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Opozorilo

Kot avtor tega plezalnega vodnika nisem odgovoren za morebitne nesreče in škodo, ki bi jo lahko
utrpeli uporabniki. Za opise smeri, navedene v tem plezalnem vodniku, sem se potrudil po najboljših
močeh. Ne morem pa predvideti vseh subjektivnih in objektivnih nevarnosti, na katere lahko naletijo
uporabniki vodnika pri vzponih v ostenju Košute.
Ocena smeri in čas plezanja sta določena precej relativno, v nekih danih razmerah. Ob vsakem
odklonu od teh razmer se ocena in čas plezanja lahko spremenita.
Plezalni vodnik je namenjen le usposobljenim plezalcem oziroma alpinistom, uporabljate ga na lastno
odgovornost.
Miha Zupan

Severno ostenje Velikega in Malega Kladiva.

Greben Malo Kladivo-Pišenca
Dostop:
Zaradi težavnega sestopa iz grebena nazaj na avstrijsko stran, že doma premislimo iz katere strani
bomo dostopili pod steno. Ponuja se nam kar nekaj možnosti:
1) Za smeri v Malem Kladivu in Kladivu najenostavneje dostopimo preko Gornikove kmetije, kjer
pustimo avto in se peš podamo do Hajnževe kmetije. Pod posestvom ujamemo gozdno vlako
na desni ki pelje mimo carinarnice in lovske koče tik pod steno Kladiva. Pred lovsko kočo
zavijemo levo v gozd po uhojeni lovski stezi, ki nas pripelje preko rušnate glave po mestoma
zavarovani poti direktno do krnice Gamsovega vrta.
2) Za smeri v severovzhodni steni Kladiva, Škrbini in Pišenci je enostavnejši dostop preko
Malejeve kmetije, kjer pustimo avto in po gozdni cesti do Malejeve planine. Od tam pod
želeni del stene.
3) Dostop je možen tudi iz Slovenske strani. Iz Jelendola, preko planine Pungrat do planine Šija,
kjer pustimo avto. Nadaljujemo po planinski poti na sedlo med Malim in Velikim Kladivom.
Od tam pa po Zahodnem pobočju (izpostavljeno in strmo) direktno v krnico Gamsovega vrta.
Ali pa iz planine Pungrat do Škrbine in čez Škrbino na avstrijsko stran (zapuščena planinska
pot, poleti krušljivo, pozimi nevarno za plazove).
4) Sicer najdaljši, vendar možen je dostop tudi preko Hajnževega sedla, kot za smeri Veliki vrhvzhodno od Hajnževega sedla, vendar na koncu melišča pot nadaljujemo do vznožja stene
Kladiva.

Sestop:
V zimskih razmerah iz vrha Malega Kladiva, Kladiva in Pišence najlažje sestopimo preko Škrbine.
Težave lahko povzročajo opasti na izpostavljenem vzhodnem grebenu Kladiva in velika nevarnost
plazov na pobočju pod Škrbino. V tem primeru je bolj priporočljivo sestopiti po Froncovem grebenu
na Kofce. Poleti se nam ponuja več možnosti (glej dostop).

Malo Kladivo

1

Jesenska smer
Željko Perko, Robert Rozman, 12. 11. 1977

IV+ / III — IV
350 m
4 ure

Smer poteka po dobro vidni zajedi v zahodnem delu severne stene Malega Kladiva. Vstop v smer po
kaminu pod previsno zaporo, ki jo na levi seka večji kamin. Iz kamina plezamo naprej preko zajede, ki
se zoži v poč in nas pripelje na vrh stolpa. Od tam nadaljujemo preko plošč do naslednjega sistema
zajed, ki ga po 35 metrih zapustimo na desni po polici. Polica nas pripelje v razčlenjen svet pod
vznožje velikega kamina, ki se mu ognemo po levi strani. Nadaljujemo po razčlenjenem terasastem
terenu do poči, ki se razširi v kamin in preko plošč in zajede do roba stene. Nadaljujemo v območju
smeri Zahodno pobočje do vrha Malega Kladiva.

