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Középkori várromokat összekötõ függõhíd
A Tirol északnyugati részén található Reutte városka közelében nem mindennapi látnivaló várja a
kalandvágyó kirándulókat, a highline 179 nevû gyalogos függõhíd, átadásakor 2014-ben a világ
leghosszabb tibeti stílusú hídja több mint 100 méter magasan íveli át a völgyet két középkori vár
romjait összekötve. A rácsos aljú, jó 400 méter hosszú függõhíd végigjárása igazi adrenalin löket,
tériszonyosok rémálma, a kilátás a tiroli hegyekre, a környezõ várromokra és lefelé, a 100 méter
mélyen fekvõ völgybe felejthetetlen élményt kínál.A függõhíd rövid története
Már az 1990-es évek végén felmerült a merész ötlet, hogy az akkor pont restaurálás alatt lévõ Ehrenberg
erõdöket, a forgalmas 179-es fõút felett, egy függõhíddal kössék össze. Számtalan terv született, melyet még
több újragondolás követett, végül csak 2012-ben találtak megfelelõ szponzorokat a nagyszabású projektre.
2014 májusában kezdõdött meg az építkezés és még ugyanabban az évben november 22-én hivatalosan is
megnyitották az akkor a világ leghosszabb gyalogos, ún. tibeti stílusú függõhídját, melyet a Guinness
Világrekordok könyve is hitelesített. Azóta szinte minden évben megdõlnek a rekordok, fõleg Kínában lett
divat a hasonló függõhidak építése, de a highline 179 Ausztria leghosszabb függõhídja címet még tartja
egyelõre.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A highline 179 függõhíd látogatása
Pár beszédes mûszaki adat a hídról: 406 m hosszú, legnagyobb magassága a talajtól 114,6 m, a rácsos
járda szélessége 120 cm, 4, egyenként 6 cm átmérõjû acélkábel tartja a konstrukciót, mely a 8 db, 17 m
mélyen a sziklába épített tartórúdból álló 2 hídfõ között feszül. A 70 tonna tömegû építmény egyszerre kb.
500 embert bír el, bár nem szívesen lennénk akkor rajta. A szél szinte állandóan fúj a szûk völgyben, a híd
kilengése azonban nem jelentõs, de azért érezni a mozgását.
A híd egy nagyon fontos, jelentõs forgalmú útvonal felett ível át, a völgy õrzésére a középkorban, 1296-ban
emelték a nyugati oldalon a jelenleg, még romjaiban is impozáns Ehrenberg várat. Közvetlenül alóla indul a
függõhíd. Rajta kívül még 3 erõdítményt találunk a helyszínen, a völgyben az Ehrenberger Klause, a keleti
oldalon a Fort Claudia és az Ehrenberg vár feletti hegy tetejét a Schlosskopf erõd koronázza.
A hídon való átkeléshez a völgybõl gyalog kell felmenni, néhol meredek szakaszokon, jó 100 méter
szintkülönbséget legyõzve. A parkolók (fizetõsek) lent a völgyben, a Klause erõd két oldalán találhatók. A
lenti erõdkomplexumban találjuk a látogatóközpontot a kasszával és egy természetrajzi kiállítással, egy a
középkor témájával foglalkozó, interaktív, gyerekbarát múzeumot, ahol sok mindent kézbe lehet venni, ki
lehet próbálni, a Klause szállót, mely étteremmel is rendelkezik, egy kápolnát, egy másik, autentikus
vendéglõt, a Salzstadelt, játszóteret és az erõd további romjait, melynek nagy részét fel is lehet fedezni.
Érdemes felpillantani az égre is, hisz pont felettünk húzódik a függõhíd!
A völgyi erõd elsõ említése 1317-bõl való, fõ feladata a katonai funkciók mellett a vámok beszedése volt. Ma
látható formáját az 1609-es átépítéskor, kibõvítéskor kapta, jelenleg nagyjából kétharmada van romos
állapotban.
A hídhoz több úton is fel lehet jutni, legcélszerûbb a nyugati oldalon felmenni az Ehrenberg várhoz. Két út
közül is választhatunk, bár a közvetlen a látogatóközpont mellõl induló ösvény 2018-ban le volt zárva. A
másik lehetõség a völgy déli oldalán fekvõ parkoló mellõl induló kitáblázott gyalogút, ez a kb. 800 m hosszú
út a legkényelmesebb opció a híd megközelítésére. Közepesen meredek, kényelmes, széles, árnyas úton
érünk fel a hídfõ közelében, a Burg Ehrenberg alatt fekvõ, 2018 végére felújított, a XVIII. század elsõ
felében épített barokk erõdhöz. A kazamatákban szabadon látogatható kiállítást rendeztek be, ahol néhány
ágyú is látható.
Innen már csak néhány lépés a függõhíd nyugati bejárata, mely az Ehrenberg vár impozáns romjai alatt

fekszik. A várhoz meredek szerpentinút vezet fel, Ehrenberg elsõ okleveles említése 1296-ban volt, akkor
már állt a vár, mely idõvel Tirol északi részének leghatalmasabb erõdítményévé épült ki. Katonai jelentõsége
elsõsorban a XVI. századi vallásháborúk és a harmincéves háború idején csúcsosodott ki. 1703-ban, a
spanyol örökösödési harcok idején a bajorok foglalták el. Érdekesség, hogy 1716-17-ben az apja, Nagy Péter
cár elõl menekülõ Alekszej cárevics talált otthonra a várban. Utolsó szerepe a napóleoni háborúk alatt volt,
majd a XIX. és XX. században a vár az enyészeté lett, a romokat 1971-ben vásárolta meg egy
magánszemély, azóta folyamatos a restaurációja.
Érdemes felfedezni a romokat, a toronyból pazar kilátás nyílik a hídra, a völgyre a környezõ hegyekre. A
kazamaták mögül indul egy ösvény a Schlosskopf erõdhöz, mely egy közel 200 méterrel magasabban lévõ
hegy tetején áll. A kb. 700 méter hosszú, kanyargós ösvény kellõen meredek, az erõd szabadon látogatható,
a kilátás a falakról parádés. A Schlosskopf a legújabb tagja az Ehrenbergi komplexumnak, 1741-ben épült
és alig 41 év katonai szolgálat után hagyták el, majd lett szép lassan, lenti társaival együtt az enyészeté.
A Burg Ehrenberg alatti részrõl indul a függõhíd, forgózsilipen keresztül lépünk rá, elsõ blikkre kissé ijesztõ,
ahogy
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