
1. 
Název zajištěné 
cesty    

Salewa Klettersteig 

2. 
Stát, pohoří, 
Skalní oblast 

Rakousko , Aligäuer Alpen 

3. 
Čas a převýšení 

Celkem 2h 30 min, převýšení 340m , bez použití lanovky navíc 70 min. a 400 m převýšení. 
Nástup čas 20 minut, převýšení 200m, 320m , bez použití lanovky navíc 70 min a 400 m 
převýšení 
Vlastní zajištěná cesta čas 40 min., převýšení 140 m 
Sestup čas 30 minut 

4. 
Obtížnost 
zajištěné cesty 

C 

5. 
Východisko 

Parkoviště lanovky v Oberjochu 

6. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Příjezd autem: Z Reutte po silnici č. 198 do Seissenbachu a zde vpravo po č. 
199 směr Oberjoch / v Němčecku silnice číslo 308.  
 
Z Německa: Po dálnici A96 z Mnichova do Memmingenu, odtud po A7 k jihu. U 
výjezdu Oy-Mittelberg odbočit na Wertach a po silnici B310 na Oberjoch. 
 
Parkoviště v obci jsou placená, u lanovky má být neplacené – to ale bývá plné. 
 

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

 
Z parkoviště vyjedeme lanovkou na její horní stanici / v r.2014 cena 
nahoru  9,5 Eura, nebo lze absolvovat i tento výstup pěšky . 
 Od horní stanice lanovky stoupáme serpentinami normální cestou na 
Iseler. Asi v 2/3 cesty na hřeben vlevo značena odbočka k nástupu 
klettersteigu. 
 
Od počátku cesty po rampě A/B dolů a traverz. Místo B/C trochu těžší a 
vytlačuje. Cesta vypadá dost ochozená a asi za mokra klouže. Výše opět 
traverz a těžší místo B/C. Nad ním úsek B 

 
 a další místo B/C. 
 



 
 Následuje nenáročná rampa, většinou obtížnost A. 

 
Klíčovým místem je "Bergführerplatte",  
 

 
 



 
 
 označovaná většinou jako C, ale řada komentářů jí řadí spíše k D - lehce převislé 
břicho, vyžaduje sílu, ale dobrá madla na ruce i stupačky na nohy. Výše pak již 
snadněji A na vrchol. 

 
 

 
 



 
Sestup normální cestou kousek po hřebeni a pak v serpentinách dolů k horní 
stanici lanovky. Odtud dolů buď lanovkou, nebo pěšky. Šipky pro cestu od horní 
stanice lanovky dolů nejsou příliš jasné, je dobré mít mapu. 
 
Nově byl klettersteig prodloužen: s vrcholu Iseleru kousek sklesáme 10 m po 
výstupové cestě a na rozdvojení drátů zajištěné cesty pokračujeme vpravo 
klesající cestou obtížnosti B/C (B, 2 místa C) do sedla - cca 30 minut. Kus po 
hřebeni chodecky a navazuje 3. část klettersteigu, který v severním úbočí stoupá 
na Kühgungkopf - cca 90 minut. Celá okruh bez použití lanovky je uváděn na 8 h  
viz  
http://www.bergbahnen-hindelang-oberjoch.de/PDF/SKst_Panorama.pdf 

  

8. 
Občerstvení, 
ubytování 

Občerstvení a ubytování je možné v obci Oberjoch. 

9. 
Mapy 

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

10. 
Odkazy 

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=262 
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/bayern/allgaeuer-alpen/salewa-klettersteig 
http://www.bergbahnen-hindelang-oberjoch.de/PDF/SKst_Panorama.pdf 
http://www.via-ferrata.de/img-salewa-klettersteig-48.htm 
 

11. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání zajištěné 
cesty 

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 24.9.2014. Kontakt: ladaobns@gmail.com 
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