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Großglockner

Informace pro horolezce 
od místních horských vůdců, horské záchranné služby, 
turistických sdružení, Národního parku Hohe Tauern a 
Rakouského horolezeckého svazu 

Großglockner Výstupy na vrchol Nebezpečí

Cesty výstupů ze severní strany Heiligenblut  Glockner 

„Výstup na Großglockner od chaty Erzherzog-Johann-
Hütte”
360 výškových metrů, částečně pevné body jištění, II. Stupeň 
obtížnosti, do 40 stupňů na „Glocknerleitl“, 1,5 až 2,5 hodiny 
(také nejlehčí sestup).
Od chaty Erzherzog-Johann-Hütte přes Firnrücken a 40 
stupňů strmý ledový svah „Glocknerleitl“ až k začátku skály. 
Přes hřeben na Kleinglockner, sestup do Glocknerscharte 
a přes strmé Platten (II. stupeň obtížnosti) nahoru ke kříži 
na vrcholu. Možnosti jištění jsou v celé skalní oblasti dány 
železnými tyčemi a skobami s kroužkem.

„Stüdlgrat“ (Südwestgrat), 550 výškových metrů od nástupu, 
částečně pevné body jištění, II., III. a na jednom místě IV. Stupeň 
obtížnosti, 3,5 hodiny (od Stüdlhütte 1.000 výškových metrů, 5 
hodin).
Od Stüdlhütte na Teischnitzkees, západně pod Luisengrat k 
Luisenscharte a západně dále po hřebenu přímo k výstupu 
na Stüdlgrat. Lezení většinou přímo na hřebenu – na 
západním svahu nebezpečí pádu kamení! Vlastní potíže 
s lezením začínají teprve od druhé poloviny hřebenu 
(Frühstücksplatz).

Padající kameny
Na základě změny klimatu (např. tání trvale zmrzlé půdy, ústup 
ledovce) narůstá nebezpečí pádu kamení. Z horských svahů 
může pád kamení pokračovat i na přilehlé ledovce. Za nejlepší 
dobu pro výstupy v ledu je považováno pozdní jaro nebo 
podzim.

Bouře/ náhlé poklesy teplot
S tím je spojeno namrzání, sněžení a špatná viditelnost.  Stupeň 
obtížnosti se na skalních výstupech prudce zvyšuje. Orientace je 
ve „white out“ na ledovcích nebo na Glocknerleitl téměř 
nemožná.  

Laviny 
Pád lavin je možný v každém ročním období, především po 
sněžení s následným větrem nebo oteplením.  Přístup k Pasterze 
je v zimním období velmi ohrožen nebezpečím lavin! 

Ledovcové trhliny
Na ledovcích se navazuje, neboť pád do trhliny je možno 
zvládnout pouze pomocí lana a správné lanové techniky a 
techniky jištění! 

Subjektivní nebezpečí - člověk 
V posledních letech bylo možno vysledovat pokrok ve výstroji, 
vzdělávání alpinistů a v technických pomocných prostředcích.  V 
souvislosti s tím ubylo chápání přírody, instinktu a tím i 
schopností správně se rozhodovat v závislosti na počasí a 
terénu. Výška hory Großglockner, mnoho lanových družstev na 
normálních výstupech a dlouhé, exponované výstupy 
hřebenem vyžadují plynulý postup vpřed a lezení i jištění s 
krátkými odstupy mezi navázanými lezci na laně.

Nedostatečné dovednosti
Jsou zde zostřeny výstupy a úzkými místy v oblasti vrcholu; 
mnozí se trápí přes “Glocknerleitl” nahoru a dolů, přes úzké sedlo 
“Glocknerscharte” tam a zpět; nezkušená lanová družstva brání 
následujícím skupinám a nutí je tak k riskantním předbíháním.

Nedostatečná výstroj 
Nenavázaní horolezci nebo horolezci, kteří chtějí vrcholu 
Großglockneru dosáhnout bez potřebného použití maček, 
ohrožují sebe sama i ostatní horolezce. 

Plánování výstupů 

Předpověď počasí  

„Povětrnostní služba horolezeckého svazu“ nabízí automaticky 
přehrávánou předpověď a osobní poradenství po telefonu. Místní horští 
vůdci a správci chat kromě toho ochotně poskytnou informaci o počasí a 
poměrech na hoře. 

