
1. 
Název zajištěné 
cesty    

Hanauer Klettersteig 

2. 
Stát, pohoří, 
Skalní oblast 

Rakousko , Lechtaler Alpen 

3. 
Čas a převýšení 

Celkem 3h 50 min, převýšení 480 m 
Nástup čas 1h 30 min ,převýšení 330 m. 
Vlastní zajištěná cesta : 
a. – obtížnost B/C čas 30min., převýšení 150m 
b. – obtížnost D čas 1h, převýšení 150m 
Sestup čas 1h 20 min 

4. 
Obtížnost 
zajištěné cesty 

B/C nebo D 

5. 
Východisko 

Parkoviště v obci Boden. Parkoviště není velké, v sezoně může být asi problém 
s místem. 

6. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Příjezd autem: Od Fernpass na Reutte, zde na Weissenbach a údolím dál až za 
Elmen. Zde vlevo strmě stoupající silničkou do údolí Bschlaber Tal směr 
Hahntennjoch a tou až do Bodenu. Zde ke kostelu, od něj vlevo a po 50 m vpravo. 
Zde parkoviště.  
Druhá možnost je z Imstu silničkou na Hahntennjoch a sjet do Bodenu. 

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

Z parkoviště v obci Boden po značené cestě údolím k chatě Hanauer Hütte. 
Nejprve po pravém břehu, pak po levém a zpět na pravý. Zde konec silničky u 
dolní stanice nákladní lanovky na Hanauer Hütte 1922m. Dále stoupáme cestou 
vzhůru a přes potok do svahu pod chatou Hanauer Hütte. Na prvé křižovatce / 
letní/zimní cesta/ se dáme vlevo po letní cestě. U dalšího rozcestníku již u úpatí 
skal začínají klettersteigy. 
Klettersteigy jsou zde dva. Levý podél potoka má obtížnost D, pravý vedoucí 
stěnou vzhůru přímo k chatě má obtížnost B/C. 
Od rozcestníku jsou obě cesty traverzem vlevo společně asi 50 m. 
 
Lehčí varianta: 
Odbočíme vpravo a stoupáme nejprve snadno, 
 

 
 
 pak svislý stupeň B/C. 
 



 
 Výše opět snadněji. Vlevo pod sebou vidíme lanový most těžší cesty. 

 
 
Většina cesty je ve stěně viditelné z dálky z přístupové cesty, horní část pak vede 
v kleči koridorem, který je očištěn až na skálu.  

 
 



 
Tím až na nejvyšší kopeček nad chatou, kde cesta vyúsťuje. Pak několik minut k 
chatě. 
 
Těžší varianta: 
Nejprve traverzem označeným jako B,  
 

 
ale jsou zde místa, která dost vytlačují a tahají za ruce - asi v rámci strašení na 
počátku cesty. Pak strmě vzhůru C, C/D, D. I na C jsou stupy dost jemné a chce 
to i sílu. 



 
Pak snadněji k lanovém mostu. Před ním vpravo spojka na hřebínek na snazší 
cestu jako ústupová cesta.  
 

 
Přes lanový most, nebo okolo po skalách C a opět vzhůru. Následuje úsek B-C. 
 

 
 Jemné stupy nebo na tření. Vpravo odbočuje další úniková cesta, jinak 



pokračujeme v traverzu většinou B - C, jeden úsek C dost vytlačuje. 

 
 
Poslední úsek je již snadnější A-B. Cesta končí u malé vodní elektrárny nad 
potokem.  

 ¨ 
Pokračujeme podél přívodního potrubí až k jímací přehrádce 
 

 



 a zde po značené cestě vpravo k chatě. 
 
Sestup: 
Od chaty normální značenou cestou dolů a po výstupové trase zpět do Bodenu. U 
úpatí skal je možno odbočit k počátku klettersteigů a absolvovat ještě druhý 
klettersteig. 
 

8. 
Občerstvení, 
ubytování 

Občerstvení a ubytování je možné v obci Boden a na chatě Hanauer Hütte . 

9. 
Mapy 

Freytag Berndt WK 352 Ehrwald-Lermoos-Reutte-Tannheimer Tal 

10. 
Odkazy 

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=264  
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/tirol/lechtaler-alpen/hanauer-klettersteig 

11. 

Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání zajištěné 
cesty 

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 27.9.2014. Kontakt: ladaobns@gmail.com 

 