1 Jesenska smer, 2 Svet ki izginja, 3 Ta črn kot, 7 Oh ta trideseta, 13 Karawanka

2

Svet ki izginja
Miha Zupan, Robert Karu, 5. 3. 2013

IV, 4, M4, WI3+, 80° / 45° — 70°
900 m
8 ur

Izrazita smer, ki v spodnjem delu poteka po sistemu grap, v zgornjem pa po markantnem zahodnem
stebru Malega Kladiva. Vstop v smer poteka po veliki plaznici v desnem delu stene, ki je dobro viden
že iz poti. Plezati pričnemo po široki grapi, ki se po 200 metrih razcepi in nadaljujemo po ožjem
desnem kraku grape. Ta nas pripelje na ramo pod 120 metrskim skokom. Skoka se lotimo po levi,
sprva po ozkem žlebu, ki se kmalu postavi pokonci. Težave so odvisne od količine v kot naplazenega
in zbitega snega. Nadaljujemo preko lope (k) in po ozkem traku snežnega ledu, nalepljenega na
plošče do ponovnega stika s prvotno grapo. Grapa se nad zagozdenim balvanom razširi in nas privede
preko rame do vznožja stebra. Stebra se lotimo po desni, preko zaledenelega skoka (85°) in
nadaljujemo s plezanjem po ozkem pasu vodnega ledu, preko več krajših skokov (do 90°). Po dobrih
100 metrih se pas ledu konča pod polkrožno previsno zaporo, ki jo obidemo po desni strani (M4) (k)
in prečimo proti levi nazaj v žleb nad skokom. Nadaljujemo preko značilnega V snežišča in sistemu
žlebov nad njim do vrha stebra. Iz vrha se po desni strani spustimo v škrbino in nadaljujemo preko
strmega snežišča v žleb, ki nas pripelje do sedela (stik s smerjo Ta črn kot).

2 Svet ki izginja, 3 Ta črn kot, 7 Oh ta trideseta, 9 Kaminska smer

3

Ta črn kot
Miha Zupan, Urban Golob, 11. 9. 2012

VII- / V, II — IV
900 m
5 ur

Smer je posvečena spominu na tržiškega alpinista Filipa Benceta, ki se je leta 2009 smrtno ponesrečil
v Kramarjevi smeri v severni steni Storžiča. Razgibana smer, ki poteka po markantni zajedi v severni
steni Malega Kladiva. Večina težav je skoncentriranih v zajedi v osrednjem delu stene, spodnji in
zgornji del smeri sta lažja. Vstop v smer po hudourniški strugi tik ob lovski koči. Struga nas pripelje do
stene od koder vstopimo v levi izprani žleb. V žlebu preplezamo nekaj manjših skokov, na razcepu pa
nadaljujemo po desnem kraku do sedelca. Od tam prečimo pod strmo zajedo iz katere izstopimo
preko plošč in nadaljujemo po položnem žlebu do stolpov. Tik pod stolpi ugledamo gamsjo stečino, ki
pelje po polici, elegantno obide ves strmi del in nas pripelje pod vznožje visokega belega skoka. Skoka
se lotimo po desni do zajede in naprej preko plošč (k) in previsne zapore ponovno v zajedo v kateri
premagamo še krajši kamin. Višje se grapa položi, prekinja jo le nekaj lažjih skokov. Tik pod zajedo pa
se grapa močno zoži in preplezati moramo nekaj krajših kaminov. Zajede se lotimo po desnem boku
po spranem žlebu, nato prestopimo levo preko plošč v sistem zajed, le ta pa nas pripelje na gredino.
Od gredine prečimo levo v črno zajedo, mimo previsne zapore (k) v najtežji del smeri. S plezanjem
nadaljujemo po krušljivi kamenini, preko previsa (k, k) in plošč do črne zajede. Od tam po zajedi do
previsne zapore, ki jo obidemo po desni preko plošč in naprej do naslednjega previsa (k, k). Iz velike
zajede izstopimo po žlebu do ruševja na levi. Nadaljevanje smeri je enostavnejše in poteka v območju
raza na desni, direktno na vrh Malega Kladiva.

