
1.
Název zajištěné 
cesty   

Kali-Kinder Klettersteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Salzburger Schieferalpen

3.
Čas a převýšení

Nástup  3 min.
Klettersteig 40 min., 100 m převýšení 
Návrat 30 minut 

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

B + varianta C/D

5.
Východisko

Ramsau

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Od Schladmingu směr Ramsau a zde vpravo k východu asi 2 km po silnici L725.
Jedeme na parkoviště v sedle pod Sattelbergem.

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

Na parkovišti sejdeme k potoku – ke starému mlýnu.
Odtud vpravo po značkách k nástupu cesty.

Nástup  je kolíková cesta A, výše A/B. Cesta po rozpraskané skále, drží, ale je lehce 
zablácená, takže chůze na tření není příjemná.

Po prvé skalce následuje cesta volně lesem.
Následující skalka má výšvih B, následuje opět A.



Třetí skalka má výšvih A/B, ale lze obejít zprava.

Závěrečná skalka s kamzíkem. Normální cesta vede hřebenem a zprava pod výšvih, zde 
traverz B vpravo a vzhůru A ke konci cesty.
Tato skála poskytuje variantu: hřebínek obcházíme zleva až pod skalní věž. Zde strmě 
vpravo vzhůru C na křižovatku s normální cestou pod výšvihem. 
Z tohoto místa pokračuje varianta C/D přímo vzhůru kolíkovou svislou cestou ke 
kamzíku.

    Pro těžší cestu obcházíme hřebínek zleva              pohled na hřebínek zpět



      přístup k věži a cestě C zleva                            vyústění cesty C

            varianta C/D

Tím klettersteig končí. Dále pokračujeme ve stoupání lesem až na sestupovou cestu na 
hraně stěn 

S vrcholu sestupujeme vpravo, po značené cestě západním směrem. Pěšinou, po 
napojení na silničku silničkou, mezi domy a po 50 m mezi domy cestou vpravo a dolů k 
potoku a podél potoka zpět k parkovišti.

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení  i ubytování Ramsau

9.
Mapy

 Kompass WK 20 Dachstein-S dl.Salzkammergut

10.
Odkazy

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/kali-steig-kinder-klettersteig/

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?  =420  

video
https://youtu.be/4mkJM4O9gbg

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 5.9.2021. Kontakt: ladaobns@gmail.com

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=393



