
1.
Název zajištěné 
cesty   

Zweiländer-Sport Klettersteig
2-länder

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko , , Vorarlberg, , Allgäuer Alpen

3.
Čas a převýšení

Nástup  45 minut
Klettersteig 1 h, 210 m převýšení 
Návrat 20 minut 

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

D

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

Od stanice se schází po široké cestě dolů k severo východu mezi pastvinami. Nejprve 
vlevo, pak dolů do sedla, zde traverz vpravo a asi po 200 m opět vpravo - odbočka ke 
klettersteigu je značena. Klesáme pěšinou pod srázy Kanzelwandu až ke konci 
východního žebra. Zde odbočka z pěšiny zpět vpravo vzhůru k nástupu

Pohled na vrcholek s cesty k nástupu                                nástup



Z nástupní rampy A na plotnu C a dále do rohu C / D. 

         Místo C/D 
Za úsekem A strmé C na římsu a nahoru po svislé stěně C / D. 

     Pod 2- C/D                                                           druhé C/D



Dalším traverzem většinou C až do místa pro odpočinek A.

     Traverz C                                                           traverz C

     Třetí C/D                                                                         třetí C/D

Přes rampu A / B do klíčového bodu v podobě svislé stěny D. 



   čtvrté C/D – asi nejtěžší místo celé cesty                                      vytlačující přepínka 

Po krátkém traverzu C přicházíme k lanovému mostu B. Následuje úsek C / D se dvěma
pilíři C a převislým balvanem C. K závěru se dostaneme vrcholovým hřebenem A až B. 

       Lanový most                                                                         závěr cesty

 



Závěrečné C                                                                     vrchol

S vrcholu sestup k jihu po značené cestě do sedla a ostře vpravo ke stanici lanovky. 
Cestou míjíme nástup Walsersteig-Erlebnisklettersteigu.

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení  je možné v stanicích lanovky.

9.
Mapy

 Kompass WK03 Kleinwalsertal

10.
Odkazy https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/zweilaender-sport-klettersteig/

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=404

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

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

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