4

Severovzhodno pobočje

III, 2, 60° / 30°— 50°
600 m
2 uri

n.n.

V smer vstopimo v zgornjem desnem kotu Gamsovega vrta. Z malo sreče lahko ulovimo gamsjo
stečino, ki nas pripelje preko krušljivega in poraščenega robu. Stečina nas pripelje v travnat svet, kjer
sledimo širokemu žlebu, ki ga prekinja nekaj skokov (vse lahko obidemo). Smer skoraj do vrha stene
Malega Kladiva sledi robu med travnatim pobočjem in strmo severno steno. Ko priplezamo na izrazito
ramo pod vrhom, pa se usmerimo strmo navzgor po najlažjih prehodih direktno na vrh Malega
Kladiva.

4a

Leva varianta
Miha Zupan, Maja Duh, 17. 6. 2011

III- / I — II
150 m
1 ura

Smer je nastala med iskanjem najhitrejšega sestopa iz vrha grebena do krnice Gamsovega vrta. Po
smeri je možno sestopiti, saj v veliki meri sledi gamsjim stečinam, zato vijuga po pobočju in se izogiba
težjim odsekom. V vsakem primeru nam nekaj plezanja III- stopnje ne uide (dva krajša kamina). Smer
v spodnjem delu sledi Severovzhodnemu pobočju, nekje ne polovici smeri preči pobočje, seka
Varianto čez rebro in na greben izstopi isto kot smer Črna sobota.

4 Severozahodno pobočje, 4a Leva varianta, 5 Severozahodna grapa, 5a Var. čez rebro, 5b Var. skozi zgornji
žleb

5

Severozahodna grapa

IV, 3, 60° / 30°— 50°
600 m
2 uri

n.n., 1928
1.ZP: W. Pleuningg, W. Pardatcher,
M. Walter, pozimi 1932 /1933
Presmučal: Iztok Tomazin, 8. 4. 2006

Izrazita grapa, ki ločuje ostenje Velikega in Malega Kladiva. V grapo vstopimo iz krnice Gamsovega
vrta, desno od stebra je dobro viden ozek in globok žleb, kjer še pozno poleti leži sneg. Grapo
prekinja več skokov, ki so poleti krušljivi, zimske razmere v grapi pa so odvisne predvsem od količine
snega. Originalna smer poteka po osrednji grapi in izstopi na greben direktno na sedlu men Malim in
Velikim Kladivom. Grapa je zelo izpostavljena plazovom in padajočemu kamenju! Ocena smučarskega
spusta po grapi: V+/VI-, S6/S5-S3.

5a

Varianta čez rebro

III, 2, 30°— 50°

W. Pleunigg, R. Samitz, pozimi 1936

150 m
1 ura

Varianta Severozahodne grape, ki se odcepi na zgornji polovici smeri. Da desni strani se grapa
razcepi, varianta pa poteka po razu (rebru) med obema grapama. Višje se raz izteče v pobočje in
nadaljujemo proti desni po ozki grapi do vrha grebena.

2 Svet ki izginja, 6 Črna sobota, 14 Jankotova

5b

Varianta skozi zgornji žleb

III, 2, 42°
100 m
1 ura

W. Pleunigg, spomladi 1936

Še ena od variant Severozahodne grape. Varianta se odcepi levo po izraziti grapi v ostenje Velikega
Kladiva. Grapa je opazovalcu iz avstrijske strani skrita iz grebena pa je dobro vidna. Iz grape
izstopimo pod vrhom Velikega Kladiva.

