
1.
Název zajištěné 
cesty   

Nürnberger Hütte Klettersteig 

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko , Tiroly, Stubaiské Alpy

3.
Čas a převýšení

Nástup  2,5 h, 1150 m převýšení.
Klettersteig 40 minut, 110 m převýšení 
Návrat  2,5  h

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

C/D

5.
Východisko

Neustift im Stubaital

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Po dálnici A13  k Exitu 10, nebo silnicí B182 Innsbruck – Brenner do Schönberg 
im Stubaital a zde dále po silnici  B183 do Neustift im Stubaital a dále do Volderau. Za ním asi 5 
km vlevo placené parkoviště pro chatu Nürnberger Hütte.

7.
Popis zajištěné 
cesty – 
charakteristika,
aktuální údaje,
vlastní dojmy,
poznatky o 
frekventovanosti

Od parkoviště (v r. 2022 cena 6E / 24 h) značenou cestou vzhůru, posléze se 
napojí na silničku vedoucí k Bsuchalm. Odtud „polní cestou“ ke konci údolí ke 
skalám. Zde cesta odbočuje vpravo do klečí zarostlého svahu a v něm si razí 
cestu vzhůru, později i mimo kleč. Je zde 23 serpentin (nudil jsem se při sestupu) . Pak 
následuje traverz – v něm 1-2 místa s vodou – a pak další 8 serpentin (serpentina – 

tj 2 zatáčky), pak opět delší stoupající traverz a nakonec k dlouho viditelné chatě. 

Od chaty na rozcestníku zelené šipky ke klettersteigu. Od chaty stoupáme v 
podstatě přímo vzhůru ke stěně nad chatou.

           Rozcestník se směrovkou                     nástup



U nástupu plotnovité B, výše C. Zde vysoký stup. Klíčovým místem je převislý 
koutek C/D , kde klíčovým je využití vysoko položeného stupu na pravou nohu.  
Pro malé postavy je to asi problém. 
Skála je členitá a drsná a obtížnost odpovídá za předpokladu, že lezec dokáže 
se pomocí skály pohybovat a nemusí ručkovat po laně. 
Nad klíčovým místem hřebínek B.
Přicházíme k rozdvojení cesty:

      obtížné místo                                                      konec hřebínku B

      cesta B/C                                                         rozdvojení cest

Přímo vzhůru vede výstup B/C (zdola vidíme prakticky celou cestu).
Druhou možností je odbočit vlevo. Krátký traverz , pak strmá stěnka C, plotny B 
a stojíme pod závěrečným úsekem. Ten se opět dělí: vpravo vede šikmo vzhůru
B/C, vlevo po kramlích C.

    levá cesta C                                              a její závěr



Sestup: kousek ještě popojdeme po hřebeni, pak vpravo traverz a pak sestup 
dosti strmě se svahu dolů. Pak přes balvaniště na značenou cestu vedoucí ze 
sedla Niederl. Značenou cestou zpět k chatě. Odtud po výstupové trase zpět na
parkoviště.

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení či ubytování  je možné v chatě  Nürnberger Hütte

9.
Mapy

Kompass č. 83, Stubaier Alpen

10.
Odkazy

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/klettersteig-nuernberger-huette/
http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=  446  
video:
https://youtu.be/zbvBXu9aa-g

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 22.8.2022. Kontakt: ladaobns@gmail.com

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=441

