
1.
Název zajištěné 
cesty   

Kitzbüheler Horn Klettersteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Kitzbüheler Alpen

3.
Čas a převýšení

Nástup – od Alpenhausu  45 min., převýšení 280m, od Harschbichlalmu 45 min

Kletteresteig 1h, převýšení 150m
Sestup k Alpenhausu 20, k Harschbichlalm 30 min

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

C/D

5.
Východisko

Kitzbüheler

6.
Možnosti příjezdu

Výchozích bodů je několik podle nástupových variant.
a. Z Kitzbüheleru autem po silnici - mýto - na Alpenhaus Kitzbüheler Horn. Zde velké parkoviště, ale v hlavní sezoně i to
může být plné a musí se stát na okraji příjezdové cesty.
b. V Kitzbüheleru zaparkujeme u dolní stanice lanovky Kitzbüheler Hornbahn a k Alpenhaus Kitzbüheler Horn vyjedeme
lanovkou.
c. Z Kitzbüheleru přejedeme na sever do St. Johannu a zde na parkoviště lanovky na Harschbichl. Lanovkou vzhůru na 
Harschbichlalm

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

Při použití dopravy na Alpenhaus Kitzbüheler Horn /a,b/ od parkoviště stoupáme cestou vzhůru k vrcholu. Uprostřed 
značka vlevo zkracuje serpentinu přes malou botanickou zahrádku s popisky rostlin. V poslední levé serpentině 
odbočuje do Z úbočí lehce klesající cesta vedoucí k Harschbichlalm. Sestupujeme až ke hřebeni vedoucího s vrcholu k 
chatě Harschbichlalm - zde vpravo šipka na klettersteig.(ztratili jsme asi 50 výškových metrů).
Při výchozím bodu v St.Johannu stoupáme od chaty Harschbichlalm pod Kitzbüheler Horn a ve výše uvedeném místě 
odbočíme vlevo ze značené cesty a vzhůru hřebenem k nástupu. Od chaty asi 20 minut.

Traverz k nástupu                                                                             Prvé metry

Od nástupu nejprve snadno B/C - C, výše pilíř C. Za mokra zejména tato část klouže ! Za travnatou teráskou následuje 
další stěnka C. Po ní opět travnatá terasa a další stěna C.

 

Stěnka C

Dostáváme se na hřebínek se snazšími skalkami A/B-B. Ještě jedna skalka C a pak snadno k terase.

S vrcholu sestupujeme silničkou dolů.
V případě výchozího místa u Alpenhaus Kitzbüheler Horn pokračujeme silničkou dolů až k lanovce/parkovišti.
V případě výchozího místa v st.Johann, odbočíme v prvé prudké levé zatáčce silničky vpravo a pokračujeme lehce 
klesající cestou k chatě Harschbichlalm - celkem asi 30 minut.

u Alpenhaus Kitzbüheler Horn i Kitzbüheler Horn Gipfelhaus jsou malé lezecké parky pro děti a mezi oběma chatami je 
pro děti vystrojen i malý hřebínek.



8.
Občerstvení,
ubytování

Alpenhaus Kitzbüheler Horn
Kitzbüheler Horn Gipfelhaus
Harschbichlalm

9.
Mapy

Kompass, Kitzbüheler Alpen č. 29

10.
Odkazy

http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=288
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/tirol/kitzbueheler-alpen/klettersteig-kitzbueheler-horn

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

 Ladislav Beneš, MT
 7.8.2016


