
Návrh víkendového zájezdu do Raxalpe a Hohe Wand pod Vídní –  3 zajištěné cesty

Termín: dle počasí 15.-18.6.2006 nebo v případě špatného počasí 22.-25.6.2006
Způsob dopravy:  auta – počet dle počtu účastníků
Spaní : stan

1. den (čtvrtek)
Dopoledne odjezd – Vídeň a dál po dálnici A2 na výjezd Seebenstein pod Wiener Neustadt odtud po rychlostní 
silnici S6 do Glognitz a dále do Hirschwangu a na bezplatné tábořiště v Kaiserbrunu hned u silnice (toalety, 
pitná i teplá voda. Je tam zvykem ráno stan sbalit a odvézt si svoje odpadky. Večer je možné stan opět postavit) 

2. den (pátek)
Ráno odjezd autem do obce Prein an der Rax. Před prvními serpentýnami do sedla Preiner Gscheid před 
mostkem odbočit R po asfaltu až na konec údolí, kde je P (Griesleitenhof 843m) a začátek žlutě značené cesty 
serpentýnami po šotolinové lesní cestě. Po 5 serpentynách odbočit R na zelenou značku a lesem nahoru až na 
rozc. s červenou (Baren), studánka s vodou. Zde nahoru po Holzknechtesteigu k nástupu na ferátu Hans-von-
Haidsteig (1hod chůze).
Zajištěná cesta Hans-von-Heidsteig na Preiner Wand (1783m)/ Rax-Schneeberg Gruppe
Obtížnost: D (pro srovnání asi jako Bert Rinesh v Totes Gebirge)
Převýšení : 420 m
Doba výstupu: včetně sestupu 3-5h
Sestup: přes chatu Seehutte po Holzknechtsteig nebo po zajištěné cestě Preinerwandsteig - A
             Návrat k autu u Griesleitenhofu a odjezd na známé tábořiště.
Mapa: Freytag a Berndt WK 022 – Semmering-Rax-Schneeberg

Odkazy s fotkami a popisem:
http://rbazika.wz.cz/haid.htm
http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=3151
http://alpy.webz.cz/rax2005/index.htm
http://www.bergsteigen.at/de/touren.aspx?ID=386
Časopis Lidé a Hory č.2/2004

3. den (sobota)
Brzy ráno přejezd do pohoří Hohe Wand cca 20 km.
Z dálnice A2 Vídeň-Graz sjíždíme výjezdem Wr.Neustadt West na Weikersdorf a po silnici 26 se dostaneme do 
obce Unterhöflein. Tady odbočíme vpravo a za obcí Maiersdorf odbočuje doleva mýtná silnice, která vede až na 
vrchol hlavní stěny. 
Přístup z vesnice Maiersdorf. Zaparkovat nad křižovatkou v obci pod kostelem, dál nahoru po asfaltu po značené
cestě k lesu, přes les a pak přes pouku přímo k úpatí skalního masívu na cestu, která vede podél něj. Zde R k 
malému lomu. Nebo: V Maiersdorfu R na Hohewand, po 500 m L (platí se mýto 1,45EURos) nahoru a v první 
serpentýně velké P Hohe Wand Strasse 580m. Odtud Z směrem šikmo nahoru po lesní cest k malému lomu. (L 
od lomu dobré nouzové spací fleky). R od lomu kolmo nahoru sutí ke skalní stěně. Těsně u ní vede modrá 
značka podél celého masívu. Na ni R a po 100 m šipka a odbočka L nahoru po zelé značce. Podle zelených 
značek cca 60 m. V místě, kde značení zahýbá ostře L jít naopak R zpět dolů podél skalní stěny (na skalách 
barvou značené lezecké cesty a vrcholový kříž). Pořád podél skalní stěny občas zelené značení a modrý pruh na 
skál až k červenému puntíku na skále. Zde z prava po umělých stupech 6m nahoru k prvnímu lanu. Dál celé 
jišteno lany, 
Zajištěná cesta HTL-Steig
Kde to je : Gutensteinerské Alpy, oblast Hohe Wand
Obtížnost : D/E, převýšení 250 m, orientace stěny na jihovýchod
Čas : Nástup od parkoviště 20 minut, čas lezení 2 hodiny, sestup chodníkem Völlerinsteig 45 minut.
Mapa :  Kompass č.210 Wiener Hausberge 1:35 000
Odkazy:
http://rbazika.wz.cz/skywalk.htm
http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=4046
http://yetti.site.cz/clanky/htl_steig.htm
http://www.adrex.cz/horo/horo_soubory/horo_lokality/hohewand_foto.html
http://www.bergsteigen.at/de/touren.aspx?ID=38
http://yetti.site.cz/galerie/ferraty/hohewand/index.html

http://rbazika.wz.cz/haid.htm
http://yetti.site.cz/galerie/ferraty/hohewand/index.html
http://www.bergsteigen.at/de/touren.aspx?ID=38
http://www.adrex.cz/horo/horo_soubory/horo_lokality/hohewand_foto.html
http://yetti.site.cz/clanky/htl_steig.htm
http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=4046
http://rbazika.wz.cz/skywalk.htm
http://www.bergsteigen.at/de/touren.aspx?ID=386
http://alpy.webz.cz/rax2005/index.htm
http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=3151


