
1. 
Název túry VHT    Cesta u Norinberské chaty 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Rakousko – Stubaiské Alpy 
Zajištěná cesta u Norinberské chaty 

3. 
Čas a převýšení 

6,5 hod – 1 050 m 
Parkoviště Norinberské chaty nad Rynaltem 1375m - chata 2280 m,2,5 hod-přístup ke 
stěně 15 min – zajištěná cesta 1,5 hod – chata 1 hod – parkoviště 2 hod 
 

4. 
Obtížnost túry 

Zaj.cesta klasifikace D 

5. 
Doporučené 
období 

Polovina června až konec září 

6. 
Východisko 

Parkoviště pod Norinberskou chatou nad Ranaltem na silnici vedená v údolí Stubaital 

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

 
auto: z dálnice A12(Mnichov-Innsbruck)odbočit v Innsbrucku na A13 
(Brennerpass),sjet na silnici č.183 na Fulpmes a po ní až na parkoviště. 
vlak:  do Innsbrucku,přestup do Steinachu a busem až na parkoviště 
 
 

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

 
Z parkoviště pěším výstupem nenáročnou,ale ke konci prudčí cestou 
k chatě.Lano zajištěné cesty bývá viditelné z chaty – je přímo nad chatou. 
Nad chatou je informační tabule s odbočkou – ke skále asi 15 min. 
zaj.cesta je vybudována na 150 m vysokém kolmém skalním pilíři. 
Hned na úvod prověří schopnost zájemců o průstup. Obtížnost se pohy- 
buje mezi stupni C a D. Dále výstup vede vpravo nahoru  podél hrany (C) 
na lehčí terén.Dále pokračuje vlevo k dalšímu hřebeni (C), pak následuje 
Mírnější pasáž k finálnímu výšvihu na konci zajištěné cesty. 
Sestup – zpět na chatu je značen. Cesta je velmi pěkná,je možno jít 
na lehko a bagáž si nachat v úschově na chatě  

9. 
Výstroj a 
výzbroj  

Viz VYBVHT – 2 
Pro výstup na chatu doporučuji teleskopické hůlky 

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

Norinberská chata (DAV 180 míst,otevřeno od poloviny června do konce září) 

11. 
Mapy 

AV31/1 – Stubaier Alpen – Hochstubai 1:25000 
Kompas WK83 Stubaiské Alpy 1:50000 a Freytag a Berndt WK2411:50000 

12. 
Odkazy 

 

13. 
Zpracovatel, 

datum absolvo- 
vání túry 

Vladislav Magasanik, vůdce VHT 
19.8.2010, mobil 737 126 705 
e-mail: 1.magus@seznam.cz nebo vera.magasanikova@rb.cz 
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