
1.
Název túry VHT  Výstup na Heukuppe
2.
Stát, pohoří,
logický cíl

Rakousko-Rax Alpe-Heukuppe (2007m)

3.
Čas a převýšení

7:45 hod.-1190 m
Rozpis: Otto Schutzhaus – rozc.se žlutou (0:25) – rozc.u Neue Seehütte (1:05) – rozc.na 
Trinksteinsattel (2:00) - rozc.s modrou (2:05) – Törl (2:45) – Karl Ludwig haus ( 2:50) – 
Heukuppe (4:00) – Karl Ludwig haus ( 4:20) – Törl (4:25) – rozc.na modré (4:50) – Trinks-
teinsattel (5:10) – Neue Seehütte (5:45)  Priener Wand (6:30) – Otto Schutzhaus (7:45)

4.
Obtížnost túry

Lehká (viz stupnice - 1)

5.
Doporučené 
období

červenec-září

6.
Východisko

Otto Schutzhaus (1646m) 

7.
Možnosti 
příjezdu

Vlakem přes Wien – Wiener Neustadt Hbf do Payerbach-Reichenau. Dále autobusem do
obce Hirschwang.
Autem přes Wien, Wiener Neustadt, Gloggnitz do obce Hirschwang na parkoviště, které je
pod lanovkou.
Odtud buď lanovkou a dále pěšky 2 km, 0:45 hod., převýšení 133m nebo pěšky 8 km, 4
hod., převýšení 1 245 m.

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

Od chaty  vyjdeme po  společné  červeno-modré  značce  kolem rozcestí  u  chaty  Neue
Seehütte.  Na  následujícím  rozcestí  se  vydáme  po  červené  přes  vrchol  Predigtstühl
(1902m), odkud mírně dolu až do sedla Törl. Následuje výstup kolem chaty Karl-Ludwig
haus a dále až na oblý vrchol Heukuppe (2007m) s kruhovým výhledem.
Následuje návrat zpět přes Karl-Ludwig haus, kde se občerstvíme a dále do sedla Törl.
Odtud  pak  po  modré  značce  směrem  na  sever.  Zhruba  v polovině  trasy  k chatě
Hasburghaus  odbočíme  vzhůru  doprava  po  červeně  značené  trase  až  na  rozcestí
Trinksteinsattel  (1850m) a dále dolu k chatě Neue Seehütte  (další  občerstvení).  Poté
následuje  výstup  na  vrchol  Priener  Wand  (1785m)  po  modré  značce  a  dále  přes
Jakobskogel (1737m) zpět na chatu Otto Schutzhaus.
Trasu je možné zkrátit o půl hodinu a 164 m převýšení tím, že od chaty Neue Seehütte
se vrátíme cestou, kterou jsme ráno přišli.
Túru  nedoporučujeme  v případě  nejistého  počasí,  zejména  za  dlouhodobě  snížené
viditelnosti. Důvodem je horší možnost orientace a omezené výhledy z vrcholu. 

9.
Výstroj a výzbroj

Pohory s vibramem, teleskopické hole a dostatek tekutin.

10.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení pouze na chatách Neue Seehütte a Karl-Ludwig haus.

11.
Mapy

Kompass č.228: Wiener Hausberge, Schnebeerg, Rax 1:25 000. 

12.
Odkazy

Kletterführer Höllenthal Rax und Schneeberg

13.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání túry

Ing.Jindřich Urban, vůdce VHT, 9.8.2018, tel.736 740 529, jindra.urban@tiscali.cz

Zaregistrováno v sekci VHT dne:                   pod č.: DT 
Rozesláno aktivistům dne:
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