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Informace k zájezdu 

Informace k zájezdu 

Přihlášky:  

zaplacením zálohy 4.000,- Kč na klubový účet je každý závazně přihlášen. Pořadí 
přihlášených je určeno datem uhrazení zálohy na účet číslo: 131 627 997/0300, banka ČSOB 
a. s. Při placení napiš do poznámky: „Rax 2018 + tvé jmeno a příjmení“. Díky! 
Je možno se ještě přihlásit, jedeme větším minibusem. 
Další informace o mně: 
Ivo Stříž, mobil v CZ: +420 603 765 933, mobil v AT: +420 680 32 000 28 , mail: is@striz.at. 
V Rakousku i v Česku mně můžeš volat na to číslo, které je pro tebe vyhodnější  ;-) 

Při odhlášení: 

po zaplacení zálohy musíš uhradit minimálně stornovací poplatek 2.000,-  Kč za dopravu. 
Nahrada za polopenzi bude domlouvána jednotlivě. Je také možné přihlasit náhradníka, bez 
jakéhokoliv stornovacího poplatku. 

Odjezd:  

minibusem v sobotu dne 14.7.2018 v 7:15 hod. z Pardubic z parkoviště mezi Zimním 
stadionem (Tipsport Arena) a Labem. Nástupní zastávka mimo Pardubice bude stanovena 
před uskutečněním zajezdu po domluvě se mnou. 

Upozornění:  

Tyto propozice jsou zatím předběžné. Proto je změna/doplňování informací v následujcím 
textu vyhrazeno. Některé odkazy nemusí ještě fungovat. Děkuji za pochopení ;-)) 

Příjezd:  

do Pardubic v sobotu dne 21.7.2018 kolem 17-18:00 h. Odjezd od penzionu „Freinerhof“ 
bude v 9:00, navštěva poutního města Mariazell, oběd v CZ a cesta do Pardubic. 
Podrobnosti k ceste tam i zpet najdeš v kapitole „Trasa autobusu“. 

Úrazové pojištění:  

proti úrazu jsou všichni účastníci zájezdu „Raxalpe 2018“ (i nečlenové klubu Slovan) pojištěni 
na základě pojistné smlouvy s ČOV - Českým olympijským výborem. Více najdeš na stránkách 
Slovanu >> Válety (menu nahoře) >> Pojištění na výletech (menu vlevo). 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí: 

je nejdůležitější součástí pojištění a je pro tento zájezd povinné! Každý účastník si jej 
zajišťuje individuelně. Pro výběr pojištění uvádím, že se budeme pohybovat do 2.000 m 
n.m. (výše pojištění je možná již od 20,- Kč/den). Potvrzení o pojištění léčebných výloh 
v zahraničí musí mít každý sebou budu jej kontrolovat před odjezdem autobusu z Pardubic. 

Každý účastník se zájezdu účastní na vlastní nebezpečí a během akce musí dodržovat 
pokyny vedoucího. Před zájezdem doporučuji absolvovat lékařskou prohlídku. 

Peníze:  

zlevněná cena polopenze na 7 nocí je 38,- EUR za den (dostali jsme 16%-ní slevu) + doprava 
autobusem (odhaduji na 2.000,- Kč podle počtu najetých km při 20 úč.), tj. celkem  
Kč ~ 9.500,- (při kurzu Kč 25,50 za EUR). Ubytování a polopenzi řidiče platit nemusíme, platí 
jej za nás penzion Freinerhof. Polopenze pro děti do 15 let je jen 30,- €/den.  

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
mailto:is@striz.at
http://www.kct-slovan-pardubice.info/index.html
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Vyúčtování celého zájezdu bude provedeno v korunách po jeho ukončení. Prosím pak o 
promptní platbu stanoveného doplatku na klubový účet 131 627 997 / 0300, který bude činit 
zhruba Kč 5.500,- (bude záviset na kurzu koruny, počtu ujetých km, mýtných poplatcích, 
aj.).  
Budeš-li potřebovat peníze na vstupné, příp. pro náhradní program budou tyto výdaje 
uvedeny pro jednotlivé skupiny v popisu tras. Kromě toho je vhodné vyměnit si koruny na 
eura pro vlastní potřebu, doporučuji 50,-  až 100,- € na osobu. 

Důležité telefony a adresy 

Telefony: 

Horská službya v Rakousku (volit bez předčíslí)  ..............................  140 
Můj mobil v Česku (Ivo Stříž)  ...........................................................  +43 (603) 765 933 
Můj mobil v Rakousku (Ivo Stříž)  .....................................................  +43 (680) 32 000 28 
 ...................................................................................... můžeš volat na oba v ČR i v AT. 
Mobil řidiče autobusu pana Dušana Heráka  ...................................  +420 (608) 622 222. 

Adresa pobytu:  

Freinerhof čís. 2, A-8694 Frein an der Mürz,  
Frau Elisabeth Webster, tel.: +43 3859 8102,  
e-mail: : freinerhof@gmx.at, internet: www.freinerhof.at.  
 

Nastav si zobrazení PDF-Propozic pro pohodlné čtení (např. na 100% nebo více). Při 
kliknutí na obrázek ruky u každého nadpisu „skočíš“ vždy k následujícímu (zelenému) 
nadpisu. 

DALE!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Všeobecné pokyny 

Oblečení: 

všichni účastníci zájezdu by ve vlastním zájmu měli být oblečeni a obuti tak, aby je 
nepřekvapilo náhlé zhoršení počasí v horském terénu. K povinné výstroji do hor patří 
kvalitní a pohodlná obuv, nepromokavá bunda či pláštěnka, svetr, čepice, lékárnička, další 
dle vlastního uvážení.  

Průkazy:  

nezapomeň si vzít průkazy (cestovní pas, průkaz KČT, Eurobeds, důchodcovský průkaz) pro 
individuelní slevy, ale i pro jiné případy. Na výletech je nutno mít min. průkaz totožnosti, 
zdravotní kartu a kartu o pojištění. 

Stravování: 

je zajištěno formou polopenze. Jídlo na oběd je třeba si koupit na chatách nebo si vzít 
vlastní zásoby. Budeme mít k dispozici kuchyňku s ledničkou, varnou konvicí, myčkou na 
nádobí, mikrovlnkou, aj. Více informací ke stravování najdeš v kapitole „Freinerhof -náš 
penzion“. Části oblasti, kde se budeme pohybovat jsou turisticky poměrně hojně 
navštěvovány a na trasách se velmi často nabízí možnost občerstvení v chatách. Tyto jsou 
vyznačeny v popisu tras pro každý den a skupinu. Doplnění vlastních potravinových zásob, 
ovoce, tekutin, apod. bude možné v úterý v obchodě „Spar-Markt“ v obci Neuberg, kterou 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
mailto:freinerhof@gmx.at
http://www.freinerhof.at/
https://www.google.cz/maps/place/Spar-Markt+Inh+Peter+Pimeshofer/@47.6640556,15.5738069,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476de2bcacb62121:0x2d4a7c9cc6435287!8m2!3d47.6640556!4d15.5759956
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^zpět na obsah^ budeme projíždět (otevřeno je po-pa=7-18, so=7-13, ne=zavreno). Při turistických přesunech 
na horách je také nutno dbát na pitný režim. Při snídani můžeme dostat čaj do termosek (ne 
do PET lahví - ‚roztopí‘ se). Není snad nutno zdůrazňovat, že svůj osobní batoh s výstrojí, 
potravinami, nápoji a osobní lékárničkou si každý účastník nosí sám a denně kontroluje a 
obnovuje jeho obsah. 
Pro ty, co se chtějí jít klettersteigové (jištěné) cesty: 
Při nahlášení mě mailem oznamte, zda se chcete zúčastňovat klettersteigů. Bude-li vás 
nejméně 5 osob, naplánuji navíc i tyto trasy.  
Pro ty, co se chtějí seznámit a vyzkoušet své schopnosti na klettersteigových (jištěných) 
cestách je nutný ferátový set, sedací a prsní úvazek, spojovací smyce a helma. K těmto 
trasám zde uvádím tabulky s klettersteigovými stupni obtížnosti (jako A, B, C, D, E apod.) 
a s horolezeckými stupni obtížnosti (jako I, I+, II. příp. 1, 1+, 2, apod.). Tito účastníci musí mít 
v den výstupu speciální pojištění pro rizikové sporty. Toto pojištění budu kontrolovat před 
výstupem. 

Zavazadla: 

Nejvhodnějšími a v autobusu nejlépe skladovatelnými zavazadly jsou kufry. Autobus nás 
dopraví až na místo ubytování, nebalte proto své věci do krosen či batohů s kostrou. 
Budete-li mít sebou elektrické spotřebiče dřívějšího data výroby, nezapomeňte si vzít 
adaptéry na rakouské zásuvky. Rozdíl je v tom, že tvá zástrčka musí být na straně, vedle 
kolíků, zploštěná (rakouská zástrčka a rakouská zásuvka). 
 

Trasa autobusu 
Cesta tam (přes Brno a Vídeň) 
celkem 400 km, odjezd z Pardubic v 7:15 >> přestávka 
někde v Česku 45 min. >> příjezd do Laxenburgu ca. 
13 h. >> návštěva parku Schlösser von Laxenburg u 
Vídně (více v místopisu) + zmrzlina v Eissalon 
Laxenburg 2,5-3 h. >> příjezd do obce Frein an der 
Mürz ca. v 18 h. 

Pardubice >> Velké Meziříčí (91 km) >>  Brno (50 km) 
>> Poysdorf (61 km) >> Wien (64 km) >> Wr. Neustadt 
(54 km) >> Mürzzuschlag (51 km) >> Mürzsteig (20 km) 
>> Frein/Mürz (9 km). 
 
Cesta zpět (přes Mariazell, Slavonice a , Havlíčkův 
Brod) 
celkem 372 km, odjezd z Frein an der Mürz v 9 h >> 
příjezd do Mariazell ca. 9:30 >>  návštěva poutního 
místa Mariazell ca. 1,5 h. >> příjezd do Slavonic ca. 
14:30 >> oběd 1 h. >> přestávka někde v Česku 15 min. 
>> příjezd do Pardubic ca. v 19 h. 

Frein >> Mariazell (22 km) >> Krem an der Donau (113 
km) >> Slavonice (92 km) >> Havlíčkův Brod (78 km) >> Pardubice (67 km). 

Cesta tam. (100%) 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/feraty%20a%20uvazek.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fer%C3%A1ta
http://www.horolezeckametodika.cz/005klasifikace/05klasifikace.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Schuco_Stecker_db.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Steckdose.jpg
https://www.google.cz/maps/dir/Pardubice,+hl.+n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD,+Pardubitz-Pardubice+I/Frein+an+der+M%C3%BCrz,+%C3%96sterreich/@48.8130309,15.0689668,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x470dccbb7e639a7f:0x5ce4f9dd31917a72!2m2!1d15.7572269!2d50.0320
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/cesta.jpg
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Mapy, pokyny a informace k popisu 

Doporučuji mapy edice „freytag & berndt“, které používám k planování tras: 
▪ Hochschwab  Veitschalpe  Eisenerz  Bruck a. d. Mur, 1:50.000, vydání 2008, 

WK 041, platnost do 12/2011 
▪ Ötscherland  Mariazell  Erlauftal  Lunzer See  Scheibbs  Melker Alpenvorland, 

1:50.000, vydání 2006, WK 031, platnost do 06/2011 
▪ Semmering  Rax  Schneeberg  Schneealpe, 1:50.000, vydání 2008, WK 022, 

platnost do 12/2011. 
 

           

     WK 041, 2008. (100%)     WK 031, 2006. (100%)    WK 022, 2008. (100%) 
 
Cena jednotlivých map, v obchodě freytag & berndt ve Vídni je nyní 9-10 €, v CZ je to 187 Kč. 
Přiložen je průvodce přírody v dané oblasti, seznam obcí a měst s PSČ, cykloturistických 
cest a cest pro horská kola, GPS-body a UMT. Více na http://www.freytagberndt.cz/. 
 
Pro každý den uvádím obecný popis pohoří, která budeme procházet a popis plánovaných 
tras s detaily. V detailním popisu jsou uvedeny časové údaje o délkách tras, nadmořské 
výšky jsou uvedeny v kulatých závorkách (většinou jsou značeny jen zkráceně s „m“). Názvy 
(měst, pohoří, hor, jména atd.) jsou psané kurzívou. Některé informace jsem převzal 
a přeložil z německých internetových stránek. Odkazy na internetové stránky v němčině 
uvádím proto, že jsou na nich zajímavé obrázky, plánky a schémata. Časový rozpis pro 
jednotlivé dny najdete přehledně na jedné stránce za detailním popisem plánovaných tras. 
 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/mapa_bf_WK041_Hochschwab.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/mapa_bf_WK031_Oetscherland.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/mapa_bf_WK022_Semmering.jpg
http://www.freytagberndt.cz/
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Poloha naší turistické oblasti v Alpách 
Reliéf Alp s naší polohou (kolečko vpravo) a polohou nejvyšší hory Alp, Mont Blanc, 4.807 m 
(hvězdička vlevo): 
 

 
 
Hlavní údaje pohoří Alp jsou: 

Alpy 

Nejvyšší bod Mont Blanc (4.807 m) 

Délka 1.200 km 

Rozloha 180.000 km² 

Nadřazený celek 
Alpsko-himálajská soustava je tzv. geomorfologický systém na 
zemském povrchu 

Podřazené celky Západní Alpy, Východní Alpy 

Alpské Státy 
Francie, Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko, Itálie, 
Slovinsko 

Alpské Povodí Rhône, Rýn, Inn, Dunaj, Pád 

Sousední celky Hercynská pohoří, Karpaty, Apeniny, Dinárské hory. 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsko-him%C3%A1lajsk%C3%A1_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_Alpy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lichten%C5%A1tejnsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovinsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dunaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1d_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hercynsk%C3%A1_poho%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karpaty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apeniny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1rsk%C3%A9_hory
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Poloha naší turistické oblasti v Rakousku 
Rakouské Alpy, které tvoří ze dvou třetin povrch Republiky Österreich řadíme horopisně do 
Východních Alp (viz tabulka nahoře). Hlavní hřeben Východních Alp je téměř 500 km dlouhý 
a táhne se přes území několika států včetně Rakouska. Tyto se dále geologicky dělí na 
Severní vápencové Alpy, Centrální krystalické Alpy a Jižní vápencové Alpy. Naše oblast leží v 
Severních vápencových Alpách, jejichž nedílnou součástí jsou Dolnorakousko-Štýrské 
vápencové Alpy, ve kterých navštívíme šest různých pohoří. 
 
