
1.
Název zajištěné 
cesty   

Hindelanger Klettersteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Německo , Bavorsko, Allgäuer Alpen

3.
Čas a převýšení

Nástup  15 minut
Klettersteig 4 h, 618 m převýšení 
Návrat 2 h., převýšení 80 m při sestupu na stanici u chaty Edmund-Probst. Ht.

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

C a I

5.
Východisko

Oberstdorf

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Po dálnici Mnichov – Kempten – Sonthofen. Odtud po silnici B19 k jihu a 
odbočujeme do Oberstdorfu. Zde směřujeme k dolní stanici lanovky Nebelhornbahn.
Parkování stojí 9E a pokladna při nákupu zpáteční jízdenky vrátí 5E.

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

Z horní stanice lanovky podejdeme stanici z jižní strany a hřebenem dojdeme  k počátku
klettersteigu.

       Prvá věž                                                                    počátek hřebene

Přes první věž k prvnímu žebříku obtížnost B a I.  (V sestupu malý žebříček.) Na další hřeben 
nástup přes 2. žebřík B a následuje vzdušný hřeben (A / B a 1-), ze kterého vede sestup 
do  zářezu vedle  Westlliche  Wengenkopf .  Snadný výstup na vrchol a s vrcholu 
snadný sestup A do sedla. Ze sedla je možný ústup s hřebene na jižní stranu. 
Ze sedla strměji B vzhůru a dlouhý hřeben s žebříkem B ve střední části a na konci. Tím
sestoupíme do zářezu, ze kterého je možný nouzový sestup k jihu. 

 skalka za Westlicher Wangenkopf                   pohled od Westlicher Wangenkopf dál



hřeben za 2. žebříkem                                    hřeben mezi 2. a 3. žebříkem

hřeben před 3. žebříkem                                   3. žebřík - setup

 Pokračujeme výstupem po 3. žebříku B a po obtížnější části B/C chodecky na vrchol 
Östlicher Wengenkopf. S vrcholu sestup A a A/B do sedla . Zde 4. žebřík vzhůru. Ze 
sedla je opět možný ústup do doliny vpravo.

Pohled s Ostlicher Wengenkopf kupředu               pohled zpět na  Ostlicher Wengenkopf



4. žebřík                                                       hřeben za 4. žebříkem

5. žebřík vede do hlubokého sedla

 Z nejhlubšího sedla hřebenového přechodu stoupáme hřebenem A, B, žebřík A / B 
vzhůru a na druhé straně opět dolů.

Hřeben za 5. žebříkem

 Následuje úsek A a pak strmě dolů – sestup přes převísek C. Následuje sestup do sedla 
po žebříku A / B . Ze sedla opět možný ústup do doliny vpravo. 
Ze sedla stoupáme na poslední věž přes dva žebříky B .



                                    na hřebeni před Zwiebelstrange

sestup s Zwiebelstrange

  poslední kaskáda žebříků



 Následuje úsek A a pak strmě dolů – sestup přes převísek C. Následuje sestup do sedla 
po žebříku A / B a z něj stoupáme na poslední věž přes dva žebříky B . Odtud již bez 
problémů do travnatého sedla.

   Blížíme se ke konci                                   závěrečná skalka

                          Sedlo.

Ze sedla je možný výstup na Grosser Daumen – značeno 30 minut pěšinkou v trávě.

Sestup pro návrat ze sedla vede k jihu. Hůlky jsou užitečné. Sestupujeme vedle jezera 
Laufbichelsee a pokračujeme k JZ k jezeru Koblatsee. Za ním ještě trochu klesáme a 
pak následuje táhlý výstup na hřeben vybíhající z Westlicher Wengenkopf. Odtud 
sestup ke stanici lanovky a horské chatě. 

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení  je možné v stanicích lanovky.

9.
Mapy

 Kompass WK3 Allgäuer Alpen

10.
Odkazy https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/hindelanger-klettersteig/

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=406

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 11.8.2021. Kontakt: ladaobns@gmail.com

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



