
1.
Název 
zajištěné 
cesty   

Kesselfal  a další klettersteig v Kleinarlu

2.
Stát, 
pohoří,
Skalní 
oblast

Rakousko , Radstädter Tauern

3.
Čas a 
převýšení

Nástup 10 minut, převýšení asi 70 m
Kesselfall kl. 20 minut, převýšení 60 m
Famillien kl.   10 minut, s dětmi déle, převýšení 60 m
Sestup asi 15 minut na parkoviště
Peilsteinpalfen kl  35 min, převýšení  90 m

4.
Obtížnost
zajištěné 
cesty

Kesselfall kl. B/C
Einsteigerseig A/B
Peilsteinpalfen kl D
Famillien kl.   A/B

5.
Východis
ko

Parkoviště v obci Kleinarl.

6.
Možnosti 
příjezdu

Příjezd autem: Po silnici B311 od Bischofshofenu nebo od Zell am See do St.Johanu. 
Odbočíme na východním sjezdu do města po B 163 směrem na Kleinarl, Wagram. Silnice 
rychle stoupá do Wagramu a zde vpravo na Kleinarl.
Několik metrů před tabulí u vjezdu do Kleinarlu vpravo malé parkoviště.

7.
Popis 
zajištěné 
cesty – 
charakter
istika,
aktuální 
údaje,
vlastní 
dojmy,
poznatky 
o 
frekvento
vanosti

Od parkoviště soupáme po cestě vzhůru k lesu, zleva obcházíme betonovou nádrž. Na 
Kesselfall klettersteig i Famillien klettersteig  vpravo vzhůru do lesa, přes oklouzanou asi 
3m skalku s drátem i lanem s uzly na přidržení. Na Kesselfall kl. pak odbočíme vpravo, 
jinak stoupáme Einsteigerseigem dále v serpentinách a po chvíli odbočka na Famillien kl.   
vlevo.
Na Peilsteinpalfen kl se jde od nádrže podél lesa vlevo, přes ohrádku s vodními a lanovými 
atrakcemi asi 5 minut a pak po šipkách vpravo a vzhůru pod skály a podél skal vlevo.

Kesselfall klettersteig: Zajištěnou cestou vpravo dolů k potoku, zde lanový most přes 
soutěsku.(Soutěsku křižuje několik lanovek Flying Fox z nichž jedna končí na hraně 
nádrže). Přes most a na protější stěně vlevo cesta. Je zajištěná tak, že ač je vlhko, lze ji 
projít bezpečně.

Pouze jednou je to pár kroků přes bláto. B/C je krok na mokrou klouzavou skálu
U horního konce cesty je další lanový most.



Sestoupit lze buď vpravo po značené cestě, nebo vlevo Einsteigerseigem (serpentiny 
v lese s průběžným drátem k jištění, ale velmi snadné, jištění možná užitečné za mokra).
(Lze spojit s Famillien kl.).   

Famillien klettersteig začíná zajištěným traverzem v lese – spíše výukové A.

 

Dále cesta vychází na skalní stěnu, kde po zajištěné lávce. V popisu klasifikace A, dobré 
stupy, ale i zde stěna někdy lehce vytlačuje. 



Závěrečné A/B asi není pro úplně malé děti. Nakonec v lese stoupáme k plotu lanového 
centra v lese. Okolo něj vpravo a sestup po cestě dolů.
Peilsteinpalfen klettersteig: Prvé metry v hlíně A, začátek psán B, ale možná o něco těžší. 
Zahlinění bot z úseku A za vlhka nepříjemné. Následuje traverz B,B/C, a vzhůru C.

Nyní rozdvojení: vlevo vzhůru ústupová cesta A/B-C, vlastní cesta pokračuje traverzem 
C,D. Za vlhka klouzavé !

Traverz, lanový mostík, klesající traverz a pak vzhůru komínem. 
Sestup pokračuje lesem vzhůru, po silničce vpravo a po chvíli z ní odbočíme opět vpravo 
k lanovému centru. Skrz něj k sestupovým cestám.

8.
Občerstv
ení,
ubytován
í

Občerstvení a ubytování je možné v obci Kleinarl.



9.
Mapy

Freytag -Berndt: WK191 Gasteiner Tal

10.
Odkazy

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

http://www.bergsteigen.com/klettersteig/salzburg/radstaedter-tauern/kesselfall-klettersteig-kleinarl
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/salzburg/radstaedter-tauern/familien-klettersteig-kleinarl
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/salzburg/radstaedter-tauern/peilsteinpalfen-klettersteig-
kleinarl

11.
Zpracovat
el, datum 
absolvo-
vání 
zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 29.8.2017. Kontakt: ladaobns@gmail.com

http://www.bergsteigen.com/klettersteig/salzburg/radstaedter-tauern/peilsteinpalfen-klettersteig-kleinarl
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/salzburg/radstaedter-tauern/peilsteinpalfen-klettersteig-kleinarl
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/salzburg/radstaedter-tauern/familien-klettersteig-kleinarl
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/salzburg/radstaedter-tauern/kesselfall-klettersteig-kleinarl

