
1. 
Název zajištěné 
cesty    

HTL Wels  

2. 
Stát, pohoří, 
Skalní oblast 

Rakousko , Salzkammergut-Berge 

3. 
Čas a převýšení 

Celkem 2 h 15 min, převýšení 320m , bez použití lanovky navíc 2,5 h a 1150m převýšení. 
Nástup čas 45 minut, převýšení 180m, 320m , bez použití lanovky navíc 2,5 h a 1150m 
převýšení 
Vlastní zajištěná cesta čas 50 min., převýšení 140 m 
Sestup čas 40 minut 

4. 
Obtížnost 
zajištěné cesty 

 

5. 
Východisko 

Parkoviště lanovky Feuerkogel Seilbahn u Ebensee 

6. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Příjezd autem: Z dálnice Linz -Salzburg odbočíme k jinu do Gmundenu a po 
břehu jezera Traunsee pokračujeme do Ebensee. Zde na první světelné 
křižovatce vpravo a uličkami vpravo do údolí na parkoviště lanovky Feuerkogel 
Seilbahn. 
 
 
 
 

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

 
Z parkoviště můžeme buď vyjet lanovkou na její horní stanici, nebo 
absolvovat i tento výstup pěšky asi 100 m vlevo od dolní stanice po značené 
cestě směr Feuerkogelhaus. Kousek zástavbou, pak vpravo a lesem na boční 
hřeben, kterým stoupáme skoro až na kolmý hřeben. Zde již méně strmý traverz 
vpravo k vyhlídce 980 m.n.m a od ní asi 15 minut k dolní stanici zimní lyžařské 
lanovky. Odtud zleva obcházíme pokračování hřebene a stoupáme vzhůru ke 
sjezdovce. Výše pak buď po značené cestě nebo po sjezdovce Panoramaweg k 
horní stanici lanovky na Feurkogelu 1586m. Vzhůru převýšení 1150m, 2,5 h. 
 
Od horní stanice lanovky  
Od horní stanice lanovky pokračujeme po hřebeni vzhůru mezi budovami a dále 
po cestě na Alberfeldkogel. Po značené cestě stoupáme až těsně do posledního 
sedélka před vrcholem. Zde odbočuje vpravo dolů velmi strmě klesající pěšina / 
pozor za mokra velmi kluzké- hlína na kamenech !!!/ travnatým úbočím k nástupu 
.  



 
Z cesty je vidět větší část kletersteigu. 
 
Vlastní zajištěná cesta: 
Od nástupu u úpatí pilíře nejprve snadněji B,  
 

 
pak přímo hřebenem zprava úžlabinou C po kolících. Prvé metry jsou sice 
snadné, ale mohou být nepříjemné díky hlíně na botách. Výše pokračuje 
exponovaný hřeben B/C, 
 



 
 

 
 
 v horní části již snadněji až na vrchol. 
 



 
 Cesta vyžaduje používání i přirozených stupů a chytů. 
 
Sestup: 
Sestup značnou cestou zpět k lanovce. Odtud buď lanovkou dolů nebo vpravo 
pěšky - viz popis nástupu, dolů asi 2h . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8. 
Občerstvení, 
ubytování 

Občerstvení a ubytování je možné jednak v údolí v obci  Ebensee, jednak u horní stanice 
lanovky, kde je několik chat. 

9. 

Mapy 
Kompass WK 18, Nördliches Salzkammergut 
F&B WK 282, Höllengebirge 

10. 
Odkazy 

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=266 
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/oberoesterreich/salzkammergut-berge/htl-wels-
klettersteig 

11. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání zajištěné 
cesty 

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 24.9.2014. Kontakt: ladaobns@gmail.com 
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