Osobní poradenství:  +43/(0)512/291600 (Po-So 13-18 hod.)
Služba automatických nahrávek v Rakousku
- Počasí v Alpách celkově: 0900 91156680 
- Východní Alpy: 0900 91156682
- Regionální alpské počasí:  0900 91156681
Služba automatických nahrávek v Německu
- Předpověď alpského počasí: 0190116011  

Výstroj (normální cesta)

• 1 batoh 30 - 40 l
• povětrnostně odolné, vysokohorské horolezecké oblečení s bundou, 
   kvalitními rukavicemi, čepicí, kamašemi.
• horolezecká obuv vhodná i na mačky (oblast použití C/D)
• sluneční brýle, ochranný prostředek na rty, ochranný krém proti slunci,  
 pokrývka hlavy proti slunci 
• spacák do chaty, prostředky pro mytí (nejmenší formát)
• vybavení první pomoci, bivakový vak, čelní svítilna
• kombinovaný lezecký úvaz nebo alpinistický lezecký úvaz
• horolezecké lano (jednoduché lano/10 mm/40 m)
• mačky s příložkami proti nalepování sněhu, 1 cepín, 2 šroubové skoby  
 do ledu 
• 2 pomocné šňůry (3 a 5 m), 2  popruhové smyčky (120 cm)
• 5 karabin z toho 3 se šroubovým uzávěrem, slaňovací zařízení
• mapa Horolezeckého svazu “Skupina Grossglockner/Glocknergruppe/”  
 č. 40

při výstupu na Stüdlgrat dodatečně:
• ochranná přilba hlavně proti padajícím kamenům, 2 expreskové sety

Znalosti & dovednosti

• jistý krok, odolnost proti závrati, technika chůze s mačkami
• tělesná zdatnost, kondice na 8 hodin chůze
• aklimatizace 
• techniky navazování, techniky vyproštění z trhliny*
• technika jištění na ledovcích a hřebenech*
• znalosti z orientace v terénu*

při výstupu na Stüdlgrat dodatečně:
• lezecká technika – III. až IV. stupně obtížnosti
• technika jištění a slaňování*

* Při vedení horským vůdcem není potřebné.

Cesty výstupu z jižní strany Kals - Glockner

Z „horolezeckých vesnic“ Heiligenblut a Kalsu a. G. vedou hlavní 
cesty výstupů k Erzherzog-Johann-Hütte (3.454 m) na Adlersruhe.  
Výstup na Großglockner se doporučuje jako dvoudenní! 

Z Kals a. G. (1.325 m) autem/autobusem přes Kalser Glock-
nerstraße k Lucknerhaus (1.920 m); přes Lucknerhütte 
(2.241 m) k Stüdlhütte (2.802 m; 3 hodiny). Od Stüdlhütte 
přes stezku AV-Weg č. 712 k Steinmannu na začátku 
Ködnitzkeesu. Přejít Ködnitzkees a přes jištěný skalní 
hřeben k Erzherzog-Johann-Hütte (3.454 m) na Adlersruhe. 
Alternativně od Lucknerhaus k Lucknerhütte a dále 10 
minut chůze na rozcestí. Nyní doprava přes stezku č. 712A 
k Mürztaler Steig. Přes něj částečně s jištěním k Erzherzog-
Johann-Hütte (4,5 hodiny). 

Z Heiligenblut po Mautstraße na Franz-Josefs-Höhe; 
po ledovcové stezce Pasterze (ledovcová dráha) nahoru 
k Pasterze; po překročení ledovce strmě nahoru k 
„Frühstücksplatz” (2.793 m); dále přes velmi rozpukaný 
Hofmannskees k Salmkampu a k Erzherzog-Johann-Hütte 
na Adlersruhe (5 hodin). Alternativně od „Frühstücksplatz” 
přes Glocknerkarkamp (= “Meletzkigrad”; II. stupeň 
obtížnosti).

