust v 

škrbino in potem še najtežji del (II+, 40m) do vrha. Tu se nam odpre razgled na okoliške in 

daljne Alpe. Sledi spust v dolino mimo koče kjer smo spali, do parkirišča in vrnitev nazaj v 

Ormož. 

Opis greben Studlgrat 

Naše potovanje se prične v Ormožu. Sledi vožnja v Avstrijo do izhodišča pri Lucknerhaus 

1920 m. Tura v prvem delu poteka po dolini Ködnitztal mimo koče Luckner hutte 2241 m 

in naprej do koče Studlhutte 2802 m. V slednji bomo prespali, saj nas naslednji dan čaka 

vzpon po južnem grebenu Studlgrat ocenjen (III+, 600 m). Koča je udobna, lepa, 

prenovljena, nudi lepe razglede in odlično hrano. 

Naslednji dan se bomo dvignili do ledenika Teischnitzkees ter po njem dosegli začetek 

južnega grebena. Greben je dolg 600m in ponuja pravo uživaško gorniško avanturo. V 

spodnjem delu je lažji, kjer bomo premagovali mesta do II. stopnje, po zajtrkovalnici pa 

sledi tehnično težji del, kjer so nekatera težka mesta zavarovana z jeklenico, na ostalih 

mestih pa plezanje doseže stopnjo do III+. Na vrhu se nam odpre razgled na okoliške in 

daljne Alpe. Sledi spust po normalni smeri (vzhodni greben) do koče Erzherzog Johann 

hutte 3454 m, po zavarovani poti do ledenika Ködnitzkees ter po njem do koče, kjer smo 

spali in nazaj na parkirišče in v Ormož. 

 


