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S lehkostí kolem jezera nebo romanticky po kaprunských rašeliništích. V regionu Zell am 

See - Kaprun vás hned několik cyklistických cest zavede na objevnou cestu za poznáním. 

Malebná alpská krajina se svěžími zelenými horskými loukami a třpytivé jezero udělají z 

každé takové cesty jedinečný zážitek. Svou oblíbenou stezku si velmi rychle najdete 

určitě i vy. Speciální lahůdkou je slavná "Tauernradweg", která vede až do Passau. 

Pro cyklisty je na výběr 242km značených cyklostezek a několik  půjčoven kol a 

cyklistického vybavení. Zajímavým zpestřením jsou i půjčovny kol elektrických, díky 

kterým se mohou na cyklotrasy vydat i méně zdatní sportovci. 

Máte-li rádi jízdu na kole, jistě si tu najdete takovou trasu, která bude pro vás ideální. 

Pro ty, kteří nejsou v kondici, je v nabídce nenáročný výlet kolem jezera Zeller See, 

odkud si budete moci prohlédnout nádherné pozadí Vysokých Taur. Máte-li však rádi na 

kole trochu adrenalinu, jezdíte už dlouho a zvládáte dokonale techniku jízdy, jsou tu pro 

vás cesty vedoucí většinou mimo silnice a vy si tu užijete nádherných, často ještě lidskou 

rukou nedotčených míst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tauernská cyklostezka 

 

START: Krimml (Autem po dálnici přes Salcburk do Bischofshofen. Odtud 

podél řeky Salzach do města Krimml. Ze středu Čech je to čtyři sta až pět set 

kilometrů) 

CÍL: Passau 

RPROCHÁZÍ REGIONY: Tauern - Salzburg - Niederbayern 

TRASA: Krimml-Wald-Mittersill-Piesendorf-Zell am See-St. Johann- Bischofshofen-

Golling-Hallein-Salzburg (napojení na Mozart-Radweg)- Oberndorf- Burghausen-

Braunau-Altheim (napojení na Aischtal-Radweg)-Obernberg-Reichersberg-

Schärding (napojení na Inntal Radweg)- Passau (napojení na Donauradweg : 

Inntal Radweg : Tour de Baroque : Tour de Bayernwald) 

 

- 1.východní varianta podél řeky Salzach (nejnavštěvovanější):  

Krimmel - Wald - Neukirchen (14 km)- Mittersill - Bruck (66 km)- Taxenbach - 

Schwarzach (101 km)- St.Veit - Bischofshofen (118 km)- Werfen - Hohenwerfen (127 

km)- Golling (143 km)- Kuchl - Hallein (156 km)- Salzburg (174 km)- Maria Plain bei 

Bergheim - St.Georgen (198 km)- Tittmoning (214 km)- Burghausen (234 km)- Passau 

(325 km)  

- 2.západní varianta podél řeky Saalach (panorama): (Zell am See-Salzburg 84km)  

Krimmel - Wald - Neukirchen - Mittersill - Bruck - Zell am See - Maishofen - Saalfelden - 

Weissbach - St.Martin - Lofer - Unken - Bad Reichenhall - Grossgmain - Salzburg - Maria 

Plain bei Bergheim - St.Georgen - Tittmoning - Burghausen - Passau 

  

CELKOVÁ DÉLKA: 325 km 

PŘEVÝŠENÍ: 750 m Nejvyšší bod Krimml (1076 m) (do kopce 2390 m, z kopce 3132 

m). Passau leží o 760 níže jak Krimml.  

 

TRASA: místy mírné stoupání, 70 % asfaltové cesty, čtvrtina vede po jemné šotolinové 

cestě, 90 % po cyklostezce nebo nefrekventovaných vedlejších silnicích. 

Trasa vede většinou lehce dolů (jen několik málo stoupání)  

Z Krimmlu do Brucku vede trasa po klidných vedlejších asfaltových silnicích, jen zřídka 

vede mimo asfaltový povrch. Velký problém je pak, pokud jde o hustotu provozu. Musíte 

ještě část trasy protrpět ve větším provozu, nebo si vybrat namáhavější odbočky. Třetí 

část trasy mezi Bischofshofen a Salzburg vede zpočátku po starých hlavních silnicích, 

poté vede do Salzburgu po neasfaltové, ale dobře sjízdné cyklistické stezce. V poslední 

části vede trasa bez velkého přerušení, většinou po dobře sjízdných neasfaltových 

cyklostezkách podél řeky. 

NÁROČNOST: nepříliš náročná, trasa vhodná především pro trekingová kola, alpské 

odbočky (vedlejší stezky) pro horská kola. 

 

Trasa je vhodná pro trekkingová i výletní kola, méně již pro kola závodní. S horskými 

koly je možné podnikat navíc tůry do nitra hor. 

