
                   

       
        

                                Cyklistická stezka Großglockner – Molltal 

 
 

 
 

 
 
Popis: 

 
Cyklistická stezka „Großglocknerradweg“ začíná v Möllbrücke a je pokračováním cyklistické 
stezky  kolem řeky Drávy „Drauradweg“. Tato vede kolem řeky Möll a přes obydlenou část  
vesnice a může být značena také jako „Naturradwanderweg“ ( přírodní cyklistická a turistická  
cesta ). Část stezky „Reißeck“ vede z Kollbnitzu podél řeky Möll přes vesnice Napplach, Penk a 
Grappen. Cesta probíhá částečně vedle řeky, ale vede také po místních komunikacích s asfalto- 
vým nebo přírodním povrchem.Část Penk- Obervellach můžete absolvovat i po státní silnici,  
kde není příliš hustý provoz. Napojení na cyklistickou stezku se nachází v Obervellachu, zde se 
rozdvojuje a vede dále buď směrem na Mallnitz – na Groppensteinschlucht ( propast) k hradu 
Gropenstein a nebo přes most „Semslacherbrücke“ směrem na Flattach až k chatě u propasti 
s vodopádem „Raggaschlucht“. Dále vede po stinné straně řeky Möll do Außerfragantu k pře- 
hradě Gößnitz, pokračuje přes území obcí Stall a Rangersdorf, kde plynule přechází ve stezku 
vedoucí až do městečka Heiligenblut. Povrch samotné stezky je převážně zpevněná lesní nebo 
přírodní cesta s asfaltovanými úseky. 
 

 

 

 



Zajímavosti na trase: 
 
1. Zřícenina hradu Felsberg 
Hrad ze 13.-16. století, sídlo hrabat z Lurnfeldu, nyní zřícenina. 
 
2. Klinzerschlucht 
Romanticky položená turistická stezka vás zavede k šumícím horským potokům uprostřed malebné přírody. 
K odpočinku vás tu pozve pověstmi opředený stůl krále Barbarossy. 
 
3. Reisseckbahn 
Lanovka, která vás ve 3 výškových etapách vyveze až do nadmořské výšky 2300m n.m. Krásný výhled. Zde  
můžete podniknout další pěší túry nebo se lanovkou vrátit zpět.  
( Držitelé karty Kartnen Card – jízdné lanovkou zdarma!)  
 
4. Kreuzeckbahn 
Lanovka do nadmořské výšky 1200m. Zde možnost dalších pěších túr, například k Muhlldorf-ským horským  
loukám.( Držitelé karty Kartnen Card – jízdné lanovkou zdarma!)  
 
5. Danielsberg 
5000 let stará kulturní památka, zbytky románského Herkulova chrámu. 
 
6.Hrad Falkenstein 
Sestává ze zříceniny hradu Oberfalkenstein a samotného hradu Unterfalkenstein, který byl r.1164 poprvé  
obydlen a patří mezi nejstarší hradní stavbu v Korutanech. 
 
7. Groppensteinschlucht- stezka  3 propastí 
Skalní propast s 30m vysokým vodopádem a stezka přes propast s 8 odpočivadly. 
 
8. Hrad Gropenstein 
Nejkrásnější pevnost Korutan. Stáří hradu je úctyhodné – v jeho základech jsou základní kameny románské věže. 
 
9. Ankogelbahn- lanovka na Ankogel 
Lanovka vás ve 2 sekcích vyveze do nadmořské výšky 2630m. Skvělá příležitost pro vaše pře-krásné fotografie! 
Výchozí bod pro vysokohorskou turistickou cestu přes Vysokými Taurami : „Taurenhöhenweg“, která je nejkrás- 
nější v celých Alpách. Nezapomeňte na ochranný krém, dobré boty a teplé oblečení.( Držitelé karty Kartnen Card 
 – jízdné lanovkou zdarma!)  
 
10.Wolligova chata  
Na slunci položený výletní cíl s originální atmosférou ve výšce 1600m n.m. 
 
11. Raggaschlucht – propast s vodopádem 
Divoce romantická skalní propast s hučícími vodopády na říčce Ragga. Patří mezi nekrásnější přírodní propasti Alp. 
Krásná turistická cesta vede po dřevěných chodnících kolem kolmých skalních stěn, kde tříštící se voda naplňuje 
vzduch. Zpáteční cesta vede stinnou lesní cestou s překrásným výhledem na Flattach a okolní hory. Doporučujeme 
pevnou obuv. 
( vstupné : dospělí: 5 Eur, děti 2,50 Eur. Držitelé karty Kartnen Card – vstupné zdarma!) 
 
12. přehrada Gößnitz- Stausee 
Uměle vytvořené vodní dílo na řece Moll dnes také slouží vodním sportům- například winsurfing a díky své  
průzračné vodě i rybaření. 
 
13.Molltalský ledovec – Molltaler Gletscher 
Lyžování v létě? Tak hurá do světa věčného sněhu a ledu. Nový ledovcový Express vás během 8 minut převeze za 
zelenou hranici do lyžařského a sportovního centra. Pokud toužíte po dobro-družství,zde můžete nejen lyžovat, ale 
také se vydat pod dohledem zkušeného průvodce na vyso-kohorskou túru nebo jen tak vyjet lanovkou až k restauraci 
Panorama Eissee v nadmořské výšce 2800m. Zde najdete novou sluneční terasu s lehátky, restauraci s rychlým 
občerstvením a také krásný výhled.( Držitelé karty Kartnen Card – jízdné lanovkou až k restauraci Panorama zdarma! 
Neplatí pro lyžaře a snowboardisty.)  



