
1. 
Název zajištěné 
cesty    

Schermberg Klettersteig Tassilo 

2. 
Stát, pohoří, 
Skalní oblast 

Rakousko , Totes Gebirge 

3. 
Čas a převýšení 

Celkem celý okruh 10h, převýšení 1700m 
Nástup: čas 3h 30 min, převýšení 1100 m 
Vlastní cesta: 3h, převýšení 600m 
Sestup: 3h 30 min 
 

4. 
Obtížnost 
zajištěné cesty 

C 

5. 
Východisko 

Parkoviště u chaty Almtalerhütte, případně parkoviště v Habernau u odbočky 
k Ödsee . 

6. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Příjezd autem: Z dálnice Linz -Salzburg odbočíme k jihu do Gmundenu a zde 
opět vlevo směr Sankt Konrad a Scharnstein. Před Scharnsteinem vpravo na 
Grünau im Almtal. Tím projedeme a dále do Habernau. V Habernau je hotýlek a 
za ním vlevo odbočka k Ödsee. Zde u odbočky je parkoviště, kde je možno 
parkovat. Cesta dál je uzavřená 15.9.-15.10 a pak od listopadu do jara. V 
ostatním čase je možno pokračovat 6 km po úzké silničce až k Almtalerhütte. 
Parkovat můžeme na parkovišti v Habernau u odbočky k Ödsee. Pokud 
zůstaneme na parkovišti u odbočky, musíme dojít k Almtalerhütte pěšky. 
 

 

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

Nástup: Od Almtalerhütte po cestě 215 lesní cestou asi 1 h k dolní stanici 
materiálové lanovky pro Welser Hütte. Zde značená cesta odbočuje vpravo a 
rychle stoupá pod Schermberg. U úpatí strmě vlevo vzhůru serpentinami, traverz 
vlevo zajištěný lanem a 2 ocelová schodiště přes skalky. 

 
 Výše přes skalní práh ocelový žebřík. 



 
Stoupáme lesem, výše již mimo les k chatě Welser Hütte. 
Odtud po cestě 265 k horní stanici materiálové lanovky a za ní hřebínkem vzhůru. 
Po chvíli vpravo 2 šipky na klettersteig / vlevo odbočuje cesta na Priel/. Stoupáme 
k úpatí skal. 
 
Vlastní klettersteig: 
Od nástupu rampa obtížnosti B,  

 
pak lehce převislá pasáž C./Kousek možná na C trochu moc převislé/. Dále C a 
následuje travnaté A. Další úsek C jsou hladké plotny, 



 

 
 
 výše opět snadněji. Následující úseky A v trávě lze jít volně vedle lana. Následuje 
skalnatý výstup. Vlevo B, B/C, rampou vpravo A  

 
a pak C ( na internetu v plánku C, na plánku u nástupu D). Hřebenem na vrchol 
Almtaler Köpfl 2204m. 
S vrcholu pokračujeme snadným ale trochu exponovaným hřebínkem až pod 



vlastní Schermberg.  

 
Následuje výstup hřebenem, úseky B jsou hladké plotny. 

 
Vrchol 2396m. 
Sestup: Sestup s vrcholu pokračováním hřebene a dolů vlevo k rozcestníku. Zde 
odbočíme vlevo po cestě Hermann-Wöhs-Steig č. 265. Cesta rychle klesá 
škrapovými poli, někde i přes úzké skalní mostky a strmé plotny. Cesta je bez 
zajištění. Následuje traverz vpravo do dalšího údolíčka, kde se napojuje na cestu 
na Priel. /Sem sestup cca 1h/. 
Po cestě dolů, další úsek zajištěn lanem, žebřík a opět úsek s lanem. Kousek 
ujíždějící sutí a pak již snadno pěšinou k chatě Welser Hütte a od ní výstupovou 
cestou na parkoviště. 

8. 
Občerstvení, 
ubytování 

Občerstvení a ubytování je možné v obci Habernau u odbočky k Ödsee, na chatě 
. Almtalerhütte a Welser Hütte. 

9. 
Mapy 

AV-Karte Nr. 15/2; Totes Gebirge Mitte 
Kompass Nr. 19; Almtal, Steyrtal, Totes Gebirge 

10. 
Odkazy 

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=265 
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/oberoesterreich/totes-gebirge/schermberg-
klettersteig-tassilo 



11. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání zajištěné 
cesty 

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 18.10.2014. Kontakt: ladaobns@gmail.com 

 