4. den (neděle)
Pittentaler Steig - Türkensturz      Wienerwald
Charakter:  
Zajimavá zajištěná cesta ke zřícenině hradu Türkensturz, odkud údajně shazovali zajaté Turky??? Vrchol 
populátní zříceniny je dobře znám, neboť je dobře viditelný z dálnice A2 z Vídně na Graz (za odbočkou na 
Semmering) 
Postup: 
Sjezd z dálnice Knoten Sebenstein, do obce Sebenstein a doprava pobundesstrasse na jih do Gleissenfeldu. Na 
začátku obce vlevo přes koleje do dědiny, zde hned opět vlevo po Hauptstrasse a po cca 100m u Gasthausu 
Schnitzlheuringen vpravo na ulici Türkensturzgasse. Na konec ulice a vlevo, kde podél cesty u vody na trávě 
začíná parkoviště určené pro návštevníky stejnojmenného přírodního parku. Nástup k cestě je přímo z parkoviště
u betonového mostu, který je na konci parkoviště. Za mostkem je cedule Pittentaler steig a rozcestník. Šipka 
Pittentaler steil ukazuje rovně do lesa. Odtud po pěšině nahoru, po chvíli se cesta dělí. Rovně vede normálka 
chodník nahoru ke hradu (naše budoucí sestupovka), my vpravo. Pak dvě serpentiny a třetí kulminuje u šipky 
Rundweg, která míří vlevo nahoru. Po cca 100m jsou u pěšiny dva stromy označeny žlutým flekem a u nich 
kamenná mohyla a papírová /kdo ví jak dlouho vydrží) cedule Pittentaler steig vpravo nahoru po pěšince. Pořád 
po ní až ke skále k velkému skalnímu převisu pak a podél skály po chodníku vpravo nahoru k ceduli - nástup 
zajištěné cesty. Na úvod vede do kolmé stěny žebříček se stupačkami a vedením uprostřed (obtížnost B). Jištění 
je možné jen improvizovaně ke stupačkám.  Následující úsek není přímo kolmý, spíše po malém žlábku resp. 
hřebínku v levé časti. Dá se jít po chytech a stupech, ono to je dokonce nutné, neboť několik podpůrných kramlí 
je od sebe dost vzdáleno. V tomto C-čkovém úseku jistící lano zcela chybí, lze se pouze cvakat do kramlí. Pro 
malého človíčka to bude možná obtížné, proto není od věci vzít s sebou lano a tento úsek odjistit z prvního kruhu
fixního lana následujícího traverzu. Obtížnost tohoto úseku je dle příručky 2- UIAA, ale já bych dal minimálně 
(2+). Traverz vede po krátké římse, díky již značné výšce nad suťákem pod skálou a větších vzdálenostech chytů
na skále bych místo (B) dal raději(B/C). Následuje poměrně jednosuchý výstup žlabem podél lana, které netřeba 
využít, chytů je dost a exponovanost nevelká (B). Další krátký travez a svislé přehoupnutí (C) vede k poslední 
části cesty, která je právem vyvrcholením celé ferraty. D-čkový kolmý stoupák lze provézt nevýrazným koutem 
či žlábkem přímo podél fixního lana nebo po malém hřbítku vpravo od lana, kde je dostatek stupů i chytů (cca 3 
UIAA). Úplný závěr už lehce po trávě na vrchol cesty u pozůstatků zříceniny hradu Türkensturz. Odtud lze ještě 
vystoupit k vrcholovému kříži a na vrchol zříceniny hradu. Sestup od tabule na nádvoří hradu dolů k 
turistickému přístřešku (nouzově dobrý bivak - v NP!!!) a za ním vlevo po chodníku lesem dolů až k nástupové 
pěšině a dolů k betonovému mostku a na parkoviště.   
Obtížnost: 
Středně obtížné C, vrchol C/D. Dolní pasáž nad úvodním žebříkem po kramlích bez fixního lana je možná 
psychicky náročnější, než dorní, dobře odjištěný D-čkový úsek. Délka 90m.

Doporučené vybavení:

- přilba !!!
- ferátový set Y se 2 karabinami a brzdou
- sedací a prsní úvazek nebo celotělový
- 2m dyn. lana na provázání úvazků
- odsedka s karabinou (pro odpočívání v těžkých místech)
- rukavice !!!
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