
1. 
Název zajištěné 
cesty    

Zajištěná cesta Attersee – 

Mahdlgupf  
2. 
Stát, pohoří, 
Skalní oblast 

Rakousko, Salskammergut Berge 

3. 
Čas a převýšení 

Celkový čas 5,5 h, převýšení 770m 
Nástup čas 30 minut, převýšení 170 m 
Vlastní zajištěná cesta 3,5 h, převýšení 600m 
Sestup čas 1,5 h 

4. 
Obtížnost 
zajištěné cesty 

Zpočátku A-B, výše B-C, nejtěším místem je převis D . Následuje snazší hřebínek A-B 
s několika místy C a kousek pod vrcholem ještě jedno místo D 

5. 
Východisko 

Parkoviště na jižním okraji obce Weißenbach am Attersee 

6. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Příjezd autem: Z dálnice Linz - Salzburg odbočíme u Seewalchen am Attersee k 
jinu. Jedeme kolem jezera Attersee až do Weißenbachu am Attersee a zde vlevo 
směr Bad Ischl. Od křižovatky asi po 600 m, v místech kde vlevo končí zástavba, 
je vpravo můstek a rozcestník. Zde lze parkovat. 
 

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

Nástup: 
Od parkoviště přes silnici / kousek vlevo 50 m/ a po značené cestě směr Nikolweg 
do lesa. Cesta nejprve traverzuje za domky vlevo, míjí kapličku. Podél cesty 
naučné panely. Číslování panelů podél cesty je lehce chaotické. U panelu C, který 
je zhruba ve spádnici výrazného žebra, odbočíme vpravo a stoupáme vzhůru ke 
skalám. 
 
Vlastní zajištěná cesta: 
Nástup nejprve snadný - A, ale za mokra může klouzat. 

 



 
 
 
 Následuje úsek B až C. 

 
 
 Strmé stěnky s kolíky. 
Vlevo stoupající úsek podél Weiße Wand je převážně kolíkový, časté plotny 

 
 



 

 
 
 a končí lehce převislým D úsekem. Pokračují kolíkové plotny B. 
 

 
 
 Následuje odpočinkový průchod zalesněným hřebínkem. 
 

 
 
 Zde nás asi překvapí informace o tom, kolik nám toho ještě zbývá nastoupat. 
Závěrečná část má obtížnost C - svislé kolíkové úseky 



 

 
 
 
 a je zde lehce převislé místo C/D - opět kolíky. Pak již zbývá jen pár metrů 
k vrcholu Mahdlgupf 1261m. 
 
Klettersteig je v období 1.11.-31.3. uzavřen. 
 
Sestup: 
S vrcholu sestup po značené normální cestě. Nejprve rychleji dolů, kolem věžičky 
Schoberstein s křížem, níže pak se cesta stáčí vpravo nad parkoviště a kolem 
kapličky zpět. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8. 
Občerstvení, 
ubytování 

Možnost občerstvení a ubytování jen v obci Weißenbach am Attersee 

9. 
Mapy 

Kompass WK 18, Nördliches Salzkammergut 
F&B WK 282, Höllengebirge 

10. 
Odkazy 

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=268 
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/oberoesterreich/salzkammergut-berge/attersee-
klettersteig 

11. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání zajištěné 
cesty 

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 24.9.2014. Kontakt: ladaobns@gmail.com 

 

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=268
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/oberoesterreich/salzkammergut-berge/attersee-klettersteig
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/oberoesterreich/salzkammergut-berge/attersee-klettersteig