 
Mühlldorf 
Vyšvihněte se na své horské kolo a šlápněte do pedálů! Poznávejte přírodu – modré nebe, zelené louky, hory,  
bystřiny. Na útulných odpočivadlechmůžete ochutnat pikantní sýry, čerstvé mléko, mošt a nebo špek – vše z  
přírodní produkce. Kdo chce raději zůstat v údolí, může se vydat podél řeky, přes lesy a louky, vzdálen od hluku aut. 
Trasa Moutain-Bike: Muhlldorfské louky :  Mühlldorf- Sachsenweg ( Buschenschank Niggl ) – Muhlldorfský les – 
Mühlldorfské louky (horská chata Klinghutte ) 
Délka : 13 km , převýšení : 900 m, maximální stoupání 10%. 
 
Lurnfeld 
Okolí Lurnfeldu je úplné Eldorado pro milovníky vysokohorské cyklistiky (MTB-Moutain Bike), 
ale také pro  příležitostné cyklisty.  K dispozici je přes 120 km  horských cyklotras. Lurnfeld je výchozí bod pro 
Grossglockenrradweg R8 a leží také na napojení na Drauradweg. Různorodá je i nabídka dalších sportů od tenisu  
přes plavání, rafting až po paraglaiding. 
Trasa Moutain-Bike: Tröbacher Alm :  Möllbrücke – Pattendorf – Rappersdorf – Klinzerschlucht – Göriach – Tröbach – 
Almgasthaus restaurace Christebaueralm - Möllbrücke 
Délka : 48 km , převýšení : 1100 m, maximální stoupání 18%, asfalt  60,  
 
 
Reißeck 
Leží na úpatí hradu Danielsberg a je lemován ze 
všech stran horami. Najdete tu dvě lanovky – 
Reißeck a Kreuzeck. Za návštěvu také stojí 
kulturní památka hrad Danielsberg. 
Trasa Moutain-Bike: Alte Teuchlstraße:  
Napplach – alte Teuchlstraße – Alpenheim – 
Teuchl – neue Teuchlstraße - Penk 
Délka : 21 km , převýšení : 609 m, maximální 
stoupání 14%, asfalt 11 km , náročnost : lehká  

                                      

 

 

 

 

 

Obervellach 
Toto malebné městečko je centrem jak zimní, tak letní 
dovolené. Najdete tu spoustu možností k horským 
túrám, ale také  k využití volného času – např. venkovní 
koupaliště i krytý bazén, fitness, squash, divokou vodu 
pro rafting a kanoe, útulné horské chaty a samozřejmě 
půjčovnu horských kol se servisem : Happy Bike Prantl, 
tel : 04782/ 2400 
Trasa Moutain-Bike: Kaponig : Obervellach – vlakové 
nádraží – Kaponig – Gatternigalm – Gatternighütte – 
Urbanalm (1809m) – Pfafenberger Almwiesen – 
Pfaffenberg - Obervellach 
Délka : 20 km , převýšení : 1122 m, maximální stoupání 
10%. 

 

 
 
 



 
Mallnitz 
Mallnitz je nazýván branou do Národního parku Vysoké Taury. Je obklopen horami a ukazuje idylickou kulisu svým 
návštěvníkům a výletníkům na horských kolech. Sportovní vyžití zde najdete i v tenisu, raftingu, jizdě na koni, plavání 
a rybaření. Vydejte se za poznáním přírodních památek, jako je například Stapiitzer See, Seebachtal nebo mallnitzké 
mlýny. Určitě se vám jejich návštěva vyplatí. 
Trasa Moutain-Bike: Tauerntal : BIOS- Centrum NP -  Alepngasthof ( restaurace ) - Gutenbrunn-  
Stockerhütte – Jaminghütte  (1760m) 
Délka : 6 km , převýšení : 557 m, maximální stoupání 15%, asfalt 3,5 km 
 
 
Flattach 
Je extra tip pro milovníky horských kol. Najdou zde totiž 150km cyklotras všech možných stupňů obtížnosti. Jedinečný 
zážitek také nabízí letní lyžování na Mölltalském ledovci, výšlap do propasti Raggaschlucht nebo také rafting na řece 
Möll. Zajímavost : najdete zde  poslední zlatý důl – štolu ve výšce 2200m n.m. se zlatokopeckým muzeem. 
Trasa Moutain-Bike: Fraganter Hütte: Turistická infokancelář – propast Raggaschlucht – Ausserfragant – Grafenberg – 
Grafenberger Weg – Kreuzbödele – potok Großfraganter Bach – benzinka ÖMV – mládežnická ubytovna 
„Jugendherberge“ – Fraganter Hütte (1770m) – Sackzugweg – Innerfragant – Laas - Flattach 
Délka : 45 km , převýšení : 1400 m, maximální stoupání 14%, asfalt cca 20%, náročnost : střední 

 
 
Stall 
Prázdninový cíl pro milovníky klidu a 
odpočinku. Můžete zažít také dny plné různých 
aktivit : procházky v údolí nebo vysokohorské 
túry,  koupání v přehradě Gößnitz-See nebo ve 
vyhřívaném bazénu, rafting, jízdu na kolech , 
rybaření nebo windsurfing. Jste srdečně zváni! 
Trasa Moutain-Bike: Sonnberg – Steinwand : Stall 
– Sonnberg – Steinwand – Pußtratten - Stall 
Délka : 15 km , převýšení : 800- 1500 m, 
maximální stoupání 15%, asfalt 100%, náročnost : 
střední 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajistíme vám samozřejmě ubytování dle vašich požadavků : apartmány s vlastním vařením, 
hotely s polopenzí a sportovním zázemím apod. 
 
 
  

                                                                                                               


