
1.
Název zajištěné 
cesty   

Känzele Klettersteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Bregenzerwald

3.
Čas a převýšení

Nástup: 30 minut
Klettersteig: 30 minut
Sestup: 15 minut

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

Levá cesta B/C a C
Střední cesta C a C
Pravá cesta D a D/E

5.
Východisko

Bregenz - hrad

6.
Možnosti příjezdu

Pro cestu použijeme parkoviště u hradu nad městem. Parkoviště je v některých hodinách 
placené- zona B. 
https://www.bregenz.gv.at/buergerservice/mobilitaet/verkehr-und-parken/

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

Vyjdeme z jižního - levého okraje parkoviště. Zde již šipky směr Klettersteig. Sestpupíme 
dolů směr  Landesbibliothek a dále cestou Unteren Känzelweg. Po šipkách vlevo k nástupu.

Lokalita byla v uplynulých letech upravována a doplňována. V r. 2017 existovala jen 
verianta od nástupu na žebřík vlevo B/C a vpravo C. Letos je již doplněna těžší pravá 
varianta s obtížností D/E. Nástup je několik desítek metrů vpravo od žebříku starší 
varianty. Obě cesty jsou propojeny traverzem.

Popis cest zleva:
Cesta obtížnosti B/C: Na počátku trochu nepříjemný traverz přes plotny k žebříku. Nástup 
žebříkem, nad ním několik kramlí B.

Nyní naše cesta odbočuje vlevo traverzem A, pak strměji B až B/C a dále zaprášenou 
rampou A. Sem přichází zprava cesta C.



Pokračujeme strmě po kramlích C, později B/C ke konci cesty

Cesta obtížnosti C: viz předchozí za žebřík. Nad ním několik kramlí a cesta odbočuje 
vpravo. Po kramlích B/C, plotnovité C. Zprava přichází spojka od těžké trasy. Dále již 
snadněji po kramlích B k první cestě.
Nová nejtěžší cesta  začíná asi 30 m vpravo od žebříku. Nejprve nepříjemné C s jemnými 
stupy na počátku, pak vzhůru C/D. 

Následuje snazší B,C a opět těžké D. Odtud vlevo odbočka k předchozí cestě. 



Nyní stoupající traverz vpravo B, plotna C a převislé kramle D/E. Nad nimi již snadno B/C a
závěrečný úsek C/D.

Od konce klettersteigu sestupujeme po cestě vedoucí rovnoběžně s hranou masivu zpět k 
parkovišti.

V případě, že chceme absolvovat ještě další  variantu, není problém sestoupit nejsnazší 
cestou zpět k nástupu.

8.
Občerstvení,
ubytování

9.
Mapy

Kompass 292 Vorarlberg

10.
Odkazy

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/kaenzele-klettersteig/
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=359

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 27.9.2018. Kontakt: ladaobns@gmail.com

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/kaenzele-klettersteig/

