
1. 

Název túry VHT    
Admonter Reichenstein 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Rakousko – Gesäuse – Admonter Reichenstein (2251m) 

3. 
Čas a převýšení 

Mödlinger Hütte (1523m) – Admonter Reichenstein (2251m) – Mödlinger Hütte (1523m) – 
výstup 2,5 hod. – 3,5 hod., převýšení 760m, sestup 2 – 3 hod. Celkový čas  4,5 – 6,5 hod. 
Pokud se střetne více skupin v protisměru, může dojít k časovému zdržení. Doporučuji 
počítat s přespáním na chatě Mödlinger Hütte. 

4. 
Obtížnost túry 

Těžká (viz stupnice 3), úseky I. , I+. ,  a II. UIAA, extrémní expozice. Náročná horská tůra 
s lehčím lezením. Nástup je označen cedulí jako „Klettersteig bez jištění“ !? Klíčové místo 
(Herzmann – Kupfer – Platte) není technicky nejtěžší, ale nejnebezpečnější! Jistící lano 
nutné ! Zabudována jistící oka. 

5. 

Doporučené 
období 

Červenec – 1. pol. Září 

6. 

Východisko 

Mödlinger Hütte (1523m) 

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Autem – z dálnice A9 v údolí Paltental od obce Gaishorn po mýtní silničce na parkoviště 
pod chatou. Odtud na chatu 20 minut pěší chůze. 
Vlakem – na trati Liezen – Leoben vystoupit ve stanici Gaishorn, odtud  na chatu 2 hod. 
pěší chůze. 

8. 
Popis túry –  
charakteristika, 
aktuální údaje, 

vlastní dojmy 

Od chaty nejprve k jezírku Treffner See, rozloženému v lese a pak strmě ke Kříži hrdinů 
(1630m). Zde končí turistická cesta. Dále sledujeme chodník v kleči až k prameni (1884m) 
a odtud k západu k blízkému pamětnímu kříži na první oběti Gasäuse z roku 1885. 
Následuje dlouhý traverz v jižní stěně Totenköpflu. Za třetím žebrem dosáhneme skalního 
ramene (1953m). Pod velkou převislou skalní hlavou následuje Herzmann – Kupfer – 
Platte, exponovaná skalní stěna, která je klíčovým místem výstupu a také častým místem 
vážných nehod. Po překročení tohoto místa pokračuje výstup po vodorovné lavici, která 
nás zavádí do rokle, která se spouští ze sedla Reichensteinu. Po chvíli vstoupíme do levé 
boční rokle a po překročení 4 metry vysokého kolmého skalního zářezu – II., pokračujeme 
stále nahoru kolem kolmé vrcholové stěny. Tuto obcházíme vlevo a po skalních blocích a 
sutí vystoupíme k vrcholovému kříži. Doporučuji alespoň tříčlenné družstvo.  

9. 
Výstroj a 

výzbroj  

Viz vybavení VYBVHT 2, lano 40 m. 

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

Mödlinger Hütte, tel. 0680 - 2057139. Nabízí ubytování i stravování. Internet: www. 
moedlinger huette.at, E-mail: helga @moedlingerhuette.at 

11. 
Mapy 

Freytag a Bernd 062 „Gesäuse – Ennstaler Alpen“ 1: 50 000, Kompass WK 69 „Gesäuse 
– Pyhrn – Eisenerz“ 1: 50 000 

12. 

Odkazy 

Hubert Walter: Gesäuse mit Admont, Bergverlag Rudolf Rother, Mnichov 
Günter a Luise Auferbauer: Gesäuse mit Eisenerzer Alpen, Rother Bergverlag – 
Wanderführer 

13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

Ing. Rudolf Štěpančík, vůdce VHT, 16.8.2008, e-mail: ruda.stepa@seznam.cz  
 

 