PRO RODINY S DĚTMI : pro rodiny je trasa vhodná, především přes Saalachtal 

(západní větev)  

http://www.wald-allgaeu.de/
http://www.neukirchen-online.de/
http://www.mittersill-tourismus.at/
http://www.bruck-grossglockner.at/
http://www.taxenbach.at/
http://www.schwarzach.at/
http://www.stveit.carinthia.at/
http://www.bischofshofen.com/
http://www.werfen.at/
http://www.salzburg-burgen.at/de/werfen/
http://www.golling.info/
http://www.kuchl.net/
http://www.hallein.com/
http://www.salzburg.info/
http://www.gmachl.at/de-ausflug_maria_plain.shtml
http://www.gmachl.at/de-ausflug_maria_plain.shtml
http://www.st-georgen.de/
http://www.tittmoning.de/
http://www.burghausen.de/
http://www.passau.de/
http://www.karten-mayrverlag.at/panorama/gross/saalach.jpg
http://www.wald-allgaeu.de/
http://www.neukirchen-online.de/
http://www.mittersill-tourismus.at/
http://www.bruck-grossglockner.at/
http://www.zellamsee.at/
http://www.maishofen.com/
http://www.saalfelden.at/
http://www.weissbach.at/
http://www.lofer.net/
http://www.gemeinde-unken.at/
http://www.bad-reichenhall.de/
http://www.tourismusverband-grossgmain.at/
http://www.salzburg.info/
http://www.gmachl.at/de-ausflug_maria_plain.shtml
http://www.gmachl.at/de-ausflug_maria_plain.shtml
http://www.st-georgen.de/
http://www.tittmoning.de/
http://www.burghausen.de/
http://www.passau.de/
http://www.passau.de/
http://www.salzburger-saalachtal.com/


ZNAČENÍ TRASY: Je dobře značená v obou směrech zelenými značkami (Cyklostezka 

přes Taury, příp. od St. Georgenu jako Stezka přírodních zážitků Salzach-Unterer Inn). 

Od Krimml do Tittmoning najdte na každé důležité odbočce zelené tabule Tauern-Radweg 

s bílým popisem. V dalších částech najdete značení v lokálních variantách. Mezi Laufen a 

Tittmoning překročíte hranice mezi Salcburskem a Horním Rakouskem. Zde se také mění 

značení, trasa vede podél Innu a patří zde do kategorie Evropské rezervace tzv. 

„Naturerlebnisweg“ – trasa se zážitkem z přírody. Tabule zde mají charakteristickou 

zelenou barvu.  

NÁŠ TIP: Krimmelské vodopády, ledové jeskyně Werfen, historický Salzburg 

OBTÍŢNOST: 50% lehký terén, 45% středně těžký terén, 5% těžký terén. 

 

 

 

 

 



Další cyklotrasy v okolí Kaprunu a Zell am See: 

Přímo rakouské stránky oblasti mají krásně zpracované popisy tras se zobrazením přímo 

v mapě, viz: 

http://alpregio.outdooractive.com/ar-zell-kaprun/en/alpregio.jsp#activ=MTB-

Touren&tab=ToursTab 

 

GUGGENBICHL 

Převýšení v metrech: 165 m 

Délka: 5,2 km 

Vhodné pro:  

Uzly: budova Městského úřadu Kaprun - Nikolaus-Gassner-Strasse - Lederergut - za 

mostem Holzbrücke se držet vlevo - Lechnerberg-Güterweg - u ohrady odbočit vpravo - 

Imbachsteig - Guggengüterweg - Jausenstation Guggenbichl - zpět po Guggen-Güterweg 

- Peter-Buchner-Strasse - budova Městského úřadu Kaprun  

HUNDSTEIN 

Obtížnost: střední 

Převýšení v metrech: 1 354 m 

Délka: 14,7 km 

Vhodné pro:  

Uzly: Thumersbach - Enzianhütte (1.326 m) - Tödlingalm - Hahneckkogel - Ebener 

Scharte (1.873 m) - Statzerhaus (2.117 m)  

HASLING 

Obtížnost: střední 

Převýšení v metrech: 163 m 

Délka: 2 km 

Vhodné pro:  

Uzly: Campingplatz Zell am See Süd - Jausenstation Hasling (920 m)  

PFEFFERBAUER 

Obtížnost: střední 

Převýšení v metrech: 123 m 

Délka: 3 km 

Vhodné pro:  

Uzly: Zell am See, střed města - Einöd - Friedhof - Jausenstation Pfefferbauer (880 m)  