Ptáte se, co uvidíte při jízdě autobusem za Vídní směrem na jih? 
Cestou po Südautobahn A2 (Jižní dálnice) směrem na Wiener Neustadt vidíte přímo před 
sebou horu Klosterwappen (= Hochschneeberg, 2.076 m, nejvyšší horu Niederösterreichu), 
která při příjezdu k městu Wiener Neustadt zůstává šikmo vpravo. Úplně vpravo vidíte jižní 
stranu pohoří Hohe Wand (1.132 m), kde jsou příkré kamenné strže, až 700 m vysoké. Celé 
pohoří je v chráněné oblasti Naturpark Hohe Wand s více než 700 různými klettersteigovými 
trasami ve všech stupních obtížnosti. Jedna z nejhezčích klettersteigů vhodný pro 
začátečníky je Hanselsteig. Má převýšení 100 m, doba šplhání je 30 min. a jeho stupen 
obtížnosti je B. Za městem Wiener Neustadt a hned po odbočení ze Südautobahnu A2 na 
rychlodráhu S6 vidíte vlevo od hory Klosterwappen výraznou horu Heukuppe (2.007 m, v 
pohoří Raxalpe). Přímo před vámi je hora Sonnwendstein (1.523 m) s velkým vysílačem 
televize ORF, která leží hned vedle lyžařského areálu Semmering - Hirschenkogel (1.340 m, 
areál na obrázku úplně vlevo vzadu).  
 
Pro orientaci uvádím schematickou mapku Rakouska. Území, kde budeme provádět naše 
výlety, leží v nejsevernějším cípu Steiermarku a pohraničním pásmu Niederösterreichu. Je 
označeno zeleným obdélníkem. Obec Frein an der Mürz, kde je zajištěno naše ubytování, je 
označena zelenou tečkou: 
 

 
 
Steiermark (Štýrsko) je druhá největší rakouská spolková země (z devíti spolkových zemí) 
s plochou 16.388 km² a má kolem 1,2 mil. obyvatel. Z toho žije 240.000 v hlavním městě 
Graz (Štýrský Hradec), které je v Rakousku druhé největší. Steiermark je ze severu ohraničen 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://www.wien.info/article.asp?IDArticle=10535&quid=5223093340S924424T&gkid=39-I-qr-ibqn--Te-arf-Jvra-311a366a443
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Hohe_Wand-NO_Pano.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Np-hohe-wand.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/e/ed/Sonnwendst.jpg
http://www.cusoon.at/original/1190358141/skigebiet-hirschenkogel-semmering-semmering-steiermark.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Semmering.JPG
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Frein_an_der_Muerz_i__bild_29361_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Steiermark
http://cs.wikipedia.org/wiki/Graz


 

KČT SLOVAN PARDUBICE strana 9 / 41 www.kct-slovan-pardubice.info 
 

 

 
Poloha naší turistické oblasti v Alpách 

 

^zpět na obsah^ 

horským útvarem Kalkalpen (vápencové Alpy) zahrnující Dachstein, Totes Gebirge (Mrtvé 
pohoří), Ennstaler Alpen, Hochschwab, Schneeberg a Rax. Na hranici se spolkovou zemí 
Oberösterreich leží nejvyšší hora Steiermarku Hohe Dachstein (2.996 m). Řeka Mürz (Muřice) 
je hlavní řekou této země, svádí 2/3 štýrského povodí a ústí do řeky Drau (Drávy), která se 
v Chorvatsku vlévá do Dunaje. 
 
Niederösterreich (Dolní Rakousy) je největší rakouská spolková země s plochou 19.178 km² 

a má více než 1,5 mil. obyvatel. Z toho žije 51.500 v hlavním městě Sankt Pölten (zkráceně 
St. Pölten, česky Svatý Hypolit), které si občané zvolili v referendu v roce 1986 (dříve to byla 
Vídeň). Na jihu Niederösterreichu se zvedají Alpy, které na hranici se Steiermarkem dosahují 
nadmořské výšky přes 2.000 metrů. Nejvyšší horou dolnorakouských Alp je Klosterwappen  
(Hochschneeberg) (2.076 m). Je to zároveň nejvýchodnější alpská dvoutisícovka. Evropský 
veletok Donau (Dunaj) je hlavní řekou této země, kterou protéká od západu na východ. 
V jeho okolí převažují nížiny. 
 
Obec Frein an der Mürz s naším penzionem leží ca. 85 km vzdušnou čarou jihozápadně od 
Vídně. Vzdálenost po silnici je 137 km. Po Südautobahnu A2 a odbočení za městem Wiener 
Neustadt (Vídeňské Nové Město) na rychlodráhu S6 až po Mürzzuschlag je to 110 km (ca. 1:30 
hod. autobusem). Pak se sjede na okresní silnici čís. 23  a pokračuje se asi 30 km na 
severozápad směrem na Mariazell (ca. 0:45 hod. autobusem). Vzdálenost obce Frein od 
města Mariazell je 22 km. 
 

Naše pohoří pro výlety 
Zde jsou vyjmenována všechna pohoří, která navštívíme. Zatím nejsou seřazena za sebou 
tak, jak je budeme navštěvovat, když nám to počasí dovolí. 

 
▪ Hochschwab s nejvyšší horou Hochschwab 2.277 m 
▪ Ötscher s nejvyšší horou Ötscher 1.893 m 
▪ Schneealpe s nejvyšší horou Windberg 1.903 m 
▪ Almenland s nejvyšší horou Hochlantsch 1.720 m 
▪ + 2 nové výlety 

Chci upozornit, že vybrané túry vyžadují pevnou obuv, ale jsou nenáročné. Zvláště trasy pro 
III. skupinu budou úplně procházkové. Vybrané túry jsou srovnatelné s Malou Fatrou a rokle 
s potoky se Slovenským rájem. Náročnější trasy jsou zajištěné cesty po skalách, německy 
nazývané „Klettersteig“. Na tyto je v popisu upozorněno a jsou označeny oranžovou barvou, 
popř. jsou uvedeny linky na obrázky tras, pro vaše snadnější rozhodování. Ferátový set 
s helmou je možno vypůjčit např. v Pardubicích u HUDY Sport, adresa: 17. listopadu 400, tel. 
+420 466 513 538. Cena pro sedací + prsní úvazek a ferrátový set je 1.050,- Kč do 10 dnů. 
Jízdu lanovkou jsem nenaplánoval, protože ceny zde jsou vyšši než např. v SK. V případě 
špatného počasí počítej s 5,- až 10,- € na vstupné a osobu, viz. kapitola „Náhradní program“. 
Ceny lístků a poplatky (např. za vlak, mýtné) pro jednotlivé skupiny jsou uvedeny v popisu 
tras. 
 
Na následující mapě je vyznačeno všech šest pohoří, která jsou v okolí našeho pensionu. 
Názvy pohoří jsou v bílém rámečku. Pro lepší čitelnost si zvětši zobrazení Wordu na 200%. 
Modrou tečkou je označena poloha našeho penzionu Freinerhof. 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCrz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Rakousy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Hypolit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klosterwappen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Panoramic_view_of_Schneeberg_(Alps%2C_Austria).jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dunaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%AD%C5%BEina
http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Wien&daddr=Frein+an+der+M%C3%BCrz&hl=de&geocode=&sll=47.906915,15.944495&sspn=0.892933,1.768799&mra=ls&ie=UTF8&z=9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wiener_Neustadt
http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Frein+an+der+M%C3%BCrz+M%C3%BCrzsteg,+M%C3%BCrzzuschlag,+Steiermark&daddr=Mariazell&geocode=Ffp92AId1EbsAA%3B&hl=de&mra=ls&sll=47.759055,15.41677&sspn=0.171945,0.307961&ie=UTF8&z=12
http://www.radmarathon.at/download/wallpaper/hochschwab_1024x768.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Hochschwab.jpg
http://www.univie.ac.at/acore/oetscher.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Oetscher_Winteransicht.jpg
http://wandern.atspace.com/schneealpe_pics.htm
http://lh4.ggpht.com/_sj59hcCxbks/SPPKt7kVNrI/AAAAAAAASjc/Uv4r6BTVreE/2008_10_12_Schneealpe_IXUS_031.jpg
http://www.almenland.at/
http://alpenlandmagazin.at/wp-content/uploads/2016/04/hochlantsch.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Velky_Rozsutec.jpg
http://www.slovenskyraj.sk/strediska/sbela/sbela11v.jpg
http://www.hudy.cz/pardubice
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Zde jsou znázorněna naše pohoří v okolí našeho pensionu. 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^zpět na obsah^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Náhradní program 
V popisu je uvedeno celkem 6 tras pro každou skupinu, které se při pěkném počasí dají 
zvládnout všechny. Dny k odpočinku je možno zařadit do plánu až na místě podle počasí 
nebo při větším zájmu. V případě špatného počasí plánuji tento náhradní program: 

▪ Mariazell (22 km na západ): prohlídka poutního města (obrázek z roku 1900 a hlavní 
náměstí dnes), návštěva poutní baziliky Maria Geburt v Mariazellu, (Gnadenkapelle = 
kaple Milosti, Gnadenbild "Magna Mater Austriae" = obraz Milosti), prohlídka 
klenotnice. Město Mariazell je popsané v místopisu. 

▪ Mürzsteg a Neuberg (17 km na jih):  

Mürzsteg – prohlídka musea dřevařských řemesel (Holzknechmuseum).  

Neuberg - prohlídka nádherného klášterního chrámu a kláštera v katolické vesnici 
Neuberg (poloha, Neuberger Münster, vnitřek 1, 2, 3, 4, vstupné do chrámu zdarma, 
do kláštera 3,- €, popis v němčině + obrázky) a domorodého musea Neuberger 
Museum (vstup volný). 

 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Frein+an+der+M%C3%BCrz+M%C3%BCrzsteg,+M%C3%BCrzzuschlag,+Steiermark&daddr=Mariazell&geocode=Ffp92AId1EbsAA%3B&hl=de&mra=ls&sll=47.759055,15.41677&sspn=0.171945,0.307961&ie=UTF8&z=12
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poutn%C3%AD_m%C3%ADsto
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Mariazell-09587u.jpg
http://www.panos.at/noe-alpen/200110121557_PAN-Mariazell!(x525)s.jpg
http://www.panos.at/noe-alpen/200110121557_PAN-Mariazell!(x525)s.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mariazell
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Magna_Mater_Austriae_(Kopie).jpg
http://www.muerzsteg.at/
http://www.neuberg.at/
http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Frein+an+der+M%C3%BCrz&daddr=M%C3%BCrzsteg+to:Neuberg+an+der+M%C3%BCrz&hl=de&geocode=&mra=ls&sll=47.701645,15.52519&sspn=0.112061,0.2211&ie=UTF8&ll=47.702137,15.525055&spn=0.11206,0.2211&z=12
http://www.kultur.steiermark.at/cms/beitrag/10145138/7716775/
http://cz.bergfex.com/sommer/neuberg-muerz/#/sommer/neuberg-muerz/
http://www.dekanat.at/dekanat/muerztal/neuberg/Muenster.JPG
http://www.dekanat.at/dekanat/muerztal/neuberg/gruenange5r.JPG
http://www.neuberg.at/KulturN/Bilder/stift1.jpg
http://www.neuberg.at/KulturN/Bilder/stift2.jpg
http://www.neuberg.at/KulturN/Bilder/stift3.jpg
http://www.dekanat.at/dekanat/muerztal/neuberg/index.php
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Klašterní chrám ve vesnici Neuberg a . 

 

▪ Mürzzuschlag (30 km na jihovýchod): prohlídka města (město v roce 1900 a 2004), 
nákupy, procházka městem, železniční museum Südbahnmuseum Mürzzuschlag (více 
k Südbahnmuseum), možnost návštěvy krytého bazénu s wellness zónou (vstupné 
7,20 €), museum zimních sportů (Wintersportmuseum). 

 
Když nám nebude pršet, ale počasí bude nestabilní, připravil jsem tyto dvě trasy: 

▪ Hirschwang (45 km na východ): cesta kolem horní části I. vídeňského vodovodu 
(Wasserleitungsweg), další podrobný popis je v místopisu na konci dokumentu.  

▪ prales Urwald am Lahnsattel (5 km na sever): poslední větší prales ve střední Evropě, 
roku 1804 byl zde skácen poslední strom, rozloha 277 ha. 

