
1.
Název zajištěné 
cesty   

Felix und Charlotte Familien Klettersteig - Rofan

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Rofan

3.
Čas a převýšení

Nástup 10 minut, 0 m převýšení
Klettersteig 30 minut 35 m převýšení
Sestup 5 minut

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

B/C

5.
Východisko

Maurach

6.
Možnosti příjezdu

Z dálnice A12, případně silnice 171 odbočíme u Jenbachu na silnici č. B181 
kterou stoupáme k Achensee. V Maurachu vpravo od silnice dolní stanice 
lanovky Rofanseilbahn. U ní parkoviště. 

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

Od horní stanice lanovky odbočíme vlevo k Erfurter Hütte. Zde je již klettersteig uveden na
rozcestníku
Schází se podle šipky vlevo, pak u stromu se zahne o 90  stupňů opět vlevo tak, abychom 
míjeli jezero zleva. Dá se říci, že obcházíme sjezdovku. Přecházíme k vyvýšenince se 
stromem, kde je šipka opět vlevo. Nyní musíme překřížit sjezdovku. Před sebou vidíme 
dřevěnou chatku. Musíme se směřovat na loučku vlevo od ní. Tím podejdeme les se 
skalkami, který celou dobu vidíme. Loučkou jen pár metrů do lesa a vlevo na klettersteig.

Nástupní krok B je dost těžký, pak již hodnocení A/B odpovídá. Skála se znečišťuje hlínou 
z obuvi.

Další části A jsou v hlíně podél lana. Nejtěžším místem je stěnka B/C, která trochu 
strmější, ale dobře vystrojené, výše pak pokračuje stěna B. 



 Poslední B/C je stěnka s nevýraznými stupy.

 Následuje hřebínek B.

I když je cesta dobře vystrojená, je nutno používat i přirozené chyty. Dokonce bych řekl, že
obtížnost odpovídá právě v případě, že nalezneme vždy ten správný chyt.

Od konce klettersteigu vystoupáme po pěšince k chatě Erfurter H.

Tento klettersteig je opravdu kraťoučký. Asi se nevyplatí sem kvůli němu jet, ale může být 
zajímavým zpestřením při pohybu na Rofanu.

8.
Občerstvení,
ubytování

Erfurter Hütte

9.
Mapy

Freytag-Gerndt:WK321 Achensee- Rofan
 https://mapy.cz/turisticka?x=11.7620617&y=47.4433164&z=18&l=0&source=osm&id=1031816170

10.
Odkazy

https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/felix-und-charlotte-familien-klettersteig-rofan/
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=378

video:
https://youtu.be/nuVteSAH51s

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno  21.8.2020. Kontakt: ladaobns@gmail.com
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