
1. 
Název zajištěné 
cesty    

Zajištěná cesta Hochkogel 

2. 
Stát, pohoří, 
Skalní oblast 

Totes Gebirge, Rakousko 

3. 
Čas a převýšení 

Celkový čas 7 h, převýšení  1450m. 
Od parkovišě k nástupu 3h, převýšení 1250m 
Vlastní zajištěná cesta 1h 20 min, převýšení 200 m 
Sestup cca 2,5 h 

4. 
Obtížnost 
zajištěné cesty 

Nástup B, B/C, klíčové místo uprostřed stěny C/D. Dále již snadnějí A – B, sestup je ale 
také B ! 

5. 
Východisko 

Parkoviště asi 5 km JV od obce Plankau. 

6. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Příjezd autem: Z dálnice Linz -Salzburg odbočíme k jinu do Gmundenu a po břehu 
jezera Traunsee pokračujeme do Ebensee. Asi 4 km za Ebensee u Plankau vlevo 
odbočka k jezeru Offensee. Asi po 3 km vpravo odbočka k elektrárně a na 
parkoviště pro chatu Hochkogelhaus. Nyní asi 2 km k parkovišti. 
 
 
 
 

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

Nástup: 
Od parkoviště po značené cestě směr Hochkogelhaus. Nejprve po prašné 
silničce, pak po můstku na druhý břeh potoka Weissenbach a asi 5 minut 
nepříjemnou lesní pěšinou na louky. Loukami kolem chaty u dolní stanice 
materiálové lanovky a vlevo dále po silnici. Z té po čase odbočuje vpravo rychle 
stoupající cesta vedoucí zleva k chatě Hochkogelhaus. 
Od chaty po hřebínku vlevo asi 15 minut pod skály Kleiner Rhaher Kogelu. 
 
Vlastní zajištěná cesta: 
Prvé metry jsou obtížnosti B, 

 
 ale mohou být nepříjemné díky hlíně na botách. Výše kolíkové cesty. Kolíky jsou 
velké - cca 20 cm.  



 
Úsek C je svislý, úsek C/D je lehce převislý. Výše pak již snadno na vrchol Kleiner 
Rhaher Kogelu. 

 
 Lehký sestup do sedla - z něj vpravo úniková cesta. Pokračujeme dále výstupem 
na hlavní vrchol , který již není tak obtížný, úsek C jsou opět lehounce převislé 
kolíky. Nahoře již snadno na vrchol Rauher Kogel 1798 m.  
 

 
S vrcholu pokračujeme klesajícím hřebenem do sedélka. Odtud sestup B, který je 



velmi strmý, místy až svislý, níže pak snadnější. Závěr plotnovitý. Sestup do trávy 
a tou na křižovatku se značenou cestou 
 
Sestup: 
Po značené cestě vpravo. Kousek vzhůru, k nástupu klettersteigu a pak již po 
výstupové cestě dolů. 
  

8. 
Občerstvení, 
ubytování 

Možnost občerstvení u dolní stanice materiálové lanovky a na chatě Ebenseer 
Hochkogelhaus. 

9. 
Mapy 

Kompass WK 18, Nördliches Salzkammergut 
F&B WK 284, Traunsee und Höllengebirge 

10. 
Odkazy 

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=267 
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/oberoesterreich/totes-gebirge/hochkogel-
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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