 

 

Urwald am Lahnsattel-prales, fotografoval Helmut. 100%) 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^zpět na obsah^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Frein+an+der+M%C3%BCrz+M%C3%BCrzsteg,+M%C3%BCrzzuschlag,+Steiermark&daddr=M%C3%BCrzzuschlag&geocode=Ffp92AId1EbsAA%3B&hl=de&mra=ls&sll=47.674175,15.573555&sspn=0.172225,0.307961&ie=UTF8&z=12
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Muerzzuschlag_um_1900.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Muerzzuschlag.jpg
http://tgi19.telekom.at/portal/page?_pageid=1173,201957&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.kultur.steiermark.at/cms/beitrag/10145139/7716775/
http://www.kulturbahnhof.at/german/d_ausstellung.html
http://www.kulturbahnhof.at/german/d_ausstellung.html
http://www.vivax.at/hallenbad.html
http://www.mamilade.at/vivax/hallenbad/muerzzuschlag/1006620-vivax_hallenbad.html
http://www.mamilade.at/vivax/hallenbad/muerzzuschlag/1006620-vivax_hallenbad.html
http://www.kultur.steiermark.at/cms/beitrag/10089289/7716775/
http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Frein+an+der+M%C3%BCrz&daddr=Hirschwang&hl=de&geocode=&mra=ls&sll=47.694385,15.64755&sspn=0.224151,0.4422&ie=UTF8&z=11
http://www.sonnabend.at/wasserleitungsweg.htm
http://www.waldportal.org/heimische/news.heimische2004/news.heim.200411246/index.html
http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Frein+an+der+M%C3%BCrz&daddr=Lahnsattel+Sankt+Aegyd+am+Neuwalde,+Lilienfeld,+Nieder%C3%B6sterreich&geocode=%3BFU712AIdzpjsAA&hl=de&mra=ls&sll=47.757733,15.500336&sspn=0.042987,0.07699&ie=UTF8&z=14
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Schneealpe%20-%20Urwald%20Lahnsattel.jpg
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Zde je uveden obecný popis pohoří a jednotlivé trasy pro každý den. Nejprve tě chci 
seznamit se zkratkami, které používám v textu popisu tras. 
 
Vysvětlivky ke zkratkám v popisu tras: 

čer. zn. nebo žl. zn.  ..........  značení turistických tras např. červenou nebo žlutou 
 značkou 

853/855  ............................  turistické trasy v Rakousku jsou označované čísly, protože  
 většina tras je v mapách značena jen červeně 

na křiž.  ..............................  na křižovatce 
na (S), na (JZ)  ...................  dále směrem na sever nebo na jihozápad 
<< 2,7km >>  .....................  vzdálenost mezi uvedenými místy (před a za údajem  

 vzdálenosti v km) v popisu tras 
Schleierfall  ........................  podtrhlá slova zobrazené modře nebo černě znamenají na  

 odkazy na internetové stránky 
Waxriegerlhaus  ...............  tučná a šedě podložená slova označují důležité orientační  

 body nebo názvy, kterým směrem trasa pokračuje. 
 
Barvy značení turistických cest v mých propozicích jsou uvedeny podle označení v mapách 
edice „freytag & berndt“ WK022, WK031 a WK041. 
 
Mapky s vyznačenými trasami na každý den a pro každou skupinu budou uvedeny na 
webových strankách spolu s konečnými propozicemi nejpozdeji 14 dní před odjezdem. 
Příklad mapky pro 7 den a I. skupinu. Lepší čitelnost mapky při zobrazení dokumentu 200%. 
 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/index.html
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^zpět na obsah^ 

1. den - Pohoří Hochschwab 
Pohoří Hochschwab (popis v češtině a v němčině + obrázky, obrázky a klikni na šipky 
u „SOMMER“) se stejnojmennou nejvyšší horou (2.277 m) leží ve štýrských vápencových 
Alpách. Je ca. 40 km dlouhé (od západu na východ) a má plochu 400 km². Toto pohoří leží 
v obrovské chránění oblasti zvané Hochschwab – Eisenerz. Panoramatický pohled (360°, z 
prosince 2004, klikni na obrázek a táhni myší vlevo nebo vpravo, nahoru nebo dolů) na část 
chráněné oblasti pohoří v blízkosti obce St. Ilgen. 
 
Toto pohoří Hochschwab zapadá do rozsáhlého masívu Východních Alp, kde ještě v intaktní 
fauně žijí zvířata, jako alpský svišť horský, kamzíci, alpští kozorozi, tetřevi, mloci a zmije 
obecná. Nachází se zde největší evropská oblast s kamzíky. Také flora je zde velmi bohatá, 
uvidíte zde prvosenku jarní, střevíčník pantoflíček, temnohlávek, protěž alpskou a různé 
druhy hořců. 
    
Mezi vrcholem Hochschwab a řekou Salza je nejsilnější krasový pramen střední Evropy zvaný 
Kläfferquelle. Na jaře při tání sněhu tryská z jedné skalní štěrbiny ca. 10.000 litrů pitné vody 
za sekundu! Zde začíná také II. vídeňský vodovod (II. Hochquellenwasserleitung), který 
dopravuje tuto vodu do Vídně systémem podzemních chodeb, vyzděných kanálů, litinového 
potrubí, 19 podzemních křižovatek potrubí se silnicemi a 100 viaduktů při celkové délce 
vodovodu 200 km. V době táni je to 860 miliónů litrů vody denně, která se dá pít bez 
jakéhokoliv čištění a upravování. Při celkovém převýšení 360 m dosáhne voda za 36 hod. 
vídeňské vodojemy, což odpovídá tempu běžícího maratónce. Po celé cestě není potřeba 
jediné pumpy. Vodovod byl dán do provozu 2. 12. 1910 císařem Francem Josefem I. Tato 
stavba byla jedna z největších v tehdejší monarchii, stála 100 miliónů guldenů a pracovalo 
na ní přes 10.000 dělníků. 
 
Hochschwab (2.277 m) (německý text) leží v Steiermarku. Má plochý vrchol a je porostlý 
trávou. Ca. 600 m od vrcholu je horská chata Schiestlhaus (2.154 m s vrcholem Hochschwab 
vpravo), která je nejvýše položenou chatou v tomto pohoří a je první pasivní budovou 
v Rakousku. To znamená, že díky výborné tepelné izolaci (třeba u oken) a speciálnímu 
systému větrání nepotřebuje klasické topení. Pasivní stavba může spotřebovat za rok jen 15 
kWh/m²a energie. Starý Schiestlhaus, stavba nového (galerie 117 obrázků) a dnes. 
 

      

 Jižní stěna Hochschwabu.  Pohoří Hochschwab. 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hochschwab
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hochschwab
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschwab_(Gebirgsgruppe)
http://www.schiestlhaus.at/sommer_img_007.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Hochschwab_Schoeckl_2.jpg
http://www.foto360.at/vr_panorama_fotos_dyn/fullscreen/vollbild_qtvr_panorama_photo.php?id=34&k=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Hochschwab.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Marmota_marmota_Alpes2.jpg/800px-Marmota_marmota_Alpes2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Gemse01.JPG/800px-Gemse01.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/SteinbockGabinten.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Capercaillie_Lomvi_2004.jpg/711px-Capercaillie_Lomvi_2004.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Salamandra_lanzai_%28Franco_Andreone%29.jpeg/450px-Salamandra_lanzai_%28Franco_Andreone%29.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Vipera_berus.jpg/800px-Vipera_berus.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Vipera_berus.jpg/800px-Vipera_berus.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/PrimulaAuricula02.jpg/450px-PrimulaAuricula02.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Cypripedium_calceolus_wiki_mg-k01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/4a/Kohlr%C3%B6schen.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Edelweiss_Hoefats.jpg/800px-Edelweiss_Hoefats.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/P1000453.JPG/800px-P1000453.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Gentiana_punctata_080603.jpg/519px-Gentiana_punctata_080603.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Gentiana-clusii-ClusiusEnzian.jpg/483px-Gentiana-clusii-ClusiusEnzian.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/II._Wiener_Hochquellenwasserleitung
http://www.wien.gv.at/wienwasser/wildalpen/images/aquaedukt2.jpg
http://www.wien.gv.at/wienwasser/wildalpen/images/aquaedukt1.jpg
http://www.radmarathon.at/download/wallpaper/hochschwab_1600x1200.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschwab_(Gebirgsgruppe)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Hochschwab.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/2008-07-29_Hochschwab_-_Schiestlhaus.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pasivn%C3%AD_d%C5%AFm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Passivhaus_Fenster_Beispiele.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Passivhaus_querschn_de.png
http://www.hausderzukunft.at/diashow/schiestlhaus/0001.jpg
http://www.hausderzukunft.at/diashow/schiestlhaus/index.htm?slide=1
http://www.landschaftsfotos.at/Hochschwab%202005_06_24/P6243562.jpg
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1. den - Hochschwab 

 

^zpět na obsah^ 

 

Vrchol hory Hochschwab 2.277 m. 
 
Impozantní pohled na Hochschwab je na jeho mocnou jižní stěnu, která je skoro 2 km dlouhá 
a až 300 m vysoká. Na této stěně najdete klettersteigové trasy ve všech stupních obtížnosti. 
Hochschwab v zimě a panorama v zimě (klikni dole na odkaz „Panorama in Vollbildansicht 
ansehen“, pozor: delší doba stahování). Podobná cesta jako naše, s fotkami a hodně 
květinami. Studie (7,3 MB v PDF) ke stavbě první pasivní horské chaty na světě. 
 

1. den – Trasy 

Výchozí bod: 
I. sk. – III. sk.: Vzdálenost od Freinu 34 km = ca. 42 min. autobusem. 
Křiž. silnice čís. 20 na Seebergsattel (1.253 m) a odbočky doprava s čer. zn. 855 na (S). 

Mapa: WK041. 
Možnost občerstvení: Voisthalerhütte. 
Vysvětlivky ke zkratkám uvedené v následujícím popisu tras jsou na straně 12. 
 

Hochschwab: I. skupina – Ringkarwand: (celá trasa po čer. zn.) 

Seebergsattel (1.253 m) po 855 na (S) << 2,7km >> na křiž. s 853/855 rovno po 853 na (Z) << 
2,7km >> na křiž. u Niedere Scharte (1.898 m) rovno na (JZ) << 2,8km >> Ringkarwand 
(2.014 m) na (Z) >> kolem Hutkogel (2.035 m) na (JZ) << 2km >> na křiž. s 850. 
 
Při dostatku času (= když byla celková doba chůze kratší než 4 hod. nebo do 13:00) je zde 
možnost jít dále po 853 přes Ochsenreichkar na (Z) << 1,2km >> na křiž. před kótou (1.994 
m) po 852/853 na (J) << 0,9km >> na křiž. (s 801/805 na Hochschwab a 860 na Voistahler 
Hütte) po 801/805 na (JV) >> skrz Graf Meran Steig << 1,3km >> na křiž. (kóta 1.750 m)  
s 851 po 801/805 na (JV) >> přes Obere Dullwitz na (V) << 1,7km >> na Voisthaler Hütte 
(stoupání: +/- stejné, doba chůze: +1h, délka trasy: +2,3km). 
 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/2008-07-29_Hochschwab_von_Seewiesen.jpg
http://www.wandern.com/rtc-popUp/CMS_fg45d59fdfa666c_orig_1.jpg
http://www.foto360.at/index.php?load=vr_panorama_foto&id=33
http://images.google.at/imgres?imgurl=http://www.landschaftsfotos.at/Hochschwab%25202005_06_24/P6243556.jpg&imgrefurl=http://www.landschaftsfotos.at/Hochschwab%25202005_06_24/Hochschwab%25202005_06_24.htm&usg=__Rw3Ef4u5HcH0jVeDEqRBOQBbpEs=&h=479&w=640&sz=8
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/nw_pdf/0655_schiestlhaus.pdf
http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Frein+an+der+M%C3%BCrz&daddr=Seebergsattel+(Stmk)&hl=de&geocode=%3BFb221gIdUC_pACGnmF58sTYHNw&mra=ls&sll=47.684135,15.386965&sspn=0.224195,0.4422&ie=UTF8&z=11
http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=seebergsattel&sll=47.635784,13.590088&sspn=12.916165,26.608887&ie=UTF8&z=15
http://farm1.static.flickr.com/133/380730763_5c58ab099d.jpg?v=0
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1. den - Hochschwab 

 

^zpět na obsah^ 

Na křiž. s 850 po 850 na (JZ) << 2,1km >> na křiž. s 801/805 po 801/805 na (Z) << 0,2km >> 
na Voisthaler Hütte (1.654 m) na (SV) >> po Voisthaler Gasse na (SV) >> kolem Höllkampl na 
(V) << 2,6km >> přes Untere Dullwitz a Florlhütte na (V) >> Seetal na (V) << 4,9km >> na 
křiž. se silnicí čís. 20 u kapličky (974 m), kde bude čekat autobus (ca. 0,3km vzdušnou čárou 
od kostela). 
 

Stoupání: ca. 900 m  
Doba chůze: ca. 8,5 hod., velmi pěkná trasa 
Délka trasy: ca. 20 km 
 
 

Hochschwab: II. skupina - Graualm: (celá trasa po čer. zn.) 