KEILBERG 

Obtížnost: střední 

Převýšení v metrech: 243 m 

Délka: 5,4 km 

http://alpregio.outdooractive.com/ar-zell-kaprun/en/alpregio.jsp#activ=MTB-Touren&tab=ToursTab
http://alpregio.outdooractive.com/ar-zell-kaprun/en/alpregio.jsp#activ=MTB-Touren&tab=ToursTab


Vhodné pro:  

Uzly: Zell am See, střed města - Schüttdorf - Restaurant Dorfschenke - Jausenstation 

Entwiesbauer (1.000 m)  

SONNBERG 

Obtížnost: střední 

Převýšení v metrech: 230 m 

Délka: 6,3 km 

Vhodné pro:  

Uzly: Zell am See, zimní stadion - autobusové parkoviště - Schillerstrasse - Hotel 

Eichenhof - za hotelem vlevo směr Sonnberg - Gasthof Köhlergraben - za gasthofem 

vlevo po promenádě zpět do Zell am See  

SCHNECKENBERG 

Obtížnost: střední 

Převýšení v metrech: 355 m 

Délka: 5,8 km 

Vhodné pro:  

Uzly: budova Městského úřadu Kaprun - Nikolaus-Gassner-Strasse - Kessefallstrasse - 

Jagawirt - na konec Klammsees - vpravo přes most Aubrücke - Schneckenbauern - 

Schneckenberg - několika serpentinami k poslednímu dobytčímu přístřešku - stejnou 

cestou zpět do Kaprunu  

KESSELFALL 

Obtížnost: střední 

Převýšení v metrech: 255 m 

Délka: 7,4 km 

Vhodné pro:  

Uzly: budova Městského úřadu Kaprun - informační centrum "Kaprun-Information" - 

podél Wiesenweg až k Gasthof zur Mühle - Nikolaus-Gassner-Strasse - Kesselfallstrasse - 

Villa Burg - vpravo přes Klammweg - Belinskybrücke (u Sigmund-Thun-Klamm) - 

Klammsee - Uferweg - Aubrücke - Kesselfallstrasse - Gasthaus Künstleralm - údolní 

stanice lanovky na ledovec Kitzsteinhorn - Hotel Kesselfall - návrat stejnou cestou do 

Kaprunu  

MAISKOGEL 

Obtížnost: střední 

Převýšení v metrech: 880 m 

Délka: 7,4 km 

Vhodné pro:  

Uzly: budova Městského úřadu Kaprun - informační centrum "Kaprun-Information" - 

vpravo přes most - za mostem vlevo - po 50 m vpravo až k Jausenstation Unteraigen - 

vpravo směr Jausenstation Stangerbauer - vpravo k Maiskogelweg - Willi´s 

Maiskogelhütte - Gasthof Glocknerblick - stejnou cestou zpět do Kaprunu  

 



CROSS COUNTRY 

Obtížnost: těžká 

Převýšení v metrech: 325 m 

Délka: 7 km 

Vhodné pro:  

Uzly: Schulsportanlage Kaprun - podél trati k Hinweisschilder Auskunft - stejnou cestou 

zpět do Kaprunu  

GLOCKNERBLICK 

Obtížnost: těžká 

Převýšení v metrech: 880 m 

Délka: 10,8 km 

Vhodné pro:  

Uzly: budova Městského úřadu Kaprun - informační centrum "Kaprun-Information" - přes 

most vpravo po Schulstrasse - po 800 m vpravo po Schaufelbergstrasse směr 

Jausenstation Unteraigen - Bundesforsteschranken - Köpfellift - Plani Maiskogel - 

Schiberkammer/Verbund - Unterbergalm - Alpengasthof Glocknerblick - stejnou cestou 

zpět do Kaprunu  

BRUCK 

Obtížnost: snadná 

Převýšení v metrech: 24 m 

Délka: 11,8 km 

Vhodné pro:  

Uzly: budova Městského úřadu Kaprun - informační centrum "Kaprun-Information" - na 

křižovatce vpravo přes most po Tauernradweg - Raststation Bruck - zpět stejnou cestou 

až k rozcestí Fischtafel - vpravo po Salzachweg - Auhofbrücke - budova Městského úřadu 

Kaprun  

HUNDSTEIN 

Obtížnost: těžká 

Převýšení v metrech: 1 362 m 

Délka: 17 km 

Vhodné pro:  

Uzly: střed městečka Bruck - přes most Salzachbrücke vpravo 1 km po Bundesstrasse - 

vlevo po asfaltové silnici k Jageregg - po Forstwegen až k Erlhofplatte - Weggabelung 

Trödlingalm Gipfelanstieg - Pfad zum Hundstein (2.116 m) -  

MOOSALM 

Obtížnost: těžká 

Převýšení v metrech: 875 m 

Délka: 9 km 

Vhodné pro:  

Uzly: Bruck - Gries - Grieserwirt - Brandenauer Graben - Moosalm -  

 