Nejvyšší hora Rakouska působí na tuzemské i zahraniční 
horolezce jako magnet. Tato hora nabízí horolezcům spoustu 
lákadel počínaje výstupy přes Salmhütte a Stüdlhütte, Stüdlgrat  a 
extrémní výstupy v ledu (např. Palavicinirinne). Stále ještě dochází 
k tomu, že je Großglockner horolezci podceňován.  Dokonce i 
zdánlivě nejjednodušší výstup ze Salmhütte nebo Stüdlhütte 
na Erzherzog-Johann-Hütte a na Großglockner, vyžaduje od 
horolezců alpinistické zkušenosti a správné zacházení s lanovou 
a jistící technikou.  Již několik let však nejsou výstupy na 
Großglockner uskutečňovány jen v létě, nýbrž stal se také v zimě 
cílem turistických lyžařů a zimních horolezců. Kromě toho zde již 
po několik let, obzvláště u Ködnitzkees, potkáváme pravidelně 
horolezce se stany, přestože je stanování v Národním parku Hohe 
Tauern obecně zakázáno! Tento vývoj vedl k tomu, že opakovaně 
dochází k těžkým úrazům s obtížnými zásahy horské záchranné 
služby. Proto je nutné podat horolezcům a turistickým lyžařům 
důležité informace o preventivních bezpečnostních opatřeních. 
Dle rozsáhlého výčtu Rakouského horolezeckého svazu mohou 
být vyslovena dvě následující tvrzení:  

1. Na Großglockner je sice plno, ale pouze v určitých dnech, v určitých 
časech a na určitých místech!
2. Hora je mnoha horolezci silně podceňována!

Sestup z Kleinglockner ve směru k  Erzherzog-Johann-Hütte.

Cesty výstupu od Salmhütte přes Hohenwartscharte

Z Heiligenblut přes Leitertal (stezka Fürstbischof Salm 
Weg) k Salmhütte (4 až 5 hodin) nebo po Mautstraße k 
Glocknerhaus a přes Stockerscharte k Salmhütte (2.638 m; 3 
hodiny); alternativně od Lucknerhaus za 2 hodiny k Glorer 
Hütte a za další hodinu k Salmhütte; přes Hohenwartkees 
a západní Fels�anke (I. stupeň obtížnosti, jištění) do Hohen-
wartscharte. Dále přes Salmkamp k Erzherzog-Johann-
Hütte (3 až 3,5 hodiny).

Pozor: Chůze po ledovcích při všech výstupech; 
bezpodmínečné jištění lanem!  Jsou zapotřebí mačky!

Pozor: Žádný výstup na Großglockner není lehký, ani 
výstup přes Salmhütte! Stüdlgrat není žádná jištěná 
cesta!

Na Großglockner vede – v různých variantách – kolem 30 cest.  
Více než 90 procent všech horolezeckých výstupů je v letních 
měsících uskutečňováno z chat Salmhütte a Stüdlhütte 
normální cestou na chatu Erzherzog-Johann-Hütte a odsud 
přes Glocknerleitl na vrchol.
Velmi oblíbený je také výstup z chaty Stüdlhütte přes Stüdlgrat, 
který vede přímo na Großglockner.
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Důležité údaje v kostce
Národní park 
a horolezecký svaz 

Horolezectví se nelze naučit z jednoho dne na druhý!  Pod 
vedením horského a lyžařského vůdce se státní zkouškou se v 
alpinistických kurzech horolezeckých škol učí technika výstupů a 
lezení i tipy a triky moderní lanové a jistící techniky. Chybí-li vám 
zkušenosti a praktické dovednosti, pak máte na Großglockneru 
tři možné alternativy:

1. Jste připravení riskovat svou hlavu!
2. Vzdáte se výstupu na Glockner!
3. Svěříte se do rukou horského a lyžařského vůdce! 

Již od pionýrských dob horolezecké turistiky jsou horští a lyžařští 
vůdci z Heiligenblutu a Kalsu zvyklí, dovést své hosty bezpečně 
na vrchol, neboť nikdo nezná poměry na hoře (povětrnostní 
podmínky, znalost místa, nebezpečné oblasti) lépe než právě 
oni! Nadto doprovod místního horského a lyžařského vůdce 
zaručuje nejen co nejpohodlnější dosažení nejvyššího vrcholu 
Rakouska, ale především je výstup na Glockner díky znalostem 
horského a lyžařského vůdce o kultuře a přírodě „jedinečným 
horským zážitkem“ přímo v srdci Národního parku Hohe Tauern. 

Historie výstupů na Glockner:
Dění kolem Großglockneru je úzce spjato s Alpským sdružením
a místními horskými vůdci.