Seeberg Sattel (1.253 m) po 855 na (S) << 2,6km >> na křiž. před Mieser Kogel (1.855 m) 
doprava na 853/855 na (SV) >> přes Prinzensteig na (S) << 2,1km >> na křiž. doleva na 
Graualm (1.502 m) na (S) << 3,1km >> zde se vrátit zpět >> na Leiten Alm po 853 na (V) >> 
přes Mischenriegel << 3,1km >> na křiž. lesních cest a čer. zn. doprava po lesní cestě na (JV) 
směrem na Fadenloch a Seeberg Sattel << 2,4km >> napojit se na silnici čís. 20 na (Z) << 
0,7km >> až k výchozímu bodu Seeberg Sattel (1.253 m), kde bude čekat autobus. 
 

Stoupání: ca. 700 m 
Doba chůze: ca. 5,5 hod. 
Délka trasy: ca. 14 km 
 
 

Hochschwab: III. skupina - Gamssteig: (značeno jen částečně) 

Seebergsattel (1.253 m) po čer. zn. 855 na (S) << 0,3km >> na křiž. s vedlejší silnicí po ní 
doleva, částečně značenou čer. zn. na (SV), celá túra vede podél lyžařské cesty << 0,4km >> 
vedlejěí silnice přechází na turistickou neznačenou stezku << 0,5km >> na křižovatce druhou 
doprava na (SV)  << 1,6km >> přes  Bruchtal a Gamssteig (ca. 1.600 m), turistická cesta se 
začne zvedat do kopce, půjdete tak daleko jak budete chtít. 
 
Při dostatku času a síly můžete vyjít celý Gamssteig (zde je potřeba ruce k přidržení a lezení 
po „čtyřech“) až narazíte na čer. zn. 853 >> na této křiž. doprava na (Z) << 2km >> na křiž. 
s 853/855 rovno po 855 na (Z) << 2,7km >> Seebergsattel, kde bude čekat autobus 
(stoupání: +100 m, doba chůze: +1h, délka trasy do cíle: +2,2km). 
 

Pak se vracíte zpět stejnou trasou << 1,6km >> po křižovatku s čer. zn. zde rovno po cestě 
částečně značenou čer. zn. na (J), podél silnice čís. 20 << 1,2km >> kostel v Seewiesen 
(974 m) po silnici na (J) << 0,2km >> na křiž. silnice s čer. zn. po čer. zn. na (V) << 0,4km >> 
u kapličky (974 m), kde bude čekat autobus. 
 

Stoupání: ca. 400 m  
Doba chůze: ca. 3,5 hod. 
Délka trasy: ca. 5,6 km  
 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://lh5.ggpht.com/_v3YObk2HEXw/SFongEUq6YI/AAAAAAAAEDA/CG-E0tbNFLM/IMG_0185.jpg
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1. den – Hochschwab / 2. den – Ötscher 

 

^zpět na obsah^ 

Všechny profily tras jsou znázorněny pro srovnání ve stejném měřítku: 
 (zvětši si tuto stránku na 200% pro lepší čitelnost) 

1. den - HOCHSCHWAB
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1. den - HOCHSCHWAB
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1.den - HOCHSCHWAB
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2. den - Pohoří Ötscher 
Jméno nejvyšší hory Ötscher (1.893 m) pochází ze slovanštiny (slovansky mluvící národy) 
a znamená „tatínek“. Tato hora leží v Niederösterreichu. Stojí o samotě a proto je viditelná 
již ze vzdálenosti přes 100 km. Při pohledu ze severu vypadá hora široce, z východu je hora 
úzká. Ötscher leží v jihozápadní části přírodní rezervace Ötscher-Tormäuer (= Bránové 
hradby). Je ze tří stran ohraničen hlubokými příkopy a roklinami (Ötschergräben a Hintere 
Tormauer), takže vrchol je přístupný jen z severozápadu. 
 
Pohoří je tvořeno především vápencem, který má na svědomí výskyt četných krasových jevů 
- soutěsky, jeskyně a propasti. Zde leží přírodní park Ötscher-Tormäuer s krápníkovou 
jeskyní a Ötscher-Gräben. Nalezneme zde skalnaté strmé štíty, divoké řeky, vodopády, 
vápencové jeskyně, hluboké rokliny a typické zástupce středohorské fauny - kamzíky, 
tetřevy, vydry, orly apod. Leží zde také místní letovisko Lackenhof (pouze 290 obyvatel, ale 
1100 lůžek pro turisty). 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Oetscher-Suedwand.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkevn%C3%AD_slovan%C5%A1tina
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Slawische_sprachen.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/1/15/Oetscherpano2_b.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Oetscher_Winteransicht.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Oetschergraben.jpg
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Roklina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamz%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tet%C5%99ev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vydra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orel
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lackenhof&action=edit&redlink=1
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2. den – Ötscher 

 

 

 
2. den – Ötscher 

 

^zpět na obsah^ ^zpět na obsah^ 

 

Ötscher (1.893 m) a vpravo Rauher Kamm (trasa I. skupiny). 
 
Členitá krajina pohoří Ötscher (popis v němčině + obrázky) způsobuje, že v okruhu 20 km 
jsou jen dvě větší města, Scheibbs (4.250 obyv., 339 m n. m.) a Mariazell (1.597 obyv., 868 m 
n. m.).  
 

 

Ötscher Schutzhaus v 1.410 m. 
 

V zimě jsou pohoří Ötscher a obec Lackenhof oblíbeny zvláště vídeňskými lyžaři. Při výstupu 
z Lackenhofu procházíme kolem horské chaty Ötscher Schutzhaus (1.410 m) umístěné mezi 
horami Kl. Ötscher a Ötscher. Vrchol hory přitahuje turisty i proto, že je z něj při pěkném 
počasí překrásný a daleký výhled na všechny strany. 
 

2. den – Trasy 

Výchozí bod: 
I. sk. - III. sk.: Vzdálenost od Freinu 32 km = ca. 40 min. autobusem. 
Křiž. silnice čis. 20 a vedlejší cesty doleva na (S) těsně před vodní nádrží Erlaufklause 
u Mitterbachu am Erlaufsee (ca. 800 m).  

Mapa: WK031. 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96tscher
http://de.wikipedia.org/wiki/Scheibbs
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mariazell
http://www.bergsteigen.at/pic/11356cc9-f7cb-4b90-ac23-3fd752428620.jpg
http://oetscherhaus.freehomepage.com/images/skimap2_520x340.jpg
http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Frein+an+der+M%C3%BCrz&daddr=Erlaufklause&hl=de&geocode=&mra=ls&sll=47.786403,15.402832&sspn=0.223756,0.4422&ie=UTF8&z=11
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^zpět na obsah^ 

 

 
2. den – Ötscher 

 

Možnost občerstvení: Ötscherhias, Ötscherschutzhaus. 
Vysvětlivky ke zkratkám uvedené v následujícím popisu tras jsou na straně 12. 
 

Ötscher: I. skupina – Rauher Kamm: 

po cestě těsně kolem vodní nádrže Erlaufklause (800 m, obrázek) << 1,3km >> cesta 
přechází na zel. zn. 206B na (SZ) << 1,7km >> přes Erlaufklause na čer. zn. 206B << 2,3km 
>> na křiž. u Ötscherhias (700 m) doleva po žl. zn. 206B/277/622 na (Z) << 1,1km >> k 
vodopádu Mirafall (688 m), obrázek od Helmuta << 0,6km >> na Y-křiž. doprava po čer. zn. 
15b na (SZ) << 2km >> na křiž. u Jägerherz (926 m) doprava po mod. zn. 15a na (S) >> přes 
kótu 1154 m << 3,5km >> na křiž. na zač. Rauher Kamm (1.535 m) >> ostře doleva na Rauher 
Kamm po čer. zn. 4/4a/9d na (JZ) >> kolem kóty (1.768 m) << 2,1km >> Ötscher (1.893 m) >> 
stejnou trasou zpět << 9,3km >> po křiž. Ötscherhias (700 m) dále rovno po žl. zn. 
206B/277/622 na (V) << 2,4km >> na křiž. u elektrárny EVN doprava po čer. zn. na (V), cesta  
i tunelem ve skále << 0,7km >> kolem Lassingfall << 1,8km >> rovno na parkoviště za 
jezerem u silnice čís. 20  ve Wienerbrucku, kde bude čekat autobus. 
 

Stupeň obtížnosti: 1+  (znamená, že při výstupu si budete muset pomáhat rukama a nesmíš 
trpět závratěmi – úzká cesta po hřebenu !!!) 

Stoupání: ca. 1.400 m 
Doba chůze: ca. 10 hod., velmi pěkná trasa 
Délka trasy: 28,8 km 
 
Tato trasa patří k těm nejhezčím hřebenovkám v Niederösterreichu. Pro výstup přes Rauher 
Kamm platí stupeň obtížnosti 1+. Ötscher ze vzdálenosti 15 km, východní strana, vpravo 
Rauher Kamm, obrázek od Helmuta. Pro tvoji informaci uvádím další obrázky: galerie 17 
obrázků výstupu (pod obrázkem klikej na jednotlivá čísla obrázků nebo na tři tečky), schéma 
trasy (značení I-, I, I+ jsou stupně obtížnosti), hodnocení trasy, galerie fotek. U Mirafallu a 
Schleierfallu se da koupat, ale voda je studená. 
 
 

Ötscher: II. skupina - Schleierfall: 

po cestě těsně kolem vodní nádrže Erlaufklause (800 m, obrázek) << 1,3km >> cesta 
přechází na zel. zn. 206B na (SZ) << 1,7km >> přes Erlaufklause na čer. zn. 206B << 2,4km 
>> na křiž. u Ötscherhias (700 m) doleva po žl. zn. 206B/277/622 na (Z) << 1,1km >> k 
vodopádu Mirafall (688 m), obrázek od Helmuta << 0,6km >> na Y-křiž. doprava po čer. zn. 
15b na (SZ) << 2km >> na křiž. u Jägerherz (926 m) rovno po čer. zn. 15a na (Z) << 1,5km >> 
na křiž. ostrá doleva po žl. zn. 206B/277/622 na (JV) >> kolem vodopádu Schleierfall (700 m) 
<< 1,2km >> na křiž. kótě (752 m) doleva na po žl. zn. 206B/277/622 na (S) >> Ötschergräben 
(obrázek) << 3,8km >> na křiž. Ötscherhias (700 m) po žl. zn. 206B/277/622 na (V) << 2,5km 
>> na křiž. u elektrárny EVN doprava po čer. zn. na (V), cesta i tunelem ve skále << 0,7km >> 
kolem Lassingfall << 1,9km >> rovno na parkoviště za jezerem u silnice čís. 20  ve 
Wienerbrucku, kde bude čekat autobus. 
 

Stoupání: ca. 500 m 
Doba chůze: ca. 5,5 hod. 
Délka trasy: 20,6 km  
 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://lh6.ggpht.com/_DtDmVFR8_aQ/R8xMUeGY-YI/AAAAAAAAAos/az3pkxCZuYk/PICT1434.JPG
http://www.bergsteigen.at/pic/11356cc9-f7cb-4b90-ac23-3fd752428620.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Erlaufstausee_1Oetscher.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Erlaufstausee_3.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Mirafall.JPG
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Oetscher%20-%20Mirafall1.jpg
http://www.sonnabend.at/oetscher_skizze.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/2008-06-23_Oetscher_-_Rauher_Kamm.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/2008-06-23_Oetscher_-_Rauher_Kamm.jpg
http://www.bergnews.com/touren/ostalpen/lassingfall-oetschergraeben/titel.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Oetscher_Winteransicht.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Oetscher%20-%20Rauher%20Kamm.jpg
http://www.bergsteigen.at/de/show.aspx?ID=157&Art=3
http://www.bergsteigen.at/de/show.aspx?ID=157&Art=3
http://www.bergsteigen.at/pic/pdf/157_Topo_7d651d0a-035c-4fcf-9de6-e594c64d894c_r_kamm.gif
http://www.bergsteigen.at/pic/pdf/157_Topo_7d651d0a-035c-4fcf-9de6-e594c64d894c_r_kamm.gif
http://www.bergsteigen.at/de/touren.aspx?ID=157
http://www.zarl.at/fotos/20070527/index.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Erlaufstausee_1Oetscher.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Erlaufstausee_3.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Mirafall.JPG
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Oetscher%20-%20Mirafall1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/1/1b/Schleierfallherbst.jpg/400px-Schleierfallherbst.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Oetschergreben3.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Oetschergreben2.jpg
http://www.bergnews.com/touren/ostalpen/lassingfall-oetschergraeben/titel.jpg
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Ötscher:III. skupina - Mirafall: 

po cestě těsně kolem vodní nádrže Erlaufklause (800 m, obrázek) << 1,3km >> cesta 
přechází na zel. zn. 206B na (SZ) << 1,7km >> přes Erlaufklause na čer. zn. 206B << 2,4km 
>> na křiž. u Ötscherhias (700 m) doleva po žl. zn. 206B/277/622 na (Z) << 1,1km >> k 
vodopádu Mirafall (688 m), obrázek od Helmuta << 1,1km >> zpět ke křiž. u Ötscherhias 
(700 m)  po žl. zn. 622/277 na (V) << 2,5km >> na křiž. u elektrárny EVN doprava po čer. zn. 
na (V), cesta i tunelem ve skále << 0,7km >> kolem Lassingfall po čer. zn. na (V) << 1,9km 
>> rovno na parkoviště za jezerem u silnice čís. 20  ve Wienerbrucku, kde bude čekat 
autobus. 
 

