
1.
Název zajištěné 
cesty   

Mindelheimer Klettersteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko , , Vorarlberg, , Allgäuer Alpen

3.
Čas a převýšení

Nástup  3 h, 1250 m převýšení
Klettersteig 4 h, 400 m převýšení 
Návrat 2:15 minut 

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

C

5.
Východisko

Mittelberg

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Po dálnici Mnichov – Kempten – Sonthofen. Odtud po silnici B19 k jihu do 
Mittelbergu. Zde odbočíme vlevo k hotelu Gasthof Schwendle. U hetelu a před ním jsou placená
parkoviště – 6 E/den..

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

Od parkoviště pokračujeme silničkou dále směr údolí Wildental. Míjíme chaty 
Untere a Innere Wiesalpe a pokračujeme ke konci nákladní lanovky od chaty  
Fiderepasshütte.
Nyní následuje prudký výstup serpentinami do bočního údolí, tím vzhůru a 
závěrečný výstup k chatě  Fiderepasshütte.
Od chaty lehce vlevo a obloukem stoupáme do sedla  Fiderescharte a za ním 
traverz k odboče značené cesty vlevo do údolí. Pokračujeme dál ještě několik 
set metrů k prvním skalkám zajištěným lanem.

        Za  sedlem  Fiderescharte                            pod nástupem



3. vrchol  Hintere Schafalpenkopf 2321
Cesta stoupá na Hintere Schfalpenkopf.

       Prvé skalky                                                                prvý výstup

                                           výstup na prvý vrchol

Zde se cesta lomí vpravo  a sestupuje. Sestup končí z dálky viditelným 
žebříkem. Cesta hřebenem je většinou pěšinka, sem tam skalka s drátem, ale 
často jen na přidržení. 



      sestup s prvého vrcholu                                   z dálky viditelný žebřík

      pokračování hřebene- sestup                                     sestup s vrcholu – pohled zpět



 Vodorovný žebřík přes proláklinu. Po chvíli sestup šikmou lehce rozchrastanou 
rampou. Cesta pokračuje hřebenem dál a do sedla vede kramlový žebřík B/C.
Před námi s objevuje skalnatě vyhlížející hřeben. 

    Šikmo klesající rampa                                           věžicky 

       žebřík B/C                                                                        sedlo



2. vrchol Minteres Schafalpenkopf 2302

Výstup  B na hřeben, sestup po kramlovém žebříku a znovu vzhůru na vrchol.

   Nyní sestup dolů. Nejprve skalnatý hřebínek, chodecky po trávě. Pak sestup 
skalnatým terénem -  kramlový žebřík.



Scházíme do dalšího sedla

1. vrchol -Südliche Schfalpenköpf   2273 m
I tento vrchol má rozeklaný hřeben . Pak opět vzhůru na poslední věž.

Následuje poslední sestup nejprve hřebenem, pak vlevo žebřík. Končí šikmo jdoucím 
žlebem.



Od konce zajištěné cesty travnatým svahem sestoupíme dolů a stoupáme chodecky na 
poslední vrchol. Je jím Kemptner Kopf 2191 m. 

 Travnatý kopec s ozdobným křížen, hezký svým rozhledem, ale poněkud nepříjemně 
nahoru a dolů. V sestupu je snad ještě jeden drát na přidržení. Sestup do hlubokého 
sedla Kemptner scharte.



 Odtud sestup k severu. Cesta klesá krásnými serpentinami, značná část z nich 
je jištěna lanem na přidržení.  Cesta je upravovaná, zřejmě se starají. Lana na 
přidržení, zaříznutá cesta do svahu, atp.
 Dále sestup k salaší Untere Wildenalpe.  Odtud sestup celkem dost rychle 
klesající cestou, v jedné zatáčce výhled na vodopád. Před ním mokrý úsek s 
upraveným povrchem, ocel výztuhami a lanem na přidržení.  Dole přes potok a 
po prašné silnici zpět na parkoviště.

Cesta je vhodná po začátečníky a je hodně navštěvovaná

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení  je možné v chatě Fiderepasshütte , Mindelheimer Hütte , Untere a Innere 
Wiesalpe

9.
Mapy

 Kompass WK03 Kleinwalsertal

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

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=402

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 13.8.2021. Kontakt: ladaobns@gmail.com

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