V letech 1799 a 1800: : Franz Xaver Altgraf von SALM, biskup z Gurk,  
 byl iniciátorem korutanské expedice na Großglockner.

 

28. července 1800: prvovýstup na Großglockner. Sláva prvních
   glocknerských vůdců patří bratrům z Heiligenblutu Martin a Sepp 

KLOTZ

1. září 1853: první výstup na Glockner z východotyrolské strany 
uskutečněný Josef MAYR, Josef SCHNELL a Johann RANGGETINER z 
Kals.

1869: pražský obchodník Johann STÜDL, pro nějž se Kals a. G. stal 
jeho druhým domovem,  zde z pověření Alpského svazu založil 1. 
východoalpský svaz horských vůdců

5. srpna 1869: Karl HOFMANN; první výstup na ledovec Hofmannskees

1870: založení Svazu horských vůdců z Heiligenblut.

Nouzová opatření Chaty a opěrné body Horští vůdci a historie

Protože v horolezectví nemůžeme nikdy vyloučit možnost 
zbytkového rizika, může dojít k nasazení horské záchranné 
služby. Podle nehodové a / nebo povětrnostní situace může 
takovéto nasazení probíhat za podpory vrtulníků. Mnozí 
horolezci, horští turisté, lezci a turističtí lyžaři vděčí za svůj 
život, a to nejen na Großglockneru, nezištnému zásahu 
dobrovolných pomocníků horské služby.
Horská záchranná služba k dispozici na následujícím čísle 
nouzového volání:

     112        evropské tísňové volání 

Příčiny nehod v oblasti Großglockneru mají rozdílný původ, 
není zde možno uvést žádný speciální trend. Horské záchranné 
akce na Großglockneru jsou často pro samotné záchranářské 
družstvo velkou výzvou a občas jsou spojeny s velkým rizikem 
pro záchranáře samotné.

Mnozí horolezci však neví, že tyto záchranářské akce nejsou 
zdarma.  Každému horolezci je proto doporučeno, aby před 
započetím horského dobrodružství uzavřel odpovídající 
pojistku nákladů. Rakouský horolezecký svaz proto společně 
s horolezeckým svazem Alpenverein Weltweit Service 
nabízí mezinárodní pojištění volnočasových úrazů. Pojistné 
je zahrnuto již ve členském příspěvku. Jsou kryty náklady 
na vrtulník v tuzemsku i zahraničí nebo povinně hrazené 
záchranné služby i náklady na vyzvednutí po úrazech až do 
výše € 22.000,- na osobu a pojistnou událost. 
Také záchranná služba nabízí pojištění horských nákladů, které 
kryjí horské náklady až do částky škody ve výši € 15.000,-.

Mnoho horolezců vůbec netuší, že Großglockner je vlastně 
„srdcem“ Národního parku Hohe Tauern.
Ten se rozkládá na území spolkových zemí Korutany, Salzburg 
a Tyrolsko a byl konstituován v letech 1981 až 1991. Díky své 
celkové ploše 1836 km2 je Národní park Hohe Tauern největším 
chráněným územím v alpské oblasti. 

Není téměř vůbec známo, že Großglockner je s celým svým 
okolím v Korutanech a Tyrolsku majetkem Rakouského horoleze-
ckého svazu.  Již v roce 1914 chtěl jedem soukromník získat 
centrální hřeben Glocknerkamm na korutanské straně a využívat 
jej jako honitbu, současně však uzavřít pro horolezce všechny 
cesty a výstupy! Dřevařský průmyslník a ekologický mecenáš z 
Villachu, Albert WIRTH, toto nebezpečí odvrátil. V roce 1918 získal 
Albert WIRTH zhruba 41 km2 plochy v oblasti “Großglockner-
Pasterze- Gamsgrube” a přenechal ji Horolezeckému svazu. V 
roce 1938 získal Horolezecký svaz ještě dalších 30 km2 půdy 
na jižní straně Großglockneru. Dnes je horolezecký svaz s 333 
km2 pozemkového vlastnictví v Národním parku Hohe Tauern 
největším individuálním majitelem.

Díky tehdejší chytré předvídavosti, zachovat tento majetek „na 
věčné časy jako chráněnou krajinnou oblast“, bylo umožněno 
úspěšně odrazit průmyslové zásahy a tím vytvořit předpoklady 
pro Národní park Hohe Tauern.