Stoupání: ca. 300 m 
Doba chůze: ca. 3,5 hod. 
Délka trasy: 10,4 km  
 

Všechny profily tras jsou znázorněny pro srovnání ve stejném měřítku: 
 (zvětši si tuto stránku na 200% pro lepší čitelnost) 

2. den - ÖTSCHER

I. sk. Rauher Kamm

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

0 5 10 15 20 25 30

km

m

   
2. den - ÖTSCHER
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2. den - ÖTSCHER
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3. den - Pohoří Raxalpe 
Raxalpe (popis v němčině + obrázky) leží částečně v Niederösterreichu a ve Steiermarku. 
Složení pohoří je převážně z vápence CaCO3 a dolomitu CaMg[CO3]2. Nejvyšší horou je 
Heukuppe (2.007 m), která leží ve Steiermarku. Na úbočích kolem rozsáhlé náhorní plošiny je 
mnoho klettersteigových cest lehkého a středního stupně obtížnosti. Jen z jižní strany bylo 
vybudováno Vídeňským alpským spolkem, který byl na Raxu založen, přes 100 různých 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Erlaufstausee_1Oetscher.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Erlaufstausee_3.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Mirafall.JPG
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Oetscher%20-%20Mirafall1.jpg
http://www.bergnews.com/touren/ostalpen/lassingfall-oetschergraeben/titel.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Rax.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Heukuppe
http://www.reichenau.at/IMG/REI_HUETTENKARTE1.GIF
http://www.muerzer.at/html/hill/ra/schwabe.jpg
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výstupů. Raxalpy jsou také nazývány rájem pro vysokohorské turisty po klettersteigových 
trasách – jsou to rakouské feráty za Vídní. Na náhorní plošině je několik chat, z nichž uvádím 
jen dvě, které leží na našich trasách: Waxriegelhaus a Karl-Ludwig-Haus. 
 

 

Heukuppe je nejvyšší hora v Raxalpe, 2.007 m. 
(Další obrázek s horou Heukuppe). 

 
Na náhorní plošině leží také horská chata Ottohaus (1.642 m) vzdálená ca. 30 min. od 
vrcholové stanice lanové dráhy Raxseilbahn. Pod chatou je alpská zahrada, „Alpengarten 
Rax“, na ploše 4.000 m². Zde můžete vidět 200 různých druhů alpských květin z pohoří 
Raxalpe a Schneeberg. 
 

3. den – Trasy 
Výchozí bod: 
Ia. + Ib. sk.: Vzdálenost od Freinu 37,4 km = ca. 47 min. autobusem.  
Vesnice Griesleiten, parkoviště Griesleitenhof (843 m).  

II. sk. + III. sk.: Vzdálenost od Freinu 31,8 km = ca. 40 min. autobusem.  
Parkoviště Preiner Gscheid (1.070 m).  

Mapa: WK022. 
Možnost občerstvení: Seehütte_1,  Seehütte_2, Waxriegelhaus, Karl-Ludwig-Haus. 
Vysvětlivky ke zkratkám uvedené v následujícím popisu tras jsou na straně 12. 
 
Smyslem zařazení této klettersteigové trasy je, aby ses mohl seznámit a prakticky si 
vyzkoušet tento druh turistiky. Trasa je lehčí až středně obtížná a hlavně krátká.  
 

Raxalpe: Ia. skupina – Preiner Wand: 

klettersteigová túra: z parkoviště Griesleitenhof (843 m) po silnici se žl. zn. na (SZ) << 
1,2km >> na křiž. se zel. zn. kóta (1.000 m) doprava po zel. zn. na (S) >> dvakrát překřížíš 
silnici << 0,8km >> na křiž. zel. a čer. zn. doleva po čer. zn. na (SZ) << 0,5km >>  

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://images.google.at/imgres?imgurl=http://www.kolo-bezky.cz/akce/raxalpe2008/_private/P5170084.jpg&imgrefurl=http://www.kolo-bezky.cz/akce/raxalpe2008.htm&usg=__leVHIbQUhOdtpwueLG-QgrAiZRQ=&h=446&w=450&sz=131&hl=de&start=152&tbnid=dN1ac1LFz7yy1M:&tbnh=1
http://europai-tajak.extra.hu/ausztria/rax/rax1/p7hg_img_1/fullsize/15_rax1_fs.jpg
http://lh3.ggpht.com/_sj59hcCxbks/RtFylHGtsMI/AAAAAAAADJA/uHYgFUeMv8Y/s912/Bild035.jpg
http://berg.heim.at/kaprun/431758/heu4.html
http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Frein+an+der+M%C3%BCrz&daddr=Griesleiten&hl=de&geocode=&mra=ls&sll=47.694385,15.64755&sspn=0.237555,0.4422&ie=UTF8&ll=47.694512,15.615005&spn=0.237555,0.4422&z=11
http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Frein+an+der+M%C3%BCrz+M%C3%BCrzsteg,+M%C3%BCrzzuschlag,+Steiermark&daddr=Preinergscheidstr.&geocode=Ffp92AId1EbsAA%3BFZB61wIdk-nvAA&hl=de&mra=ls&sll=47.674476,15.727444&sspn=0.012599,0.025985&ie=UTF8&z=12
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Raxalpe-Seehuette__IMG_3483i.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Seehuette_066399.JPG
http://lh5.ggpht.com/_sj59hcCxbks/RvrksMwu-II/AAAAAAAAD3U/bUST2Ffdq9U/Bild016.jpg
http://static.panoramio.com/photos/original/6159730.jpg
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Bachingerbründl (1.280 m), rozdělení skupin I.a a I.b, sk. Ia. doleva po čer. zn. směrem 
Haidsteig/Holzknechtsteig na (Z) << 0,5km >> nástup na klettersteigovou trasu Haidsteig 
(začátek lana) << 1km >> na výstupu doprava na (SV) << 0,2km >> vrchol Preiner Wand 
(1.783 m), spojení skupin Ia. a Ib., po mod. zn. na (SZ) << 0,5km >> na křiž. mod. a čer. zn. 
doleva po čer. zn. 801 (Seeweg) na (Z) << 0,4km >> Neue Seehütte (1.648 m) po čer. zn. 
801A na (Z) << 2,5km >> Waxriegelhaus (1.361 m) << 1,5km >> po čer. zn. 43 na (V) << 
0,2km >> křiž. se dvěma žl. zn. po žl. zn. (V) << 1,1km >> zač. Griesleiten Graben po žl. na 
(JV) << 1km >> křiž. se zel. zn. dále po žl. zn. po silnici na (J) << 1,2km >> na výchozí bod, 
parkoviště Griesleitenhof (843 m), kde bude čekat autobus. 
 

Stupeň obtížnosti: C/D (zde je lezecká zkušenost, ferátový set a přilba nutná) 
Stoupání: ca. 1.000 m (jen klettersteig: 420 m) 
Doba chůze: ca. 7 hod. (jen klettersteig: 2:15 hod.) 
Délka trasy: ca. 9,3 km 
 
Výstup Haidsteig je jeden z nejhezčích a nejznámějších v Raxalpe. Trvá ca. 2:15 hod., má 
celkové stoupání 420 m, je dobře jištěný, a je středně náročný. Vede přes nejstrmější místa 
na Preiner Wandu (panoráma z vrcholu pomocí 360° kamery, kterou se můžete „dívat“ 
nahoru i dolů. Klikni někde na obrázek a táhni myší vlevo nebo vpravo, nahoru nebo dolů, při 
náhlé automatické výměně obrázku klikni na šipku Zpět). a byl otevřen roku 1913. 
Doporučuje se jen pro zkušené vysokohorské turisty, netrpící závratěmi a s jistou chůzí. Pro 
vaši informaci uvádím několik obrázků: galerie 72 obrázků výstupu (pod obrázkem klikej na 
jednotlivá čísla obrázků nebo na tři tečky), schéma trasy (značení A, B, C, D jsou stupně 
obtížnosti),  hodnocení trasy. Dalších 16 obrázků s popisem. 
 

Raxalpe: Ib. skupina - Preinerwandsteig: 

Parkoviště Griesleitenhof (843 m) po silnici se žl. zn. na (SZ) << 1,2km >> na křiž. se zel. zn. 
kóta (1.000 m) doprava po zel. zn. na (S) >> dvakrát překřížíš silnici << 0,8km >> na křiž. zel. 
a čer. zn. doleva po čer. zn. na (SZ) << 0,5km >>  Bachingerbründl (1.280 m), rozdělení 
skupin I.a a I.b, sk. Ib. rovno po čer. zn. na (S) >> Preinerwandsteig << 0,9km >> vrchol 
Preiner Wand (1.783 m), spojení skupin Ia. a Ib., po mod. zn. na (SZ) << 0,5km >> na křiž. 
mod. a čer. zn. doleva po čer. zn. 801 (Seeweg) na (Z) << 0,4km >> Neue Seehütte (1.648 
m) po čer. zn. 801A na (Z) << 2,5km >> Waxriegelhaus (1.361 m) << 1,5km >> po čer. zn. 43 
na (V) << 0,2km >> křiž. se dvěma žl. zn. rovno po žl. zn. (V) << 1 km >> křiž. se žl. zn. zleva  
rovno na Griesleiten Graben po žl. na (SV) << 1,1km >> křiž. se zel. zn. dále po žl. zn. po 
silnici na (J) << 1,2km >> na výchozí bod, parkoviště Griesleitenhof (843 m), kde bude čekat 
autobus. 
 

Stupeň obtížnosti: A/B 
Stoupání: ca. 1.000 m 
Doba chůze: ca. 7 hod. 
Délka trasy: ca. 11,8 km 
 
 

Raxalpe: II. skupina - Predigstuhl: (celá trasa po čer. zn.) 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.sonnabend.at/haidsteig%20(1).jpg
http://kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/feraty%20a%20uvazek.pdf
http://www.bergsteigen.at/de/show.aspx?ID=386&Art=2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Ferrata_Hans_von_Haid_steig_01.jpg
http://www.360cities.net/image/preinerwand-summit
http://www.bergsteigen.at/de/show.aspx?ID=386&Art=3
http://www.bergsteigen.at/pic/pdf/386_Topo_9d2213db-a810-46d1-b6f2-9d68aa337f97_haidsteig_topo_neu.pdf
http://www.bergsteigen.at/de/touren.aspx?ID=386
http://www.sonnabend.at/haid_steig.htm
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Parkoviště Preiner Gscheid (1.070 m) po 829 na (S) << 1,6km >> Waxriegelhaus (1.361 m) 
po 801A Waxriegel Steig na (S) << 1,5km >> na křiž. po 801 ostře vlevo na (J) << 0,7km >> 
Predigstuhl (1.902 m) po 801 na (JZ) << 1,3km >> Karl-Ludwig-Haus (1.804 m). 

 
Při dostatku času a síly můžete pokračovat z chaty Karl-Ludwig-Haus dále po 801 na (Z) << 
1,4km >> Heukuppe 2.007 m << 1,4km >> a zpět na Karl-Ludwig-Haus (stoupání: +100 m, 
doba chůze: +1h, délka trasy: +2,8km). 

 

Z chaty Karl-Ludwig-Haus (1.804 m) po 829 na (S) >> směrem na Waxriegelhaus << 1,4km 
>> na křiž. s 831 doprava po 829 na (J) << 1,5km >> výchozí bod,  parkoviště v Preiner 
Gscheid (1.070 m), kde bude čekat autobus. 
 

Stoupání: ca. 900 m 
Doba chůze: ca. 5,5 hod. 
Délka trasy: ca. 7,7 km 
 
 

Raxalpe: III. skupina - Waxriegelhaus: (celá trasa po čer. zn.) 

Parkoviště Preiner Gscheid (1.070 m) << 1,6km >> Waxriegelhaus (1.361 m) po 43 na (V) << 
0,3km >> na křiž. se žl. zn. dále po čer. zn. na (JV) směrem na Edelweißhütte << 1,6km >> na 
křiž. s čer. zn. dále po této čer. zn. doprava na (Z) směrem na Edelweißhütte << 0,2km >> na 
křiž. s čer. zn. rovno po čer. zn. na (Z) << 0,7km >> Edelweißhütte << 0,1km >> výchozí bod, 
parkoviště Preiner Gscheid (1.070 m). 
 

Stoupání: ca. 300 m 
Doba chůze: ca. 3 hod. 
Délka trasy: ca. 4,5 km 
 

Všechny profily tras jsou znázorněny pro srovnání ve stejném měřítku: 
(zvětši si tuto stránku na 200% pro lepší čitelnost) 

3. den - RAXALPE
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3. den - RAXALPE
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3. den - RAXALPE
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Raxalpe, fotografoval Helmut.(100%) 
 

4. den - Pohoří Almenland 
Almenland leží v zemi Steiermark 30 km severně od města  Graz. Plošně je to největší 
souvislá oblast horských  pastvin v Evropě. „Alm“ je v Rakousku a Bavorsku  nazývána horská 
pastvina pro pasení dobytka, spolu  s hospodářskými statky, které umožňují jejich 
obhospodařování. Tato oblast vznikla spojením 13 okresů na ploše 6.000 ha. Jména 
největších oblastí jsou Grazer Bergland, Teichalm a Sommeralm. Je to zároveň nejmladší 
přírodní rezervace Steiermarku. Oblast leží v nadmořské výšce od 550 do 1720 m. Nejvíc je 
zde rozšířeno zemědělství, chov dobytka, turismus a zachovávání tradic. 
 
Díky nedotčené přírodě a nespočetným výletním cílům se zde turismus stále rozrůstá. 
Některé z těchto cílů zde popisuji: (pro zvětšení obrázku klikni na jeho popis) 
 

       

 Teichalmsee. Bärenschutzklamm. 
    