6

Črna sobota

III, 3, 60° / 30°— 50°
1050 m
3 ure

Urban Golob, 5. 3. 1994

Na tisto »črno« soboto, sta se Urban in Iztok podala v severno steno Kladiva z namenom da
presmučata Severozahodno grapo, a ju je na vrhu grebena pobral helikopter, ker je moral Iztok na
reševalno akcijo. Na vrh grebena je Urban priplezal po prvenstveni smeri. V smer vstopimo po
hudourniški grapi desno od poraščene glave po kateri poteka lovska pot do Gamsovega vrta. Smer v
spodnjem delu poteka po omenjeni hudourniški grapi, ki jo prekinjajo (odvisno od količine snega)
krajši skoki. V višini Gamsovega vrta se smer položi, plezamo po desnem boku mimo macesnov do
grape, ki nas pripelje preko strmega skoka v zgornji del stene. Plezamo na območju Severno
zahodnega pobočja in nadaljujemo po izraziti grapi desno od Variante čez rebro. Grapo prekine strm
skok, ki se mu ognemo po levi (stik s smerjo Varianta čez rebro) in nadaljujemo po lažjih prehodih do
ozkega žleba, ki nas pripelje do manjše škrbine na vrhu grebena.

Veliko Kladivo

7

Oh ta trideseta

Miha Zupan, Maja Duh, 29. 9. 2011
1ZP: Miha Zupan, Miha Zupin, 29. 3. 2014

V+, V / III — IV
ZP: IV, 3+, WI4+, 85/50-60°
550 m
7 ur

Ena od lepših smeri te težavnostne stopnje na tem območju. Glede na kvaliteto skale, prehode in
možnosti varovanja res pravi karavanški biser. V smer vstopimo iz Severozahodne grape. Vstopni del
krušljiv in poteka po proti levi usmerjeni zajedi in preko plošč (4 k) do kamina (k). Kvaliteta skale se v
kaminu izboljša. Od značilne globoke lope (k) plezamo proti desni do vstopa v globoko grapo.
Nadaljujemo po grapi preko skalnih skokov do grede in naprej pod strmejši del stene. Na desnem
boku stene opazimo značilen proti levi usmerjen kot. V zgornji del vstopimo preko plošče in
nadaljujemo po prej omenjenem kotu (2k) do značilnega trebuha (k). Od tam preko kamina in lažjega
terena do grede (k). Iz grede nadaljujemo po lepi poči v zajedi (2k) do grebena. Po grebenu plezamo
po najlažjih prehodih do stika s planinsko potjo na vrhu grebena.

7a

Oh ta trideseta, vstopna varianta

WI 4+, 85°
60 m
1 ura

Miha Zupan, Miha Zupin, 29. 3. 2014

Direktna vstopna varianta v smer, ki poteka v vpadnici žlebu. Odlične snežno ledne razmere so
omogočile vzpon preko strme stene s slabimi možnostmi varovanja. Pred previsno zaporo prečimo
levo, preko raza do lope, od tam naprej proti desni v žleb.

7 Oh ta trideseta, 8 Severni steber, 9 Kaminska smer, 9a Vstopna var., 13 Karawanka

8

Severni steber
V. Pretterenner, K. Gritzner, 20. 8. 1933

VI, A0 / V, III — IV
550 m
7 ur

Impozantna smer, ki poteka po stebru v osrednjem delu stene. Vstop v smer 30 metrov desno od
vstopa v Kaminsko smer, po desnem boku stebra. Plezati pričnemo po položnih ploščah do manjše
lope. Od tam po desni do večje lope (k). Nadaljujemo po veliki luski (2k) in preko krušljivega terena
(2K) do previsne strehe desno od zajede. Od tam prečimo nazaj v zajedo (2K) in naprej po kaminu in
preko skalnih stopenj, ki jih prekinjajo gruščnate grede do sedla za stolpom. Sedlo zapustimo po
ploščah (k) in preko zajede (3k) do travnate grede. Na levi opazimo poševno travnato zajedo, ki nas
pripelje do zgornje poraščene grede. Od tam po gruščnatem terenu do sedelca in naprej do vznožja
značilnega kamina (2k). Vstop v kamin je atletski (2k), nadaljujemo do previsne zapore, preko nje (2k)
in naprej po zajedi (k) in kaminu do police. Iz prve polici nadaljujemo preko skalne stopnje (k) do
naslednje, večje police. Od tam po najlažjih prehodih po travnatem terenu do rame na desni.

