
1.
Název zajištěné 
cesty   

Přechod hřebene Hammerspitze

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko , , Vorarlberg, , Allgäuer Alpen

3.
Čas a převýšení

Lanovka -  Waiser Hammerspitze  70 minut
Waiser Hammerspitze -  Hochgehrespitze 30 minut
Hochgehrespitze – klettersteig 20 minut
klettersteig 5 minut
sedlo pod klettersteigem -  Obersdorfer Hammerspitze 20 minut
Obersdorfer Hammerspitze – chata Fiderepasshüte 35 min.
chata Fiderepasshüte – Riezlern 3,5 h

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

B, lezecké I a II.

5.
Východisko

Riezlern

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Po dálnici Mnichov – Kempten – Sonthofen. Odtud po silnici B19 k jihu do 
Riezlemu. Zde směřujeme k dolní stanici lanovky Kanzelwandbahn. Parkoviště je ihned u 
stanice lanovky. Stojí 9 E, při nákupu zpáteční jízdenky na lanovku pokladna vrátí 4E. Parkovat 
je možno do 18 h. Např. na parkovišti o 100 m dále je parkování za 4E až do 24 h.

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

Upozornění: tato trasa nevede po vyznačených cestách a je orientačně náročná. Je 
vhodná jen pro opravdu zkušené lezce a za dobrého počasí. Značení mužíky je spíše 
ojedinělé. Ve skalnatém terénu mají být červené šipky a puntíky, ale narazil jsem jen na 
několik. Ve skalnatých úsecích  cesta lezecké obtížnosti I-II pokud jdeme optimální 
cestou. Při více osobách pozor na kameny. Klettersteig je jen v malém úseku prudkého 
klesání za  Hochgehrespitze.

Od stanice lanovky stoupáme pod svahy Kanzelwand a vystoupáme do jejího jižního 
sedla. Zde opustíme značenou cestu a pokračujeme pěšinou po hřebeni směrem na 
Waiser Hammerspitze.



Cesta stoupá nejprve travou, později skalkami. Zprava se připojí značená cesta vedoucí 
na vrchol.

S vrcholu pokračujeme jihovýchodním hřebenem. Cesta dál není značená a je určená jen
pro zkušené lezce. Pěšinka je zpočátku travnatá, později stoupá skalkami. 

Cesta vede většinou hřebenem nebo vpravo od něj. Postupně stoupáme až pod vrchol 
Hochgehrespitze. V jednom místě stoupáme výrazným šikmo vedoucím vhloubením 
vzhůru.



Nyní klesáme skalnatým hřebenem. V jednom místě narazíme na lano vedoucí vlevo 
dolů. Sestoupíme klettersteigem a sejdeme do hlubokého sedla. 

         Počátek klettersteigu                                   sedlo 

Z něj podle popisu po červených tečkách vzhůru, nebo traverz v pravém úbočí.

     Pohled zpět k sedlu

 Tímto traverzem asi 100 m a pak stoupáme strmě vzhůru - výše narazíme na slabou 
pěšinku stoupající vlevo vzhůru. Vrátíme se v podstatě až na hlavní hřeben a tím 
pokračujeme dál vpravo k vrcholu.
Několik skalních věži a vystoupáme na vrchol Obersdorfer Hammerspitze.

Sestup s vrcholu je opět orientačně složitý. Na prvních metrech využijeme umělé 
pomůcky – kramlový žebřík. Pod ním nepříjemně na skalní hlavu a k pamětní desce. 
Snažíme se držet na hřebeni nebo z jeho pravé strany.
 Sestup suťovitým žlebem je sice možný, ale velmi nepříjemný, s několika lezeckými 
místy. Jakmile je to možné, uhýbáme na pěšinu vlevo.

Pěšinou mezi skalkami a sestup k chatě Fiderepasshüte
Pokud chceme sestoupit k lanovce, pak od chaty sestup k první křižovatce, tam odbočka
vpravo směr Wannenalple -  Innere Kuhgehrenalpe -  Aussere Kuhgehrenalpe – 
sjezdovka a po ní sestup k dolní stanici lanovky.



8.
Občerstvení,
ubytování

 Fiderepasshüte

9.
Mapy

 Kompass WK03 Kleinwalsertal

10.
Odkazy https://www.via-ferrata.de/touren/gps/hammermaessige-hammerspitzen-ueberschreitung-hoch-ueber-dem-

kleinwalsertal

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 12.8.2021. Kontakt: ladaobns@gmail.com