Teichalmsee je v nadmořské výšce 1.200 m a jeho rozloha je 5,5 ha. V létě po něm jezdí 
šlapací čluny a v zimě se na něm bruslí a hraje metaná.  
 
Bärenschützklamm je jednou z nejkrásnějších soutěsek Rakouska, ve které teče říčka. Od 
roku 1978 je tato oblast přírodní rezervací a v roce 1982 zde byly vystavěny dřevěné cesty, 
které byly už několikrát obnovovány. Délka soutěsky je 1,4 km, výškový rozdíl je 350 m, je 
zde 109 mostů a 51 dřevěných žebříků s celkem 2.900 šprušlemi. 
 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Raxalpe%20-%20Rax2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/T%C3%A4schalpe_%28Wallis%29_mit_Kuh.jpg/800px-T%C3%A4schalpe_%28Wallis%29_mit_Kuh.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Plattkofel.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Plattkofel.jpg
../2016_07_29%20Raxalpe%202017%20-%20The%20Best%20of%20Elisabeth%20(Slovan)/_Priprava%20zajezdu/_Propozice/_obrazky/Almenland_Teichalmsee.jpg
../2016_07_29%20Raxalpe%202017%20-%20The%20Best%20of%20Elisabeth%20(Slovan)/_Priprava%20zajezdu/_Propozice/_obrazky/Almenland_Baerenschuetzklamm_2.jpg
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 Drachenhöhle. Lurgrotte. 
 
Drachenhöhle (dračí jeskyně) leží u obce Mixnitz, vzdálená 2,5 km od místa, kde bude 4. den 
končit naše trasa pro všechny skupiny. Bude-li mít III. skupina dosti času může se tam zajít 
podívat. Je to od Mixnitz 1,3 km na jihovýchod a pak 1,2 km na severozápad. Je zakreslena i 
na mapě. Drachenhöhle byla používána již 50.000 let před Kristem a novodobě byla 
objevena v roce 1387. Je 4,5 km dlouhá a vstup leží 920 m n.m. Rozdíl výšek při průchodu 
jeskyní měřený od vstupního místa je plus 50 m a mínus 200 m. V době I. svět. války, za 
nedostatku umělých hnojiv, se zde těžily přírodní fosfáty, jejichž tloušťka na stěnách byla až 
12 m. 
 
Lurgrotte je 25 km jižně od obce Mixnitz, cíle všech skupin 4. den. Je to největší aktivní 
jeskyně v Rakousku, jíž protéká potok Lurbach v délce 8 km z obce Semriach až do obce 
Peggau. Při zkoumání jeskyně zde bylo v roce 1894 uzavřeno vodou devět štýrských 
výzkumníků, kteří byli až po 9 dnech pomocí odstřelování hornin vyproštěni. Teď je jeskyně 
v soukromém majetku a je v délce 2 km zpřístupněna pro veřejnost. 
 
 

       

 Holzochse. Bänderzaun. 
 
Tento dřevěný býk, Holzochse (obr. nad textem), který je postaven z 22.000 šindelů a je 7,5 
m vysoký stojí přímo u Teichalmsee a ztělesňuje „výrobek“ tohoto regionu – hovězí maso. 
Na ploše 6.000 ha. se na horských loukách pase 3.500 až 4.000 býků. Pasou se na pestrých a 
šťavnatých loukách od jara do podzimu, které leží výše než 800 m n.m. V zimě jsou chováni 
v prostorných stájích a jsou krmeny obilným šrotem a senem. Tento druh výživy splňuje 
rakouské předpisy na bio-potraviny, které jsou přísnější než v EU. Takový způsob chovu se 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
../2016_07_29%20Raxalpe%202017%20-%20The%20Best%20of%20Elisabeth%20(Slovan)/_Priprava%20zajezdu/_Propozice/_obrazky/Almenland_Drachenhohle.jpg
../2016_07_29%20Raxalpe%202017%20-%20The%20Best%20of%20Elisabeth%20(Slovan)/_Priprava%20zajezdu/_Propozice/_obrazky/Almenland_Lurgrotte_Semriach_2.jpg
../2016_07_29%20Raxalpe%202017%20-%20The%20Best%20of%20Elisabeth%20(Slovan)/_Priprava%20zajezdu/_Propozice/_obrazky/Almenland_Schindelochse_3.jpg
../2016_07_29%20Raxalpe%202017%20-%20The%20Best%20of%20Elisabeth%20(Slovan)/_Priprava%20zajezdu/_Propozice/_obrazky/Almenland_Baenderzaun.jpg
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zde traduje již po dlouhá desetiletí. Takto chované hovězí maso je prodáváno pod názvem 
„Almenland ALMOchse“ a získalo jako první ochrannou značku. Ochse, přeloženo do češtiny, 
znamená vykastrovaný býk. 
 
Tyto pastviny jsou tradičním způsobem rozděleny „vázanými“ ploty, německy Bänderzaun, 
které jsou postaveny bez jediného kousku kovu (obr. nad textem). Špice kůlů ze smrku jsou 
opalovány v ohni pro lepší konzervaci a větší tvrdost. Pak jsou zatlučeny do půdy a příčné 
latě jsou k nim svazovány opálenými větvemi, a to každá vodorovná lať zvlášť. 
 

4. den – Trasy 
Výchozí bod: 

I. sk.+ II. sk.: přímá vzdálenost od Freinu 91,8 km = 1:35 hod. autobusem.  
St. Jakob-Breitenau, parkoviště pro vleky u hostince Zirbisegger (1.000 m), za tabulí obec St. 

Jakob-Breitenau >> kolem sídliště >> přejezd přes koleje >> vpravo kolem 
stolárny >> po 50 m zahnout doprava dolů >> přejezd přes koleje >> přes 
most přes řeku >> k hostinci Zirbisegger, vystupuje jako 1. skupina 
z autobusu. 

III.a+b sk.: přímá vzdálenost od Freinu 81,9 km = 1:20 hod. autobusem.  
Mixnitz, křižovatka s turistickou značkou Bärenschutzklamm (447 m), vystupuje jako 2. 

skupina z autobusu. 

Ranní trasa autobusu: Frein >> Zirbisegger >> Mixnitz 
celkem 105,5 km = 1:50 hod. 

Večerní trasa autobusu: Mixnitz >> Frein, 
celkem 81,6 km = 1:20 hod. 

Mapa:  WK131  mapové čtverce G4 – D7. 

Občerstvení: I.+II. sk. Steirischer Jokl, Zum Guten Hirten, Hans Kerl Hütte, 
Bärenschütz, Fuchswirt 

 III. sk. Zum Guten Hirten, Hans Kerl Hütte, Bärenschütz, Fuchswirt. 

Vysvětlivky ke zkratkám uvedené v následujícím popisu tras jsou na straně 12. 

Almenland: I. skupina – Hochlantsch - KS: (celá trasa po čer. zn.) středa, 4. den 

od chaty Zirbisegger (1.000 m) na (J) směrem na poutní místo Schüsserlbrunn << 0,7 km >> 
na křiž. rovně na (J) << 0,4 km >> na křiž. ostře doleva na (V) směrem na Naturfreundsteig 
(TVN-Klettersteig) a příkře nahoru << 0,1 km >> na křiž. s lesní cestou po této cestě 
<< 0,2 km >> u kamenného panáčka do lesa doprava nahoru na (V), až na křiž. s druhou lesní 
cestou rovně přes ni, dále lesem a kamenité cestě nahoru, vpravo kolem myslivny 
<< 1,3 km >> začátek klettersteigu Naturfreundsteig << 0,4 km >> konec klettersteigu, 
doleva na (V) << 0,1 km >> na vrcholu Hochlantsch (1.720 m) se obrátíš  zpět na (J) 
<< 2,3 km >> u chaty Steirischer Jokl (1.398 m) doleva na (JZ) << 0,7 km >> na křiž. doprava 
po 746 << 0,6 km >> u chaty Zum Guten Hirten (1.209 m) rovně po 745 na (J) přes stezku 
Bärenschützklamm, vstup 3,- EUR << 2,5 km >> u chaty Hans Kerl Hütte (752 m) doleva po 
702, 745 na (Z), kolem chaty Bärenschütz (492 m) << 3,6 km >> v obci Mixnitz (447 m) je 
hostinec Fuchswirt, kde bude čekat autobus. 
 

Stupeň obtížnosti: C 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.pilgern.info/400_de/homepage.asp?id=2544&detail=6552&menurt=17265&menuid=17664&ptype=371&rndimg=
http://www.baerenschuetzklamm.at/
http://www.gastro.info2005.com/gasthoffuchswirt.htm
http://www.baerenschuetzklamm.at/
http://www.gastro.info2005.com/gasthoffuchswirt.htm
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4. den - Almenland 

 
^zpět na obsah^ 

Stoupání: 720 m, z toho klettersteig 400 m 
Doba chůze: 8:00 hod., z toho klettersteig 2:00 hod. 
Délka trasy: 12,9 km 
Klettersteig: fotografie s označenou cestou, topografie s popisem (D) 
 

Almenland: II. skupina – Hochlantsch: (celá trasa po čer. zn.) středa, 4. den 

od chaty Zirbisegger (1.000 m) zn. na (J) směrem na poutní místo Schüsserlbrunn 
<< 0,7 km >> na křiž. rovně na (J) (ne po zn. 5) << 0,4 km >> na křiž. rovně na (JZ) 
<< 1,1 km >> u chaty Steirischer Jokl (1.398 m) doleva na (V) << 2,2 km >> na vrcholu 
Hochlantsch (1.720 m) se obrátíš  zpět na (J) << 2,3 km >> u chaty Steirischer Jokl (1.398 m) 
doleva na (V) << 0,7 km >> na křiž. doprava po 746 << 0,6 km >> u chaty Zum Guten Hirten 
(1.209 m) rovně po 745 na (J) přes stezku Bärenschützklamm, vstup 3,- EUR << 2,5 km >> u 
chaty Hans Kerl Hütte (752 m) doleva po 702, 745 na (Z), kolem chaty Bärenschütz (492 m) 
<< 3,6 km >> v obci Mixnitz (447 m) je hostinec Fuchswirt, kde bude čekat autobus. 
 

Stoupání: 720 m 
Doba chůze: 7:30 hod. 
Délka trasy: 14 km 
 

Almenland: III.a skupina – Bärenschutzklamm: středa, 4. den 

z obce Mixnitz (447 m) a křižovatky s turistickou značkou na Bärenschützklamm po čer. zn. 
702, 745 na (S), podél cesty a potoka, kolem chaty Bärenschütz << 3,6 km >> u chaty Hans 
Kerl Hütte (752 m) doprava na (JV) přes stezku Bärenschützklamm, vstupné 3,- EUR 
<< 2,5 km >> u chaty Zum Guten Hirten (1.209 m) doleva na (JZ) přes Prugelweg  
<< 2,8 km >> na křiž. doleva po 2 na (J) << 0,7 km >> u chaty Hans Kerl Hütte (752 m) 
doprava po 702, 745 na (Z), kolem chaty Bärenschütz, podél silnice a potoka << 3,6 km >> v 
obci Mixnitz (447 m) je hostinec Fuchswirt, kde bude čekat autobus. 
 

Stoupání: 762 m 
Doba chůze: 5:30 hod. 
Délka trasy: 13,2 km 
 

Almenland: III.b skupina – Bärenschutzklamm -část: středa, 4. den 

z obce Mixnitz (447 m) a křižovatky s turistickou značkou na Bärenschützklamm po čer. zn. 
702, 745 na (S), podél cesty a potoka, kolem chaty Bärenschütz << 3,6 km >> u chaty Hans 
Kerl Hütte (752 m) doprava na (JV) přes stezku Bärenschützklamm, vstupné 3,- EUR << ca. 
1 km >> podle obtížnosti v soutěsce (ca. 900 m) se obrátíš a vrátíš se zpět << 1 km >> u 
chaty Hans Kerl Hütte (752 m) doleva po 702, 745 na (Z) << 3,6 km >> v obci Mixnitz (447 m) 
je hostinec Fuchswirt, kde bude čekat autobus. 
 

Stoupání: 453 m 
Doba chůze: 4:30 hod. 
Délka trasy: 9 km 
 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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4. den - Almenland ^zpět na obsah^ 

I. sk. - Hochlantsch
4. den - Almenland
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II. sk. - Hochlantsch
4. den - Almenland
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III.a+b sk. - Bärenschützklamm
4. den - Almenland
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Hora Göller z hory Spielkogel, 1.599 m, fotografoval Helmut. 100%) 

 

Trasy pro další dva dny budou vybrány a popsány v konečných propozicích. 
 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Schneealpe%20-%20Spielkogel.jpg
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Časový rozpis 

 

^zpět na obsah^ 

Časový rozpis pro účastníky 
 

 

 zatím jako příklad, rozpis není aktualizovaný 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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Náš penzion Freinerhof 

 

^zpět na obsah^ 

Náš penzion Freinerhof 

Geografická poloha 
Na levém obrázku pod textem je šedou barvou znázorněna poloha údolí Mürztal v Rakousku, 
kde leží náš penzion (červená tečka). Na pravém je znázorněno údolí Mürztal (podél řeky 
Mürz). Má tvar písmene „S“. Začíná u obce Frein an der Mürz, jde skrz vápencové Alpy 
a rozděluje pohoří Schneealpe a Veitschalpe. U města Bruck an der Mur se Mürz vlévá do řeky 
Mur. 