Nadaljujemo po grapi z zagozdenim balvanom in po sistemu zajed do vrha grebena. Ena od najlepših
in najresnejših karavanških tur, skupaj z dostopom in sestopom prava »grande tour«.

9

Kaminska smer

IV / III

Alois in Herman Legat, 24. 8. 1927

600 m
4 ure

Vstop v smer po dobro vidnem kaminu na vrhu krnice Gamsovega vrta, direktno pod vpadnico vrha
Kladiva. V spodnjem delu smer poteka po sistemu zajed in kaminov, preko skalnih skokov s krušljivo
skalo. Pred visoko in strmo skalno stopnjo smer zavije levo po poraščeni gruščnati polici (Gamsja
steza). Skalno stopnjo premagamo po lažjem skrotastem terenu na levi in se vrnemo nazaj v sistem
zajed pod značilnim stolpom »Zob«. Za stolpom smer poteka po lažjem terenu pod naslednjo skalno
stopnjo, katero premagamo preko lahkega prehoda skrajno levo. Od tam nadaljujemo po grapi na
levem boku do vrha Kladiva.

7 Oh ta trideseta, 7a Vstopna var., 8 Severni steber, 10 Direktna smer, 13 Karawanka

10 Direktna smer

IV, 4, M5, WI4, 90°/ 60° — 80°

Miha Zupan, Samo Opalk, 25. 1. 2011
1.P: Martin Belhar, Borut Kozlevčar,
februar 2011

550 m
6 ur

Zimska smer, ki v spodnjem delu poteka na območju Kaminske smeri. Vstop kot za Kaminsko smer,
po sistemu kaminov in zajed, ki jih prekinja več strmih skokov (do 90°). Na območju pod prvo visoko
in strmo skalno stopnjo smer zavije rahlo levo po žlebu, ki nas pripelje do sedelca za manjšim
stolpom. Od tam nadaljujemo po ozkem žlebu do skalne zapore (k). Pet metrsko zaporo (M5)
premagamo po desni razčlembi (na vrhu ledena sveča) in nadaljujemo po složni grapi do rame (k).
Sledimo sistemu zajed, mimo desnega boka »Zoba« do previsne skalne stopnje direktno nad nami.
Previs (k) premagamo iz desne proti levi (M5) in prestopimo v led, po katerem nadaljujemo do ozke
grape. Izstopno grapo prekinja več manjših skokov, nadaljujemo po njej, višje se usmerimo proti levi
in izstopimo na greben desno od vrha.

7 Oh ta trideseta, 10 Direktna smer, 14 Jankotova

11 Vstopna varianta

IV
150 m
1 ura

R. Kastellitz, A. Legat, 2. 8. 1930

Vstop v smer pod pobočjem levo od vstopa v Kaminsko smer. Smer se ogne vsem začetnim težavam,
na katere naletimo v Kaminski smeri in se le tej priključi po poraščenem terenu na območju prve
skalne stopnje. Smer ne ponuja lepega plezanja, saj v velikem delu poteka po z ruševjem poraščenem
terenu.

12

Gamsja steza

I — II
300 m
1 ura

n.n.

Smer poteka po izraziti gredi, ki preči levi del severne stene. Po gredi poteka dobro vidna gamsja
stečina, ki se večkrat izgubi v ruševju. Smer nas pripelje od Kaminske smeri do Severovzhodne grape.
Greda nam nudi enostavno možnost umika iz stene.

