
1.
Název zajištěné 
cesty   

Geo-Steig – Silberreith Kletersteig

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko, Ennstaler Alpen

3.
Čas a převýšení

Nástup  15 min.
Klettersteig 2 h., 330 m převýšení 
Návrat 45 minut 

4.
Obtížnost 
zajištěné cesty

C

5.
Východisko

Johnsbach

6.
Možnosti příjezdu

Příjezd autem: Z dálnice A9 nebo silnice B138 do Liezenu. Odtud po silnici B113, B146 do 
Admontu. Dále pokračujeme po silnici B146 až k odbočce z údolí Enns vpravo na Johnsbach. 
Zde velké parkoviště u hotelu Donner.

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

Od parkoviště scházíme podél silnice zpět k tunelu.
U tunelu je přes vodu lezecký park Alpinpark Gesäuse-Johnsbach. Je zde ale cedule, že 
jde o privátní park a vstup je zakázán. Měl by obsahovat cesty C/D,B,D,E.

ttps://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/alpinpark-gesaeuse-johnsbach-klettersteige/

Projdeme tunelem a u rozcestníku odbočíme vpravo vzhůru k nástupu.

Cesta stoupá k prvním skalkám a kousek podél nich. 

Celá cesta je označena jako C, ale naprostá většina cesty je A-B. 

První skalka je B, ale skála je špinavá od hlíny a za vlhka asi bude hodně klouzat. Tato 
špína pokračuje i kus dále.
Cesta stoupá pěšinou s lanem, místy skalky. První těžší místo je B/C   a výše C – jeden 
nepříjemný krok. Následuje úzký hřebínek. Dále je několik těžších míst B/C – jeden 
krok na tření. Po cestě jsou cedule s geologickými informacemi o okolí.

                   Typická cesta obtížnost A

    Nástup





S vrcholu sestupujeme ještě několik metrů zajištěnou cestou obtížnost A.

Další sestup pěšinou jdoucí k  JZ, . Pokud je křižovatka, vždy jen cestou dolů. Ve 
spodní části se prochází pastvinami velkými serpentinami a cesta vyúsťuje na silnici. 
Cesta je značena jako cesta č. 77. Odspoda cesta značena jako Sonnseitenweg. 

Časové omezení: uzavřeno 1.11-30.4., v ostatní dobu 7-19h (do hodiny před setměním)

8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení  i ubytování Johnsbachu

9.
Mapy

 Kompass č. 69 Gesaüse, Ennstaler Alpen

10.
Odkazy https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/geo-steig-klettersteig-silberreith/

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=395

video
https://youtu.be/h0W-VWOeLNY 

11.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání zajištěné 
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 22.8.2021. Kontakt: ladaobns@gmail.com

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id

