
1.
Název zajištěné 
cesty   

Bärenlochsteig a Wildfährte
2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Rax-Schneeberg-Gruppe

3.
Čas a převýšení

Nástup 2 h 630 m převýšení
Wildfährte 70 minut, 300 m převýšení
Bärenlochsteig 60 minut, 100 m převýšení

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

Wildfährte B
Bärenlochsteig B

5.
Východisko

Hinternasswald

6.
Možnosti 
příjezdu

Od Wiener Neustadt po silnici B17 na Neukirchen, Gloggnitz, zde vpravo po silnici B27 na 
Reichenau an der Rax a dále údolím po B27 a pak vlevo na Nasswald. Nyní údolím až na 
konec cesty V Hinternasswald. Zde parkoviště.

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

Od parkoviště několik metrů k rozcestníku a odtud údolím Reisstal vlevo. Míjíme vodovodní 
jímací zařízení, procházíme romantickou soutěskou a pokračujeme po silničce údolím až k 
dolní stanici nákladní lanovky chaty Habsburghaus. Za ní vlevo vzhůru opět na silničkou a 
pokračujeme lesní silničkou, která se postupně stáčí vlevo. Vystoupáme do výšky asi 
1070m. Zde vlevo odbočuje po suťovém splazu vzhůru cesta Kaisersteig na Habsburghaus.
Vpravo odbočuje cesta vedoucí k vrcholu - Wildfährte na Heukuppe. Spolu s ní tam vede i 
cesta Bäerenlochsteig (tabulka u cesty směřuje poněkud neurčitým směrem). Vydáme se 
toto cestou vedoucí po splazu vytékajícího suťového pole, které je dost živé.

 Cesta kličkuje mezi přelámanými stromy a každý zde ocení vysoké boty, případně hůlky. 
Jsou zde zlámané stromy o průměru 20 cm. Nejlépe se asi jde korytem vymletým od vody. 
Po 50 výškových metrech se cesta stáčí vpravo a pokračuje řídnoucím lesem, později zleva
obkružuje boční suťoviště a stoupá k hřebínku. Posledních pár metrů před hřebínkem je 
obtížnost I , jsou zde i oka po bývalých lanech.



Na hřebínku zajištěná cesta pokračuje cestou obtížnosti B

až k rozcestníku ve výšce cca 1450 m. Zde zleva přichází cesta Bäerenlochsteig, kterou 
můžeme pokračovat na hřeben, rovně pokračuje cesta Wildfährte.

Cesta Wildfährte má několik zajištěných úseků A/B  které se střídají

 s volným postupem obtížnosti I, výše skála se sutí, komínek B. Pak opět snadněji. 
Závěrečná serpentina je zajištěna - obtížnosti B 



Cesta dosahuje hřebene v nadmořské výšce asi 1640 m. Sem od parkoviště 2,5 - 3 h.

Nyní máme možnost buď se vrátit na křižovatku a pokračovat cestou Bäerenlochsteig, nebo
po značce pokračovat k salaši Franzlbauer a odtud k vrcholu Heukuppe 2007 m, nebo od 
salaše sestoupit do sedla a vystoupat vlevo k Habsburghaus 1770 m a odtud sestoupit 
cestou Kaisersteig zpět na výstupovou trasu. Sestup podle zvolené varianty celkem 5-7 h.

Cesta Bäerenlochsteig od křižovatky klesá zajištěně obtížnost A/B a B nepříjemnou 
ujíždějící sutí a pak opět stoupá A/B a B smíšeným terénem. 

Úzký průlez a dále strmě komínovitou úžlabinou B vzhůru a dále již snadněji k hřebenu.



Cesta pokračuje po zarostlých zemních škrapech dál k jihu. Nakonec se dostáváme na 
křižovatku s červenou značkou od vrcholku Heukuppe a salaše Franzlbauer na jedné straně
(zde by bylo možno pokračovat k vrcholu Heukuppe a návrat stejnou cestou) , na druhé 
straně pokračuje vlevo dosti strmě vzhůru k Habsburghaus . 
K Habsburghaus vzhůru a pak planinou, kde se cesta postupně stáčí vlevo k chatě 
Habsburghaus.

Od chaty sestup po cestě č. 44 – Kaisersteig. Nejprve klesajícím hřebenem, později strmý 
sestup v serpentinách k hranici lesa. Zde cesta Kaisersteig odbočuje vlevo a po necelém ½ 
km klesá dolů. U hřebene opět partie zajištěné drátem – A, pak sestup pěšinou na 
výstupovou cestu na konci lesní silničky. Druhou možností je pokračovat po cestě č. 46 
Peter-Jokel-Steig nejprve hřebenem a teprve pak sestup na dno údolí. Tato cesta je 
značená jako o 15 minut delší.

8.
Občerstvení,
ubytování

Habsburghaus

9.
Mapy

Kompass WK210 Wiener Hausberge

10.
Odkazy

http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=350
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=351
https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/baerenlochsteig/

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 21.6.2018. Kontakt: ladaobns@gmail.com

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/baerenlochsteig/
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=351
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