13

Karawanka
Miha Zupan, Andrej Olip, 17. 6. 2012

V+, A0 / V, III — IV
600 m
6 ur

Vstop v smer levo od Kaminske smeri. Smer v spodnjem delu poteka po globoki grapi v levem boku
severne stene. Še preden grapo prekine strm kamin izplezamo na polico na njenem desnem boku in
nadaljujemo po sistemu lusk in stolpov do dobro vidne grene nad krajšo počjo. Od tam prečimo proti
desni do plitve zajede in nadaljujemo s plezanjem preko izpostavljenega dela stene s krušljivo
kamenino (k, k) do sistema zajed, ki nas pripelje vrha poraščenega stebra. Preko ruševja prečimo
proti levi (60 m) do travnate police in nadaljujemo preko belih plošč do grape, ki jo prekinja več
krajših skokov. Grapa nas pripelje do gruščnate police (preči Gamsjo stezo) s plezanjem pa
nadaljujemo po razu levo od grape, kateri se višje pod lijakom (k) ponovno priključimo. Nad lijakom
ponovno sledimo grapi do visokega skalnega skoka, ki ga premagamo po poči na skrajno levi strani.
Na počjo se teren položi in priplezamo na veliko položno gredo (stik s Kaminsko smerjo). Nadaljujemo
s plezanjem na območju Kaminske smeri, po zajedi, ki pa jo kmalu zapustimo po polici na desnem
boku. Polica nas pripelje v naslednjo zajedo, katero preplezamo do vrha. Nad zajedo nas čaka nekaj
krušljivega terena in nad previsno zaporo ponovno ujamemo izstopno grapo, ki jo prekinja kamin z
zagozdenim balvanom. Nad kaminom sledimo ožji grapi direktno na vrh Kladiva. Karawanka v
keltskem jeziku pomeni »travnato skalovje«.

14 Jankotova

IV, 3+, WI 5+, 90°, 80°/ 40° - 60°

Miha Zupan, Iztok Tomazin, 12. 3. 2014

1100 m
6 ur

To je najdaljša smer v celotnih Karavankah in poteka po slikovitih prehodih preko cele severne stene
Kladiva. S plezanjem pričnemo na plazu v najnižjem delu stene in nadaljujemo po ne preveč strmi
globoki grapi med stolpi. Grapa se vzpenja naravnost navzgor in jo prekinja nekak krajših skokov čez
zagozdene balvane. Grapo kmalu zapre večji skok, ki ga preplezamo po desnem prehodu, preko
ledene sveče, ki visi preko previsa (v slabših razmerah previsno in krušljivo). Nad skokom naletimo
takoj na naslednji skok, ki je krajši in se ga lotimo po levi preko sedelca. Nato sledimo široki grapi in
preko strmega skoka za razom do z macesni poraščenega pobočja. Izplezamo preko skalne piramide v
zgornjem levem kotu pobočja v vzporedno grapo. V grapo prečimo direktno pred skok, ki ga
preplezamo po levi. Višje sledimo grapi (k), dokler se ta ne zapre in izplezamo desno v območju
skalnega Zoba v steni Kladiva. Nadaljujemo po levi strani Zoba (k), preko strmega skoka do slikovitega
varovališča za stolpom (k). Nadaljujemo preko sedla po razu do vrha Kladiva.

