1.
Název zajištěné
cesty

Klettersteig Fingersteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Německo, Alpy-Bavorske, Ammergauer Alpen

3.
Čas a převýšení

Celkový čas /nejkratší varianta/ 4,30 h, převýšení 810m.
Od parkoviště k nástupu kolem Rohrkopfhütte 2h, 690 m převýšení
Od parkoviště k nástupu přes cestu Tegelbergsteig 3,30 h, 810 m převýšení
Vlastní zajištěná cesta 1 h, převýšení 120 m.

Sestup nabízí několik možnosti:
a. vlevo po sjezdovce k chatě Rohrkopfhütte a dále výstupovou cestou - cca 90
minut.
b. vpravo dolů cestou Klettersteig-Lehrpfad Gelbe Wand (A) kterou sestoupíme
do údolí - cca 90 min./zájemci si mohou ještě navázat na Klettersteig
Tegelbergsteig (C) /
c. po sjezdovce výstup 20 min. k horní stanici lanovky – Tegelberghaus - a
lanovkou dolů
4.
Obtížnost
zajištěné cesty

Nástup kolem Rohrkopfhütte chodecký, nástup přes cestu Tegelbergsteig obtížnost C.

5.
Východisko

Parking 2 km J směrem od obce Schwangau na parkovišti u dolní stanice lanovky
Tegelbergbahn ,4 E za den v r. 2014

6.
Možnosti
příjezdu

Příjezd autem:

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

Nástup:

Vlastní cesta obtížnost D

V Německu z Mnichova po dálnici A96, pak vlevo výjezdem č. 22 k jihu po silnici
B12 na Jengen, Kaufbeuren, Kempten, Marktoberdorf a dále na Füssen. Zde
vlevo na Schwangau, v něm vpravo směr Tegelbergbahn.

a. Od parkoviště k nástupu kolem Rohrkopfhütte :

Z parkoviště vzhůru asfaltovou silničkou proti potůčku, kolem jakési bobové dráhy
a dál do lesa až na konec asfaltky. Zde vpravo odbočuje cesta směr Golden
Wand, my odbočujeme vlevo. Dále stoupáme do sedla, z něj vpravo hřebenem k
chatě Rohrkopfhütte. Od ní cesta stoupá po sjezdovce k horolezeckým chatičkám.
Vpravo vidíme Prst. Na jeho úrovni za prvou chatičkou odbočíme vpravo a na
úpatí skal sestupujeme k nástupu.
b.Od parkoviště k nástupu přes cestu Tegelbergsteig :
Cesta Tegelbergsteig viz samostatný popis. Od konce cesty stoupáme vzhůru až do sedla
na hřebeni – asi 15 minut. Zde odbočíme vlevo dolů směr Rohrkopfhütte. Sestupujeme

sjezdovkou k horolezeckým dřevěným chatičkám – cca 15 minut. Zde vlevo
odbočka a podél úpatí skal lehce klesáme k nástupu.
Vlastní zajištěná cesta má nástupní stěnku obtížnosti C - je svislá stěna s kramlemi.

Pokračuje snadnější úsek a dále lehce převislý úsek C/D v úbočí Prstu. Následuje
snadnější úsek a dále spojovací prakticky chodecký hřebínek k další věži. Zde
ústupová cesta vlevo dolů. U úpatí je nevelký, asi 1,5 vysoký převísek - obtížnost
D, výše pak snadněji. Od knihy - bod 34- vzhůru lehce vytlačující úsek D. Výše
pak snadněji a traverz vpravo obtížnosti B/C, který také místy vytlačuje.
Cesta je zajištěna kramlemi u přepínek, ale jinak vyžaduje použití přírodních stupů
a chytů. Klasifikace obtížnosti zejména na počátku lehounce podceněna.

8.
Občerstvení,
ubytování

Možnost občerstvení:
- u parkoviště
- chata Tegelberghaus – horní stanice lanovky, pokud k ní dojdeme
- chata Rohrkopfhütte – pokud kolem ní jdeme

9.
Mapy

Kompass WK 25 Zugspitze-Mieminger Kette

10.
Odkazy

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=258

11.
Zpracovatel,
datum absolvování zajištěné
cesty

http://www.bergsteigen.com/klettersteig/bayern/ammergaueralpen/tegelbergsteig-klettersteig-tegelberg
Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 24.9.2014. Kontakt: ladaobns@gmail.com