Salmhütte (2.638 m) - na konci údolí Leitertal 
Sekce hor. Svazu Vídeň, 50 míst na spaní, zimní místnost 6 postelí
V provozu: od poloviny června do konce září
Tel. +43/(0)4824/2089, e-mail: salmhuette@aon.at, 
www.salmhuette.at

Kals am Großglockner (1.325 m)
Kalserské údolí ve východním Tyroslku je „jiná“, poněkud klidnější 
strana Großglockneru. Po prvovýstupu z kalserské strany v roce 
1855 začal turistický rozvoj. Přiměřenou výstavbou letní a zimní 
infrastruktury byl v kalserském údolí zachován původní ráz.

Mohutné horské scenérie kolem obce Kals am Großglockner, 
v srdci Národního parku Hohe Tauern, skýtají turistům a 
horolezcům velké množství alpinistických cílů a jedinečných 
přírodních zážitků na slunné straně Großglockneru. Vesnička pod 
Glocknerem Kals, kde důstojně udržují tradice tyrolské pohostin-
nosti, je však také ideálním místem pro rodinnou dovolenou. 
Skutečně vás na vaší dovolené povzbudí k načerpání nové ener-
gie a umožní vám vychutnat si chvíle odpočinku a krásy přírody. 
Region nabízí zajímavé kulturní a folklórní akce i atraktivní 
nabídky ve všech kategoriích ubytování.  Návštěvníkům vesničky 
Kals bychom zejména doporučili výstavu o Großglockneru v 
Glocknerhausu. 

Lyžařská turistika + zimní výstup

Ještě před nemnoha lety byly na Großglockner uskutečňovány 
výstupy především v letních měsících. S rostoucím počtem 
lyžařských turistů se tento obrázek v posledních letech zásadně 
změnil. Dnes jsou výstupy na Großglockner prováděny téměř 
po celý rok. Velmi často se však výstupy v zimě podceňují, 
neboť podmínky mohou být v této době nepoměrně těžší než v 
létě. Chlad, námraza skal, vítr, nadmořská výška a požadavky na 
kondici nesmí být podceňovány. Časový plán může být u 
lyžařské turistiky nebo zimního výstupu mnohem delší než v 
létě. Lyžařská túra nebo zimní výstup na Großglockner by proto 
měly být uskutečňovány jen zkušenými a kondičně zdatnými 
alpinisty nebo v doprovodu místních horských a lyžařských 
vůdců. Nejlepší podmínky jsou na Großglockneru na jaře od 
poloviny března. 

Příprava a plánování túry 
• objektivní sebehodnocení týkající se kondice a lyžařských dovedností
• zabezpečení informací: předpověď počasí, zpráva o lavinové situaci  
 (www.lawine.at), podmínky
• mapa (AV-mapa Glocknergruppe č. 40), průvodcovská literatura

Výstroj  
•  vysokohorská výstroj: kombinovaný lezecký úvaz, lano, cepín, mačky,  
 šroubové skoby do ledu, pomocné šňůry, popruhové smyčky,   
 ledovcové brýle, krém proti slunci s vysokým ochranným faktorem, atd.
• LVS-přístroj, sonda, lopatka, bivakový vak, balíček první pomoci

Důležité pokyny
• zvolit bezpečnou výstupovou a sjezdovou cestu
• počínání s vědomím lavinového nebezpečí (odstupy ve skupině,  
 sjíždět jednotlivě, atd.)
• jištění lanem při výstupu na Großglockner je nutné i pro vyznavače  
 lyžařské turistiky!

Výchozí místo a možnosti přenocování
• Lucknerhaus (1.920 m; dostupný z obce Kals a. Großglockner přes  
 Kalser Glocknerstraße, otevřen od začátku února do konce října a o  
 Vánocích)
• Stüdlhütte (2.802 m; otevřena od začátku března do poloviny května)

Průvodcovská literatura
Weiss, R., S. Weiss, K. Schall, Korutanští a východotyrolští horští vůdci 
(2002): Atlas lyžařské turistiky jižní & východní Tyroslko, jih. 2., 
aktualizované vyd., Schall-Verlag; Vídeň, str. 312.
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Zprostředkování horských vůdců
Svaz horských vůdců, Hof 4, A-9844 Heiligenblut
Tel. +43/(0)4824/27 00, fax +43/(0)4824/27 00-4
e-mail: grossglockner-bergfuehrer@8ung.at
www.grossglockner-bergfuehrer.at

