
1. 
Název túry VHT    Výstup na vrchol Spitzmauer (2446m) 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Rakousko - Totes Gebirge - vrchol Spitzmauer (2.446m) 

3. 
Čas a převýšení 

9hod. - 1200m 

4. 
Obtížnost túry 

Střední – na trase zajištěná cesta obtížnosti B-C o délce cca 1:10hod. Zajištěná cesta je 
tvořena převážně žebříky. 

5. 
Doporučené 
období 

červen-září 

6. 
Východisko 

Z chaty Priel Schutzhaus (1.420m).  
Chata je otevřena od začátku května do poloviny září. Cena ubytování - € 18/noc ve společné 
noclehárně, polopenze  € 24/den. Na chatě je dostupná sprcha za příplatek € 1/2min. 

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Doporučen výstup na chatu den předem z městečka  Hinterstoder.  
Výstup k chatě je střední obtížnosti, doba výstupu cca 4hod po cestě č. 201. Z počátku vede 
cesta po asfaltu cca 1hod. Následuje nástup na šotolinovou a posléze kamenitou cestu. Cesta 
má v počátku mírné stoupání, které  zhruba od jedné třetiny výstupu přechází do náročnějšího 
terénu.  Přibližně v polovině výstupu je  možné doplnit zásoby vody u vodopádu. Je však třeba 
dbát zvýšené opatrnosti pro možnost uvolnění kamení nad vodopádem kamzíky. Na několika 
místech je výstup zajištěn fixními prostředky (lana, kramle).  

8. 
Popis túry –  
charakteristika, 
aktuální údaje, 
vlastní dojmy 

Středně náročný výstup na vrchol Spitzmauer přes zajištěnou cestu „Stodertaler Klettersteig“. 
Doba výstupu na vrchol je cca 4hod. Výstup je veden po cestě č.201, kde následuje odbočení 
na cestu č.264. Návrat je veden po cestě č. 264 zpět na cestu č.201. Celková délka trasy 
9hod. Nástup k zajištěné cestě je veden od chaty Priel Schutzhaus přes sedlo po nenáročném 
vysokohorském terénu. V blízkosti sedla se nalézá pamětní kříž. Postup po zlomisku a 
suťovém poli až k nástupu na zajištěnou cestu. Zajištěná cesta je obtížnosti B-C. Zajištěná 
cesta ústí do sedla pod vrchol Großer Priel.  Ze sedla vede odbočka na samotný vrchol. 
Nástup k vrcholu je veden suťovým svahem, kde je nutné se orientovat pomocí již vybledlého 
značení a vychozených cestiček. V horní části výstupu je nutné překonat několik středně 
velkých kamenných bloků. Výstupová trasa až na cca 2m úsek není zajištěna fixními 
prostředky. Na vrcholu se nalézá železná „socha“ protěže jejíž součásti je i prostor pro 
vrcholovou knížku. Za příznivého počasí je možné vidět údolní městečko Hinterstoder a 
přilehlé vrcholy. Sestup z vrcholu je veden po výstupové trase.  Po sestupu do sedla se 
pokračuje cestou, která je vedena kolem vrcholu Weitgrubenkopf zpět na rozcestí pod 
nástupem na zajištěnou cestu. Cesta kolem Weitgrubenkopf je vedena nepříliš záživným 
terénem a působí ubíjejícím dojmem. Příjemným zpestřením může být zahlédnutí kamzíků, 
kteří se v blízkosti cesty zdržují. Cesta ze sedla zpět na chatu trvá cca 4,5hod. Na chatě je 
možné zanechat všechny věci, které nebudou k výstupu potřeba. 
  
V případě nepříznivého počasí lze jako únikovou variantu zvolit návrat zpět po zajištěné cestě. 

9. 
Výstroj a 
výzbroj  

Pohory s vibramem, teleskopické hole, 3L tekutin, ferratový set, sedací a prsní 

úvazek s propojovacím lanem cca 2,5 m, přilba 

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

V průběhu tůry není k dispozici žádné občerstvení ani možnost doplnění tekutin. 

11. 
Mapy 

Mapa „Almtal, Totes Gebirge  – 19“ 1:50 000 z edice KOMPAS 

12. 
Odkazy 

www.prielschutzhaus.at 

13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

Ing. Libor Holub, Ph.D., cvičitel VHT, 20.8.2011, libor.holub@katalogtip.cz 

 


