
 

 

 

Liechtenstein  
Vorder Grauspitz 2599m n.p.m 

 

Vorder Grauspitz to najwyższy szczyt Liechtensteinu. Liczy sobie 2599 metrów n.p.m. Jest to 

szczyt na który nie ma wytyczonego szlaku. Można się dostać na niego z kilku miejsc.  

W roku 2016 próbowaliśmy wejść na niego od kolejki Alpi w Malans (Szwajcaria). Nie udało 

się ponieważ nie zarezerwowaliśmy sobie biletu wcześniej, a czas jakim dysponowaliśmy nie 

pozwolił aby iść na szczyt od dołu. Tym razem zmieniliśmy plany i postanowiliśmy wejść na 

szczyt od Malbun (Liechtenstein). 

W dniu  18-06-2017 roku około godziny 5.00 wyjechaliśmy z domu do Feldkirch 

Stadionstraße 9 w Austrii. Tam nocowaliśmy na campingu   Waldcamping Feldkirch  

N 47.25842  E 9.58297 (zobacz camping). Trasa wiodła nas przez Czechy, Niemcy, Austrię. 

Po dość wydłużonym czasie podróży około 19-tej byliśmy na miejscu. Rozbiliśmy namiot  

i przygotowaliśmy sobie kolację. Troszkę przeszkadzała nam w tym burza. W nocy było 

bardzo duszno, a rankiem na horyzoncie pojawiła się kolejna burza. Namiot był suchy więc 

szybko go zwinęliśmy aby przed burzą całość sprzętu mieć w samochodzie. Około 9 tej 

wyruszyliśmy do Malbun. Jechaliśmy przez stolicę Liechtensteinu - Vaduz. Po przejechaniu 

kilku kilometrów okazało się, że droga prowadząca do Malbun jest zamknięta. Nigdzie nie 

było informacji co jest przyczyną i kiedy będzie otwarta dla ruchu. Tym razem nie daliśmy za 

wygraną jak rok temu. Zmieniliśmy plany i wróciliśmy ponownie do Austrii do miejscowości 

Nenzing. Kiedyś czytałem, że od Nenzinger Himmel prowadzi szlak do schroniska Pfalzer 

Hutte. Samochód zaparkowałem na parkingu w lesie i oczekiwałem na busa, ponieważ do 

wspomnianej miejscowości można jedynie dostać się takim środkiem lokomocji lub 

samochodem, ale wymagane jest pisemne zezwolenie. W przypadku jego braku, zgodnie  

z napisem na tabliczce sprawa kierowana jest pod sąd. Około 11.10 wsiedliśmy do busa i za 

jedyne 18 € dojechaliśmy do malowniczej doliny. O 11.50 wystartowaliśmy szlakiem do 

https://pl.camping.info/austria/vorarlberg/waldcamping-feldkirch-19402?onMap=1
https://www.youtube.com/watch?v=THYd9fL2ZHI&t=117s


 

 

schroniska. Po 2 godzinach i 30 minutach doszliśmy do Pfalzer Hutte. Szlak prowadzi cały 

czas pod górę, a w dniu naszego przyjazdu temperatura wskazywała ponad 30 stopni  na 

plusie.  Po krótkim odpoczynku w schronisku postanowiliśmy wyjść na Naafkopf. Czas 

wyjścia i zejścia to około 2 godzin i 15 minut. 

 

 

 

Wracając do schroniska to jako posiadacze kart Alpenverein zapłaciliśmy za nocleg 15€ od 

osoby. Na miejscu można wykupić sobie posiłki oraz super wodę mineralną na podróż. 

 

 

 

 

 



 

 

Wyście na Vorder Grauspitz 

 

W dniu 20 lipca 2017 roku o 4.50  wymarsz czerwoną ścieżką w kierunku Zollwacheh  

a następnie przez przełęcz do doliny Ijes. Dotarliśmy do niej po 3 godzinach marszu ze 

schroniska. Z doliny dalej w kierunku wzniesienia. Nasza trasa wiodła poprzez pastwisko,  

a następnie w kierunku grani. Po wyjściu na nią widzimy w oddali nasz cel - Vorder 

Grauspitz. Musieliśmy z niej zejść na dół, gdzie widoczna była ścieżka prowadząca  

w kierunku podstawy góry. 

 

 

 



 

 

 

Patrząc na zdjęcie po lewej Vorder a po prawej Hinter Grauspitz. 

Po dojściu do miejsca podejścia widzimy przed sobą ogromną pryzmę kamieni z której 

wystają dwa szczyty. Pogoda zaczyna się zmieniać więc szybko postanawiamy iść w kierunku 

szczytu. Podejście jest trudne, gdyż kamienie osuwają się pod butami. Staramy się iść po 

miejscach porośniętych trawą lecz i tu nie jest ciekawie, ponieważ buty również osuwają się  

w dół. O godzinie 11 w końcu stajemy na Vorder Grauspitz. 

 

   



 

 

Po zdobyciu góry i wpisie w książkę wracamy tą samą drogą do schroniska. Po drodze 

pogoda zmienia się diametralnie i intensywnie zaczyna padać deszcz. Pokonanie stromej góry 

porośniętej trawą staje się trudniejsze niż podejście na szczyt. Nie obyło się bez upadków, ale 

na szczęście niegroźnych. W schronisku pojawiamy się o godzinie 16 tej, po 11 godzinach 

marszu. 

Zobacz film z wyprawy 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O6KnR-zCxCQ&feature=youtu.be