Svaz horských a lyžařských vůdců, A-9981 Kals am Großglockner
Tel. +43/(0)4876/82 63, fax +43/(0)4876/82 63
e-mail: info@glocknerfuehrer.at
www.glocknerfuehrer.at

Nouzové volání – horská záchranná služba   
Tel. 140 nebo 112 
Místní pobočka Heiligenblut: +43/(0)4824/2004
Místní pobočka Kals: +43/(0)4876/8248

Tyrolská protilavinová služba
Herrengasse 1-3, A-6020 Innsbruck
Bezplatná linka: +43/(0)800 800 503 
Zahraničí: +43/(0)512/581839 503 
Fax (na vyzvání):  +43/(0)512/580915 
e-mail: lawine@tirol.gv.at, www.lawine.at

Informační místa národního parku 
A-9844 Heiligenblut, tel. +43/(0)4824/2700
A-9981 Kals am Großglockner, tel. +43/(0)4876/8370
(Informační místa jsou otevřena pouze v letní sezoně)

Turistické svazy/turistické informace 
A-9844 Heiligenblut, tel. +43/(0)4824/2001-21
e-mail: o�ce@heiligenblut.at, www.heiligenblut.at
A-9981 Kals am Großglockner, tel. +43/(0)4876/8800
e-mail: kals@tirol.com, www.kalsamgrossglockner.info

Další informace na internetu: 
ÖBB-Postbus GmbH: www.postbus.at   
Rakouské spolkové dráhy: www.oebb.at  
Rakouský horolezecký svaz : www.alpenverein.at              
Národní park Hohe Tauern: www.hohetauern.at             
Národní park Region Hohe Tauern Korutany: www.tauernalpin.at           
Národní park Hohe Tauern východní Tyrolsko: www.hohetauern-osttirol.at

Literatura & mapy
End, W. (2003): Glocknergruppe und Granatspitzgruppe. Průvodce 
horolezeckého svazu, 10., aktual. vyd., Rother Verlag; Mnichov, str. 697 
Mapa horolezeckého svazu č. 40 (Glocknergruppe), M 1:25.000 
Digitální mapa horolezeckého svazu  (Východní Alpy; 3D-animace) 
Mapa Rakouska (č. 3227), M 1:25.000 a 1:50.000

Stüdlhütte (2.802 m) - v sedle Fanatscharte
Sekce DAV Oberland, 104 míst na spaní, zimní místnost 24 postelí
V provozu: konec června až polovina října a od začátku března do 
poloviny květn (základna pro výstup na hřeben Stüdlgrat!)
Tel. +43(0)4876/8209, e-mail: info@grossglocknerappartement.at, 
www.stuedlhuette.at

Chata Erzherzog-Johann-Hütte  (3.454 m) - na Adlersruhe  
Rakouského alpského klubu, 120 míst na spaní, bez zimní míst-
nosti. V provozu: konec června až konec zář (nejdůležitější základna 
pro výstup na Großglockner normální cestou!), Tel. +43/(0)4876/8500, 
e-mail: info@erzherzog-johann-huette.at, www.erzherzog-
johann-huette.at

Heiligenblut (1.291 m)
Heiligenblut, výchozí bod prvovýstupu na Glockner v roce 1800, 
nabízí překrásný pohled na Großglockner. Pohádková alpská 
cesta, Großglockner Hochalpenstraße, vás dovede až k nám. 
Zde se zážitky snoubí s odpočinkem. Zažijete návrat k přírodě 
v Národním parku Hohe Tauern, ale bez nutnosti zřeknutí se po-
hodlí a komfortu.  Fascinující pohoří uprostřed s Großglocknerem 
– grandiózní příroda – nefalšovaný horský svět.  V Heiligenblutu 
dostanete chuť na turistiku, horolezectví a lyžařskou turistiku v 
příjemné společnosti a s nabídkovými skupinami „TauernAlpin“ a 
„TauernGold“ je zaručena dovolená plná zážitků … samostatně, 
ve dvou, s dětmi a přáteli.
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Großglockner
3798 m
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Podklady pro mapy: Tyrolský atlas; Geogra�cký institut – oddělení zeměpisné, 
Univerzita Innsbruck
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