1.
Název zajištěné
cesty

Klettersteig Tegelbergsteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Německo, Alpy-Bavorske, Ammergauer Alpen

3.
Čas a převýšení

Celkový čas 4,30 h, převýšení 670m.
Od parkoviště k nástupu 1h, 400 m převýšení
Vlastní zajištěná cesta 2 h, převýšení 270m.
Sestup:

a. cestou Klettersteig-Lehrpfad Gelbe Wand (A) - cca 90 min
b. stoupáme dále po cestě Gelbe Wand kolem chaty Rohrkopfhütte cca 120
minut.
c. stoupáme dále po cestě Gelbe Wand a dále k horní stanici lanovky /30 min./ a
lanovkou dolů
4.
Obtížnost
zajištěné cesty

Nástupová cesta obtížnost A, vlastní cesta většinou B/C, několik míst C.
Sestup je možný cestou Klettersteig-Lehrpfad Gelbe Wand – obtížnost A.

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:
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. Stoupáme lesem, přejdeme potůček a stoupáme strmě pod skály.
Asi 3 místa jištěna lanem na přidržení - obtížnost A. Nástup na klettersteig vlevo
od běžné výstupové cesty.

Sestup je možno spojit s návštěvou cesty Fingersteig Klettersteig - 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.

Vlastní zajištěná cesta:
Cesta začíná svislým žebříkem.

Následuje stoupání vlevo B/C a C. Pak snazší traverz A. Dále stoupáme B/C a
přes plotny.

Další úsek je většinou B/C. Následuje stěnka C, snazší úsek A,B s možností
odpočinku. Následuje nejprve traverz B/C, pak úsek C

a nakonec závěrečný výstup s nejtěžšími místy C.

Vystoupáme až na vrchol skály.
Některá místa za mokra kluzká.
Cesta navštívena o víkendu – frekvence dosti vysoká, ale bez front.
Sestup:
S vrcholku skály sestoupíme několik metrů a vlevo dolů sejdeme na běžnou
značenou cestu. Sestup B, ocelové žebříky na zemi. Od rozcestníku:
a. vpravo dolů cestou Klettersteig-Lehrpfad Gelbe Wand (A) kterou sestoupíme
do údolí - cca 90 min
b. stoupáme dále po cestě Gelbe Wand až na křižovatku na okraji lesa. Zde vlevo
po sjezdovce k chatě Rohrkopfhütte a dále cestou k parkovišti - cca 120 minut.
Po částečném sestupu od křižovatky můžeme také navázat na cestu Fingersteig
Klettersteig - obtížnost D – viz samostaný popis.
c. stoupáme dále po cestě Gelbe Wand až na křižovatku na okraji lesa. Zde po
sjezdovce výstup k horní stanici lanovky /30 min./ a lanovkou dolů

8.
Občerstvení,
ubytování

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

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