  

 

        (100%)                (100%) 
 
Zde na levém obrázku pod textem je znázorněna poloha okresu Mürzzuschlag ve 
Steiermarku, na pravém poloha sousedního okresu Bruck an der Mur, ve kterém se nachází 
již v pohoří Hochschwab: 
 

    

       (100%)            (100%) 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^zpět na obsah^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://my.webinform.at/g/aut-karte.jpg
http://my.webinform.at/g/muerz.jpg
http://my.webinform.at/g/mz.jpg
http://my.webinform.at/g/bm.jpg
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^zpět na obsah^ 

 

 
Náš penzion Freinerhof 

 

^zpět na obsah^ ^zpět na obsah^ 

Frein an der Mürz 
Obec Frein an der Mürz (864 m) leží v severním Štýrsku, v malebném údolí mezi pohořím 
Schneealpe a Veitschalpe. Poloha Freinu je asi 10 km jižně od pramene řeky Mürz (930 m). 
Počet obyvatel je kolem 70. 
  

 

 

 

  

Obrázek obce Frein an der Mürz s naším penzionem (červeně zakroužkován). 
 
Měl jsem štěstí při hledání penzionu pro naše ubytování. Obec Frein je umístěna přesně ve 
středu naší oblasti a tím se nám zkrátí cesty autobusem při denních výletech. To nám 
umožní mít více času na túry nebo pro ty druhé na pozdější vstávání z postele.  
 
A teď něco pro řidiče: příjezd do obce Frein je od jihu přes Mürzsteig (9 km), kde se odbočí 
vpravo, směrem na Mariazell über Lahnsattel, silnice čís. 23. Projede se tunelem Totes Weib 
(Mrtvá žena), který je 572 m dlouhý a leží 855 m n. m. Tunel se jmenuje podle blízkého 
krasového vodopádu Totes Weib (obrázek od Helmuta), který vás určitě nadchne. Za 30,8 
silničním kilometrem se na Y-křižovatce odbočí doleva do obce Frein an der Mürz, kde asi po 
100 m vpravo máme rezervované parkoviště a obrázek. Po příjezdu do Freinu je možné 
krátce zaparkovat autobus mezi budovami Haupthaus a Dependence pro pohodlnější výstup 
učastníků zájezdu. Je to parkoviště pro osobní auta. 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^zpět na obsah^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Freinerhof – náš penzion 
Penzion Freinerhof tvoří dvě budovy vzdálené od sebe asi 30 m. Mezi nimi je dětské hřiště 
a parkoviště pro osobní auta. Na domovské stránce penzionu Freinerhof najdete další 
informace (po otevření stránky klikni na obrázek). 
 

 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Frein+an+der+M%C3%BCrz&daddr=M%C3%BCrzsteg&hl=de&geocode=&mra=ls&sll=47.70911,15.48428&sspn=0.112045,0.2211&ie=UTF8&z=12
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Schneealpe%20-%20Totes%20Weib.jpg
http://maps.google.at/maps?f=q&hl=de&geocode=&q=frein+an+der+m%C3%BCrz+2&sll=47.742458,15.484628&sspn=0.006594,0.013089&g=frein+an+der+m%C3%BCrz+2&ie=UTF8&ll=47.742361,15.484833&spn=0.006594,0.013089&z=17&iwloc=r0
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Frein_an_der_Muerz_i__bild_29361_1.jpg
http://www.freinerhof.at/index.html
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Náš penzion Freinerhof 

 
^zpět na obsah^ 

 

 Pohled na penzion.   Paní Elisabeth Webster s bratrem.  Zvláštní místnost pro nás. 
 
Na začátku ledna 2009 jsem poprvé navštívil penzion Freinerhof, abych poznal 
provozovatele, nahlédl do pokojů a domluvil některé podrobnosti. Paní Elisabeth Webster 
(majitelka) se bude o nás starat, je velmi příjemná, a což je důležité, chce nám vyjít vstříc. 
Toto hned vyjádřila i zlevněním cen pro naše ubytování. 
 

 

Obě budovy našeho penzionu. (100%) 
 
Náš zájezd bude ubytován v některém z obou budov penziónu. Dům Dependence pojme až 
35 osob v 10 pokojích, kde jsou pokoje větší než v Haupthausu. Je zde i jeden rodinný pokoj 
pro 6 osob se dvěmi místnostmi, každá o rozloze 38 m². V přízemí je společenská místnost, 
kterou můžeme kdykoliv používat, s malou kuchyňkou a velkou lednicí. Do lednice si 
můžeme přivést potraviny a pití sami nebo bude na požádání zásobena z Haupthausu. 
V této společenské místnosti můžeme trávit naše společné večery. Točené pivo si však 
musíš přinést z Haupthausu. Prosím tě, abys prázdnou sklenici vždy vrátil ráno zase k 
výčepu. 
 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Freinerhof_dum.jpg
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Náš penzion Freinerhof 

 

^zpět na obsah^ 

V nové přístavbě domu Haupthaus, který má výtah a jednolůžkové pokoje může ubytována 
také část našeho zájezdu. Zde bude podávána snídaně a večeře. 
 
Ubytování je v pěkných pokojích s televizí a vlasním sociálním zařízením. Některé mají 
chráněnou sluneční terasu. Sedm pokojů v hlavním domě má i balkon. 
 
Snídaně pro nás budou připravené v podobě švédských stolů v samostatné, oddělené 
místnosti nekuřácké restaurace. Doba snídaně je závislá jen od nás a můžeme si ji zvolit 
mezi 5.30 a 10.00 hod. Čaj na cestu můžeme dostat při snídani také. Paní Webstrová mě 
navrhla, že když si láhve na čaj označíme a před snídaní odevzdáme do kuchyně, budou 
během snídaně naplněny čajem. Můžeme si vybrat mezi čajem černým nebo ovocným a to 
s cukrem, nebo bez něho.  
 
Paní Webstrová mě také říkala, že jídla na snídani bude dostatek, každý si může při snídani 
vzít tolik, kolik sní. Jídlo pro stravu během dne (na túře) je potřeba si dovézt sebou nebo 
koupit na chatách. Lidé na vesnicích, zvláště v horách, jsou velmi upřímní a důvěřiví a proto 
bychom se měli podle toho chovat. Děkuji předem. 
 
Během snídaně bude potřeba, abyste si objednali jídlo na večeři. Můžete si vybrat ze tří jídel. 
Dvě jídla budou s masem a jedno vegetariánské. Jídla budou každý den čerstvě 
připravována. Jídelníček na večeři se budu snažit ráno přeložit a zapsat počty jídel. 
 
Večeře bude také v naší oddělené místnosti Haupthausu, doba závisí zase jen od nás. Paní 
Webstrová mi nabídla dobu mezi 18 až 20 hod., ale této doby se nemusíme držet. Asi 30 m 
od hlavního domu je grilovací stanice se stoly a lavicemi. Když budeme mít zájem udělají pro 
nás grilovací večeři, včetně vegetariánů, pod širým nebem. Vedle stanice je dráha pro 
metanou se speciálním asfaltovým povrchem pro hru v létě. Můžeme hrát kdykoliv, toto je 
v ceně polopenze. Večerní konzumace, mimo jídlo placené v polopenzi, si bude platit večer 
každý sám. 
 
Po večeři můžeme zůstat v Haupthausu, nebo se přemístit do společenské místnosti v domě 
Dependence. Projekční plátno se dá použít v obou místnostech. Zasedací místnosti jsou 
navíc vybaveny listovacím skicářem (flipchart), diaprojektorem, DVD-přehrávačem, 
videorekordérem, mikrofonem s reproduktory a velkoplošnou televizí. V areálu obou budov 
je k dispozici bezdrátový internet (WLAN, WiFi), cena je 1,- € za 30 min. Psi jsou vítáni a 
nemusí se za ně platit. 
 
 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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Náš penzion Freinerhof / Jídelníček restaurace Freinerhof 

 

^zpět na obsah^ 

    

Místnost, kde budeme trávit společné večery (Haus Dependence). 
 
 

   

Pohled do našich pokojů, které leží mimo veškerý silniční hluk. 
 

 

  

 Haputhaus našeho penzionu. (100%) Dependence dům našeho penzionu. (100%) 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Freinerhof_dum.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Freinerhof_dum.jpg
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Místopis  s dalšími zajímavostmi v okolí 

 

^zpět na obsah^ 

Místopis s dalšími zajímavostmi v okolí 
Zajímavá místa jsou seřazena podle abecedy. 

I. vídeňský vodovod z pramenů v pohoří Schneeberg a Rax 
V současné době jsou v provozu celkem tři vodovodní potrubí, která přivádí vysokohorskou 
pramenitou vodu do hlavního města Rakouska. I. vodovod sbírá vodu z pohoří Schneeberg 
a Raxalpe, II. z pohoří Hochschwab a III. vodovodem teče spodní upravovaná voda 
z Moosbrunnu. Denně se tak může dodat až 589.000 m³ pitné vody do vídeňských 
vodojemů. Průměrná spotřeba pitné vody je 390.000 m³, největší spotřeba byla v roce 2006 
a to 510.200 m³. Ve Vídni je 30 vodojemů, které jsou umístěny v různých nadmořských 
výškách a tuto vodu uskladňují. Pitná voda je pak dodávána vlastním tlakem i do nejvyšších 
poschodí ve Vídni. Jen na dvou místech, v sídlišti Alt-Erlaa a výškovém domě Millennium 
Tower (výška 202 m,  50 poschodí, nejvyšší budova Rakouska) jsou potřeba vlastní pumpy. 
 
Stranou od okresní höllentálské silnice čís. 27 je možné si projít další zvláštnost krajiny 
Höllentalu ležící západně od pohoří Schneeberg. Je to nenáročná procházka podél části 
I. vídeňského vodovodu, který se nachází mezi obcemi Hirschwang a Kaiserbrunn: 
 

 
 
Mapa všech 3 vodovodů pro Vídeň, která začíná na úbočích Schneebergu (100%): 

 
 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.wasserwerk.at/umfwien.htm
http://www.scribd.com/doc/7095830/PITNA-VODA
http://www.alt-erlaa.at/modules/ContentExpress/img_repository/Flug1_smal.jpg
http://www.joshushund.com/fotos/wien/wien_millennium-tower.jpg
http://www.joshushund.com/fotos/wien/wien_millennium-tower.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/HQL_Plan_4C.svg
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Místopis  s dalšími zajímavostmi v okolí 

 

^zpět na obsah^ 

Podle Wikipedie je rakouské hlavní město zásobováno nejkvalitnější pitnou vodou na světě. 
Požadavky na pitnou vodu jsou daleko vyšší, než na průmyslově plněnou vodu do umělých 
lahví, protože rakouský zákonodárce počítá u pitné vody s celoživotní konzumací. 
A vídeňská voda je v 10. okrese opravdu chutná (pozn. autora). 
 
Pro zamyšlení uvádím: jeden obyvatel (Vídně) spotřebuje ca. 150 l pitné vody denně. Nejvíce 
vody, což dělá 1/3 = 50 l, spotřebuje na splachováni záchodu, nejméně na pití a vaření, 3 l 
vody. To je plýtvání s vodou, nebo ne? 
 
Začátek stavby tohoto I. vídeňského vodovodu byl proveden 6. prosince 1869 řízeným 
odstřelem skal pro zřízení podzemní chodby v oblasti údolí Höllental. Také největší 
problémy s proražením podzemní chodby byly mezi obcemi Kaiserbrunn a Hirschwang. 
Celou stavbu vedla londýnská firma stavitele Antonia Gabrielliho. Převýšení mezi začátkem 
vodovodu a konce vodovodu ve Vídni je 276 m, voda teče 16 hod a při tom se ohřeje o 1,5 – 
2 °C. Ukončení stavby vodovodu bylo provedeno vládnoucím císařem Francem Josefem I. 
formou otevření velkého vodotrysku na Schwarzenbergplatzu dne 24. října 1873: 
 

 
 
Zajímavosti kolem stavby I. vídeňského vodovodu: 

- úvahy o zřízení zásobování Vídně vodou z vodovodu vznikaly již před rokem 1800. 
- hranice pro zásobování Vídeňanů vodou a také tehdejší hranice města byla v místech 

dnešního Gürtlu (= opasku), kde žilo v roce 1869 kolem 632.000 obyvatel. 
- pro výpočet budoucí kapacity vodovodu se počet obyvatel zaokrouhlil na 1 milión, 

množství pitné vody na obyvatele bylo odhadnuto na 0,6 Eimeru za den. Tehdy 
Eimer (= vědro) v Rakousku obsahoval 56,5 l (pro informaci: 61,5 l v Česku), což 
odpovídalo stejnému průměrnému počtu Eimerů jako spotřeba pro Paříž nebo 
Londýn 34 mil. l. 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://de.wikipedia.org/wiki/Schneeberg_(Nieder%C3%B6sterreich)
http://www.smart-art.at/alpen/wasser/wasser.html
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- pro průmysl se počítalo se 14 mil. l vody, pro kropení cest, tehdy se kropilo 4x denně, 
17 mil. l, pro vodotrysky a koupaliště 11 mil. l, pro kropeni trávníku 1,7 mil. l a pro 
provoz kanalizace dalších 1 mil. l pitné vody, to je celkem  79 mil. l (kolem 1.400.000 
Eimerů). 

