
1. 
Název zajištěné 
cesty    

Friedberger Klettersteig 

2. 
Stát, pohoří, 
Skalní oblast 

Rakousko , Aligäuer Alpen 

3. 
Čas a převýšení 

Celkem 5h 30 min, převýšení. 
Nástup čas 2h,převýšení 1000 m. 
Vlastní zajištěná cesta čas 1h 30 min, převýšení 250m 
Sestup čas 2h 

4. 
Obtížnost 
zajištěné cesty 

C 

5. 
Východisko 

Parkoviště pro chatu Gimpelhaus u obce Nasselwängle. Parkovat lze buď nad 
silnicí, nebo na ohromném parkovišti pod ní / parkoviště pro lanovku na protější 
hřeben/. 

6. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Příjezd autem: Od Fernpass na Reutte, zde na Weissenbach a v něm vpravo 
silnicí 199 do údolí Tannheimer Tal. Tím až k obci Nasselwängle. 
Zde buď za obcí vpravo na parkoviště pro Gimpelhaus, nebo na velké parkoviště 
vlevo od silnice a na něm do horní části pro Gimpelhaus. Všechna parkoviště zde 
jsou placená v době 7-17 h – v r. 2014 3 Eura/den. 

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

Z parkoviště po šipkách na Gimpelhaus . Obcházíme vesnici Nasselwängle shora 
/zleva/ a pak po cestě na Gimpelhaus vzhůru. Cesta svižně stoupá, řada schodů, 
k chatě Gimpelhaus / k ní 500 m převýšení, 1h/. 
Od chaty po cestě směr Köllenspitze. Po 15 minutách jsme na křižovatce. (Zde 
máme možnost tuto cestu spojit s cestou Köllenspitze klettersteig –obtížnost D, 
nevhodné za vlhka.) 
Od křižovatky pokračujeme vlevo a stoupáme na úbočí Rote Flüh. Pokud jdeme 
pravou cestou pod úbočím skal, doporučuje se přilba. Výstup na vrchol Rote Flüh 
2108m 

 
S vrcholu Rote Flüh sestupujeme snadno - obtížnost A/B, pak téměř chodecky.  



  
Sestup do úžlabiny po svislém kramlovém žebříku obtížnost B.  
Následuje sestup spojovacím hřebenem - většinou A, 

 níže chodecky, do 
sedla Gelbe scharte. 

 
 Zde odbočuje chodecká cesta vpravo a hřebenem pokračuje klettersteig 



označený tabulí Friedberger Klettersteig. 
Ze sedla na začátku B, jeden krok možná trochu těžší / jako obvykle na počátku 
cesty/, dále A/B, dosti členité, i když za vlhka klouže.  
Nejtěžším místem je převísek obtížnosti C, který má ale dost chytů. Poslední 
metry opět obtížnost B - stupy za mokra trochu kloužou. Cesta končí na vrcholu 
Schartschrofenu. 
 
S vrcholku do sedla a dále pokračujeme značenou cestou směr Adlerhorst vlevo 
do údolí. Adlerhorst dává možnost občerstvení i výhledů na jezero. Od 
Adlerhorstu vlevo po příjezdové silničce a tou až k parkovišti.  
Zde odbočíme ze silničky vpravo k malému parkovišti pro Gimpelhaus, případně 
dál na hlavní parkoviště 
 
Celou cestu je možno absolvovat i v opačném směru. Sestup s Gimpelhaus je ale 
strmější než sestup k Adlerhorst.. 
 
Celkový pohled na hřebenovou část z parkoviště: 

 
 
 

8. 
Občerstvení, 
ubytování 

Občerstvení a ubytování je možné v obci Nasselwängle, u parkoviště, na chatě 
Gimpelhaus a na chatě Adlerhorst . 

9. 
Mapy 

Freytag Berndt WK 352 Ehrwald-Lermoos-Reutte-Tannheimer Tal 

10. 
Odkazy 

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=261  
 
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/tirol/allgaeuer-alpen/friedberger-klettersteig  

11. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání zajištěné 
cesty 

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 25.9.2014. Kontakt: ladaobns@gmail.com 

 