8 Severni steber, 15 Vegi

15 Vegi

V- / III — IV

Iztok Tomazin, Mateja Vrhunc Tomazin
15. 8. 2012

650 m
6 ur

Vstop v smer po poraščenem stebru v desnem kotu vzhodnega dela stene Kladiva. V vstopnem delu
stebra zagledamo večji macesen v strmi skalni stopnji, plezamo proti njemu in od tam skozi pas
ruševja desno v žleb. Nadaljujemo po žlebu, dokler se le ta ne izgubi v ruševju. Ponovno moramo
premagati pas ruševja, ki se konča na gredini s plezanjem pa nadaljujemo po gredini proti levi. Za
robom se gredina konča in vstopimo v globoko grapo. Strm skok v grapi obidemo po desni in se preko
strmih plošč vrnemo v grapo, kjer nas pričaka gladek skok. Nad skokom plezamo proti vznožju
kamina, čez kamin in od tam naprej proti desni preko gladkih plošč v položnejši del grape. Višje nam
pot zapre visok in strm skok, ki ga obidemo po stranskem žlebu na levi strani. Smer se nadaljuje po
sistemu žlebov, naravnost navzgor 3 raztežaje in od tam levo na rušnato polico v stebru (levo od
stebra poteka smer Bogi). Nadaljujemo po desni strani, tik ob stebru skozi krušljiv žleb in prestopimo
preko majave luske desno v sosednji žleb. Ko se steber postavi pokonci prečimo 35 metrov desno v
žleb, nadaljujemo po žlebu, nato pa prestopimo levo po gladki ploščati rampi (k) na dobro viden raz. S
plezanjem nadaljujemo v območju raza, ki je višje vse bolj položen prav na vrh Kladiva. Ime smeri
Vegi je Iztok izbral zaradi velike poraščenosti v spodnjem delu stene.

14 Jankotova, 16 Bogi, 18 Vzhodni žleb

16 Bogi

IV, 3, M5, WI4, 90°/ 40° — 75°
600 m
7 ur

Iztok Tomazin, Janko Meglič, 4. 2. 2011

Vstop v smer desno od dobro vidnega skalnega stolpa. Plezati pričnemo po plitvem žlebu vrh
snežnega stožca in nadaljujemo po tankih ledenih pasovih s slabimi možnostmi varovanja. Nad prvim
strmim delom sledimo sistemu zajed in žlebov, ki jih prekinjajo posamezni strmejši ledni odstavki. V
zgornjem delu stene po poševnem žlebu priplezamo na severovzhodni raz, po katerem plezamo do
vrha grebena.

16 Bogi, 17 Severovzhodna grapa

17 Prečenje Kladiva
Miha Zupan, Maja Duh, 31. 8. 2010

IV / II — III
600 m
4 ure

Prečenje severne stene poteka po izrazitih policah v zgornjem delu stene. Do vstopa v sistem polic
sestopimo 200 metrov po Severovzhodni grapi. Od tam prečimo travnato rebro in nadaljujemo po
dobro vidni polici. Le ta nas preko več grap pripelje do osrednjega dela stene, kjer stoji značilen
»Zob«. Nadaljujemo po desnem boku »Zoba« navzdol do široke grede na desni. Prečimo po gredi
preko raza in naprej čez plošče (2k) do globoke grape. Sistem polic nas pripelje na vrh kamina
Severnega stebra, od tam se spustimo po vrvi v kamin in po njem do spodnje grede. Široka greda nas

pripelje do skrotastega terena, nadaljujemo za rob do Severozahodne grape. Od tam po travnatih
vesinah do škrbine na sedlu med Malim in Velikim Kladivom.

12 Gamsje steze, 17 Prečenje Kladiva

18 Severovzhodna grapa
W. Pleunigg, H. Samitz, H. Fritzl,
zima 1937

III, 2, 45°
500 m
2 uri

Dobro vidna grapa poteka po vzhodnem pobočju skoraj do vrha Kladiva. V smer vstopimo po lovski
poti, ki vodi v Škrbino. V gozdu nad skalno pregrado prečimo desno pod vznožje grape. V spodnjem
delu je grapa ožja, globoka in zavita. Če je snega malo, lahko pričakujemo večje težave. Višje se grapa
razširi, naklonina pa ostaja enaka. Previdno zaradi plazov! Iz grape je možno izstopiti po levi varianti,
ki poteka po strmem žlebu. Grapa je Iztok Tomazin tudi že presmučal.