- výška, kterou musí voda v potrubí vídeňského domu dosáhnout a to s dostatečným 
tlakem byla stanovena i s reservou na 16 Klaftů (1 Klaft byl rozměr mezi roztáhlýma 
rukama dospělého muže, což činilo 1,89 m, asi 6 stop). Toto bylo důležité pro 
stanovení výšky začátku vodovodu v 55 km vzdáleném místě na Schneebergu. Voda 
měla totiž téci samospádem. 

- údaje o provozu vodovodu za rok 2007: 
I. vídeňský vodovod dodával 62 mil. m³ pitné vody, což činilo 44%  
II. vídeňský vodovod dodával 75 mil. m³ pitné vody, což činilo 53% 
zbytek, 4,8 mil m³ dodaly různé závody pro úpravu spodní vody, což jsou 3%. 

- v současnosti dodává I. vodovod 180.000 m³ a II. vodovod 210.000 m³ pitné vody 
denně. 

 
II. vídeňský vodovod byl dokončen v roce 1910. Přiváděná vysokohorská pramenitá voda 
pochází z pohoří Hochschwab. 
 
Uprostřed Höllentalu v obci Kaiserbrunn bylo 1973 otevřeno muzeum Vídeňského vodovodu 
s 950 exponáty. Vstup je volný. 
 

 

Wasserleitungsmuseum, otevřeno v so, ne, svátek od 10 – 17 hod., vstup volný. (100%) 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^zpět na obsah^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.wien.gv.at/wienwasser/images/kaiserbrunn.jpg
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Bazilika Mariazell 
Bazilika Mariazell a poutní kostel s klenotnicí leží v nedalekém Mariazellu (jen 22 km, což je 
asi 0,5 hod. autobusem). Těžko se nějaký poutní kostel na světě může opírat o tak bohatou 
historii jako tento. Podle ústního podání bylo Mariazell založeno dne 21. 12. 1157. Toto je 
dokazováno zachovaným záznamem o stavbě hlavního portálu z roku 1200, tehdy 
románské kaple. První písemný důkaz o „Cell“ je z roku 1243. V roce 1330 je kostel 
přenechán naší milované paní „von Zell“ salzburským arcibiskupem Fridrichem III. Jako velmi 
navštěvované poutní místo dostalo již v roce 1344 tržní právo. Velký význam pro Mariazell 
mělo udělení úplného odpuštění v roce 1399 papežem Bonifácem IX. Tento později 
připravoval a školil zpovědníky a pořádal procesí. Tyto zvyky se držely až do baroka. Tímto 
se Mariazell stávalo stále důležitějším poutním místem. 
 
Bazilika je jak zvenku tak i zevnitř dokonalé spojení gotického a barokního slohu. Dvě 
barokní věže stojí po boku mohutné gotické prostřední věže s hojnou kamennou výzdobou. 
Kopule překlenuje východní část a do výšky protažená okna dávají bazilice zvláštní 
charakter. Panorama Baziliky (zelené tečky jsou kamery, klikni na jednu, pak klikni na 
obrázek a táhni myší vlevo nebo vpravo, nahoru nebo dolů). Bazilika a Michalská kaple je 
otevřená denně od 7-20 hod., klenotnice v útetý – sobotu od 10-15 hod., v nedeli + svátky: 
od 11-15 hod. 
 

Erlaufstausee 
Je uměle vytvořená vodní nádrž (783 m) na úpatí Gemeindealpe (1.626 m) u obce Mitterbach. 
Vodní nádrž (popis v němčině + obrázky) leží zcela v Niederösterreichu. Po její severní straně 
probíhá trasa úzkokolejné železniční dráhy Mariazellerbahn. Nádrž je 2.800 m dlouhá a 
průměrně 50 m široká, největší hloubka je u hráze (20 m). Skrz tuto nádrž teče potok Erlauf. 
Leží jako hora Ötscher v přírodní reservaci Naturpark Ötscher-Tormäuer. Tato vodní nádrž 
slouží k výrobě elektřiny. 2,8 km dlouhé tlakové potrubí svádí vodu do vodní elektrárny 
Wienerbruck. Vyrobeným proudem (celkový výkon 6,6 MW) je poháněna elektrická 
lokomotiva (4,5 MW) jezdící na trati Mariazellerbahn. Speciálně vyráběný proud pro 
lokomotivu musí být střídavý, jednofázový a s frekvencí jen 25 Hz. Tuto vodní nádrž 
Erlaufstausee nesmíme zaměňovat s asi dvakrát větším jezerem Erlaufsee, které leží 
ca. 4,5 km proti proudu potoku Erlauf. 
 

Lanovka Raxseilbahn 
Je to první osobní visutá lanovka v hranicích dnešního Rakouska. Byla postavena v roce 
1926. Lanovka byla již od počátku turistickou atrakcí. 
Trochu z historie: přes všechny protesty v roce 1925 bylo započato se stavbou lanovky, která 
byla 9. 6. 1926 dostavěna. Byl použit systém Bleichert-Zuegg, který umožňuje použití 
malého počtu podpěrných sloupů, což je dáno velkým napětím nosného lana. Lanovka 
začíná ve obci Hirschwang an der Rax (528 m) a její převýšení mezi dolní a horní stanicí je 
1.018 m, délka lana je 2.160 m s průměrným stoupáním 280 m. Lano je na celkové délce 
podepíráno jen pěti sloupy. Po modernizaci technického zařízení lanovky trvá doba jízdy jen 
8 min., takže za 1 hodinu lanovka vyveze až 280 lidí na náhorní plošinu Raxu. Na této 34 km² 
velké náhorní plošině jsou možné nenamáhavé procházky po dobře značených cestách. Od 

 

 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.bundespolizei.gv.at/lpdreader/pictures/LPD_NEWS_NOE%20-%20ALLGEMEIN/POLIZEIALLGEMEIN/D_5603.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Mariazell_basilika.jpg
http://lh6.ggpht.com/_DtDmVFR8_aQ/R8xM7eGY-uI/AAAAAAAAArg/R0vmcw0byXk/PICT1460.JPG
http://www.basilika-mariazell.at/content/site/de/basilika/index.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Erlaufstausee_2.jpg
http://farm1.static.flickr.com/143/388955195_f016daac19_b.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Erlaufstausee
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Wienerbruck00.jpg
http://www.mariazellerbahn.at/strecke.php
http://www.raxalpe.com/Image/talstation.jpg
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zahájení provozu lanovky bylo přepraveno více než 10 milionů cestujících bez jediné 
nehody. Zpáteční ceny za osobu jsou 11,20 (děti) až 18,30 € (dospělí), slevy jsou pro děti do 
15 let, školní výlety, skupinové zájezdy a seniory (= 16,20 €). Otevřeno denně od 9 do 16:30 
hod. (popis v němčině + obrázky). 
 

 

                 Poháněcí agregát z roku 1926.          Letní kabina po otevření r. 1926. 
 
Historický film s lanovkou v roce 1940. Obrázky a krátký popis lanovky na Rax, dále zde 
najdete obrázky alpské květiny na Raxu, popis chaty Ottohaus, hospody Berggasthof, ceník 
pro zpáteční cestu lanovkou s ubytováním a další informace. 
 
Po vyvezeni se na náhorní plošinu, velkou 34 km², zde najdeme spoustu označených 
rodinných tras, jejichž převýšení je jen do 100 výškových metrů. V létě je tato plošina 
„zalitá“ mnoha druhy pestrých alpských květin.  
 

  

Lanovka dnes. 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^zpět na obsah^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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http://www.tiscover.at/at/guide/5,de,SCH1/objectId,SIG223445at,curr,EUR,parentId,RGN110620at,season,at1,selectedEntry,sights/intern.html
http://www.raxalpe.com/Image/raxseilbahn_1940.mpeg
http://www.raxalpe.com/
http://www.raxalpe.com/alpenblumen/index1.html
http://www.raxalpe.com/Seiten/ottohaus.htm
http://www.raxalpe.com/Seiten/berggasthof.htm
http://www.raxalpe.com/winterimage/winter_2006/berggasthof/schneefall.html
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Mariazellerbahn - úzkokolejná železnice 
Mariazellerbahn slouží k dopravě cestujících a je to i turistická atrakce. Spojuje města 
St. Pölten a Mariazell. Je to úzkokolejná železniční trať s rozchodem jen 760 mm (bosenský 
rozchod) a lokomotiva je poháněná elektrikou z popisované vodní elektrárny Wienerbruck. 
Speciálně vyráběný proud pro lokomotivu musí být střídavý, jednofázový a s frekvencí jen 
25 Hz. Délka dráhy je 85 km. Příkré stoupání na trati vyžadovalo stále silnější parní 
lokomotivy (1, 2, 3) a tak si v letech 1907 až 1911 ing. Eduard Engelmann, jr. prosadil svou 
revoluční myšlenku nasadit jednofázové lokomotivy na střídavý proud. To byla první tak 
dlouhá trať a s takovým stoupáním, která byla elektrizována tímto způsobem. Po první 
lokomotivě E1 následovaly silnější. Realizace tohoto projektu a z něj získané zkušenosti 
udaly směr pro další elektrifikaci rakouských drah. 
 

 

Úzká místa, kde se musí tato vlaková souprava „proplétat“. 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^zpět na obsah^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Ötschergräben 
Ötschergräben (popis v němčině + obrázky.) leží v Niderösterreichu. Název „Ötscher“ pochází 
od stejnojmenné sousední hory a přídavek „Gräben“ znamená příkop. Příkop je 5,5 km 
dlouhý, byl vyhloubený potokem Ötscherbach, který teče 1.500 m pod vrcholem hory. Je 
ohraničen ze severu horou Ötscher a z jihu horou Gemeindealpe (1.626 m). Do 
Ötschergräbenu stékají dva potoky a tvoří pěkné vodopády – Mirafall a Schleierfall, které 
v létě někdy vysychají. Skrz Ötschergräben vede dobře vystavěná turistická cesta, která je 
velmi navštěvovaná. Uprostřed Ötschergräben na rozcestí k Erlaufstausee je malá turistická 
chata Ötscherhias s občerstvením (= Jausenstation se studeným jídlem a pivem). 
Ötschergräben jsou přístupné buď z obce Lackenhof (809 m n. m., 3.534 obyvatel) přes 
Riffelsattel (1.284 m) ležící mezi Kl. Ötscher (Malý Ötscher, 1.552 m) a  Ötscher, nebo z druhé 
strany od obce Wienerbruck, kde je žel. stanice na trati Mariazellerbahn, přes Lassinggräben 
a vodopád Lassingfall. Ötschergräben jsou někdy nazývány jako „Grand Canyon 
Niederösterreichs“ (fotky z Ötschergräbenu, obrázky jsou na dolní části stránky). 
 

 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Mariazellerbahn_04.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Mariazellerbahn_map1.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Wienerbruck00.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/7/75/Mariazellerbahn_saugrabenviadukt_1908.jpg/800px-Mariazellerbahn_saugrabenviadukt_1908.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Steyrtalbahn_02.jpg/800px-Steyrtalbahn_02.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Austria_narrow_gauge_mh6.jpg/800px-Austria_narrow_gauge_mh6.jpg
http://www.oostenrijks-smalspoor.com/mariazell3.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/2/24/NoeLB_E1_1911.jpg/800px-NoeLB_E1_1911.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Mariazellerbahn_05.jpg/800px-Mariazellerbahn_05.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Mariazellerbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96tschergr%C3%A4ben
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b2/Erlaufsee2.JPG
http://lh6.ggpht.com/_wz3PV3i4jC8/SChOldew_yI/AAAAAAAABC0/J6aCOVFtzh0/%C3%96TSCHER+Mai+2008+051.JPG
http://www.wasserfallidyll.de/images/schleierfall2.jpg
http://lh6.ggpht.com/_XTAFVRK4lJk/SJNCZLwCP0I/AAAAAAAAAKc/yKXH_uf4fPU/IMG_6325.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1100/859781364_b385906982.jpg?v=0
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Brettljause_02.jpg/800px-Brettljause_02.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Jause.jpg/800px-Jause.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/KartauseGaming.jpg
http://www.niederoesterreich.at/magazin/00/artikel/22281/img/%C3%96tschergr%C3%A4ben.gif
http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.data.image.o/o902097a.jpg
http://www.bergnews.com/touren/ostalpen/lassingfall-oetschergraeben/titel.jpg
http://photos.eisenbach.at/wanderungen/oetscher/
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Přírodní koupaliště v Reichenau 
Je vyhřívané solární energií a leží uprostřed města. Koupaliště je vybaveno hřištěm pro 
volejbal, tenis a skluzavkou. Je zde bufet s rozsáhlým sortimentem jídel a nápojů. Ceny za 
den 1,45 až 4,- €, slevy pro děti, školáky, studenty a vojáky s dokladem. Otevřeno denně od 
9 do 19 hod. Informace o Reichenau v češtině a popis němčině + obrázky. 
 

 

Koupaliště v Reichenau. 
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Závěr 
Většinu tras v tomto okolí jsem již prošel a vždy se zde, v tomto středně nízkém pohoří 
nedaleko od Vídně, cítím odpočinkově. Vybral jsem pro vás ty nejhezčí trasy a výhledy spolu 
s mým pomocníkem Helmutem Mohrem. Proto se na tento zájezd již moc těším - asi stejně 
jako ty ;-)) 
  

 

 

Z vrcholu hory „Fahnenköpfl“ 1.648 m při cestě na „Eisenerzer Reichenstein“ 2.165 m. 
 
 
 
 
Propozice pro vás připravil: 
Ivo Stříž 
  
 
 

Dotazy nebo připomínky mě můžeš napsat na ivo@striz.at 
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