
1.
Název zajištěné 
cesty   

Klettersteigpark Bannholzmauer

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Oberösterreich, Oberösterreichische Voralpen

3.
Čas a převýšení

Nástup  15 min.
Klettersteig 10 min., 20 m převýšení 
Návrat 15 minut 

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

B,C,D/E,E/F,D,B/C,A/B

5.
Východisko

Windischgarsten,  parkoviště Wurbauer

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Z dálnice A9 nebo silnice B138 Pyhrnským údolím do 
Windischgarstenu.Projedeme městem a směřujeme k východu po ulici Hengstpasstrasse. Po 
přejetí na levý břeh Dambachu odbočíme po úzké silničce vlevo. Stoupáme silničkou až do 
nejvyššího bodu, kde na malé parkoviště Wurbauer.

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

Od parkoviště scházíme šikmo dolů vedoucí cestou. Nejprve lesní široká cesta, pak 
pěšina, ta zahne ostře vpravo a obloukem klesá ke skalám.

U skal odbočíme vlevo a podejdeme skálu k nástupu cest.

K dnešnimu dni jsou zde zajištěné cesty:
Cesta č. 1 -Leichter Steig 100m, B
Cesta č. 2 Mittelschwerer Steig 95 m, C
Cesta č. 3 Sehr schwerer Steig 75m, D/E
Cesta č. 4 Extrem schwerer steig 55m, E/F
Cesta č. 5 Schwerer steig 56 m, D
Cesta č. 6 Mittelschwerer Steig 33m, B/C
Cesta č. 7 Leichter steig 32m, A/B

Nyní k jednotlivým cestám podrobněji“

Cesta č. 1 -Leichter Steig 100m, B

Cesta začíná v pravém rohu stěny. Nejprve stoupající traverz B, apk se obloukem vrací 
lehce stoupajícím traverzem vpravo po lávce, kříží cestu č. 4  a 2, následuje krátký 
lanový most a obloukem zprava A/B na vrchol.



Cesta č. 2 Mittelschwerer Steig 95 m, C

Cesta také začíná v pravém rohu stěny. Nástupní C je dosti těžce po strmě stoupající 
římse, vzhůru, B přes lanový most, křižuje cestu č. 4 pod převisem a pokračuje dále 
vpravo a o překřížení cesty č. 1 lehce vlevo  stěnou vzhůru.

     Nad nástupem                                                     lanový most a stěnka s nástupem



Cesta č. 3 Sehr schwerer Steig 75m, D/E

Cesta vede z levého okraje stěny , dole D/E, jinak většina D, výše C,C/D

Cesta č. 4 Extrem schwerer steig 55m, E/F

Cesta má společný nástup s cestou č. 2, pak ale odbočuje vlevo, strmě E a převis E/F. 
Výše již E a C k vrcholu. Doporučuje se jistit lanem.

    Nástup                                                                        E/F



úsek E na křižení s cestou č. 1

Cesta č. 5 Schwerer steig 56 m, D

Nástup z levé části skály, přes oblá břicha a strmě vzhůru, většina cesty D

    nástup                                                        hrana D

Cesta č. 6 Mittelschwerer Steig 33m, B/C

Nejprve obcházíme skálu zleva a stoupáme po úpatí. Vzhůru sice členitou, ale částečně 
omechovatělou a nečistou skálou B/C, výše již snadněji



 
nástup                                                                  nad nástupem

       úsek B/C                                                      střední část

Cesta č. 7 Leichter steig 32m, A/B

tato cesta představuje vlastně jen snadnější variantu první třetiny cesty č. 1. na kterou se 
napojí před traverzem vpravo.



Zejména pro těžší cesty doporučeny lezečky. 

Sestup s vrcholku vpravo zpět k informační tabuli

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení  i ubytování v Windischgarstenu, případně Gasthof Schafeelmühle.

9.
Mapy

 Kompass Nationalpark Kalkalpen č. 70

10.
Odkazy https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/klettersteigpark-bannholzmauer/

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=396

video
https://youtu.be/aOU6pOYI1tM 

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 21.8.2021. Kontakt: ladaobns@gmail.com

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

