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Informace k zájezdu 

Odjezd:  

minibusem (28 míst!) v sobotu dne 14.7.2018 v 7:15 hod. z Pardubic z parkoviště mezi 
Zimním stadionem (Tipsport Arena) 
a Labem (viz obr. vpravo). Sraz 
účstníků bude 15 min. předem pro 
naložení kufrů. Nástupní zastávku 
mimo Pardubice mě nahlaste 
mailem nebo telefonicky min. 3 dny 
před odjezdem a bude stanovena po 
domluvě se mnou.  
Zastávka cestou tam bude v obci 
Krems an der Donau (procházka 
městem, návštěva kostelů a parku), 
zastávka cestou zpět bude 
v Mariazell (procházka městem). 
Podrobnosti k cestě tam i zpět 
najdeš v kapitole „Trasa minibusu“. Pro lepší viditelnost klikni na obrázek. 

Při odhlášení: 

po závazném přihlášení (po 31.1.2018) musíš uhradit minimálně stornovací poplatek 2.000,-  
Kč za dopravu. Náhrada za polopenzi bude domlouvena jednotlivě. Můžeš místo sebe 
přihlasit náhradníka bez jakéhokoliv stornovacího poplatku. 

Příjezd:  

do Pardubic bude v sobotu dne 21.7.2018 kolem 18:00 h. Odjezd od penzionu „Freinerhof“ 
bude v 9:00, navštěva poutního města Mariazell a cesta zpět do Pardubic. 

Úrazové pojištění:  

proti úrazu jsou pojištěni všichni účastníci zájezdu „Raxalpe 2018“ (i nečlenové klubu Slovan) 
na základě pojistné smlouvy s ČOV - Českým olympijským výborem. Více najdeš na stránkách 
Slovanu >> Výlety (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. Potvrzení o pojištění léčebných výloh v zahraničí musí mít každý sebou a budu jej 
kontrolovat před odjezdem minibusu z Pardubic. 

Každý 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 
minibusem (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.  

^zpět na obsah^ 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2018/2018_07_14_Raxalpe_2018/Odjezd_b_parkoviste_za_Zimnim_stadionem.jpg
https://www.google.cz/maps/dir/Pardubitz/Krems+an+der+Donau,+%C3%96sterreich/Frein+an+der+M%C3%BCrz,+8694,+%C3%96sterreich/@48.884343,14.4392902,8z/data=!4m19!4m18!1m5!1m1!1s0x470dc94b239307b5:0x12d59894ccf624ae!2m2!1d15.7811994!2d50.0343092!1m5!1m1!1s0x47
https://www.google.cz/maps/dir/Frein+an+der+M%C3%BCrz,+8694+Frein+an+der+M%C3%BCrz,+%C3%96sterreich/Mariazell,+8630,+%C3%96sterreich/Pardubitz/@48.884343,14.4394792,8z/data=!4m19!4m18!1m5!1m1!1s0x476dfea9f8313249:0x5c3b3074534792d6!2m2!1d15.4854813!2d47.74
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, 
parkovném, aj. výdajích).  

Budeš-li potřebovat peníze na vstupné, příp. pro náhradní program budou tyto výdaje 
uvedeny pro jednotlivé skupiny v popisu tras. Celkem to nebude více než 10,- EUR. Kromě 
toho je vhodné si vyměnit koruny na eura pro vlastní potřebu, doporučuji 50,-  až 100,- € na 
osobu a zájezd - když tak tě založím. 

Důležité telefony a adresy 

Telefony: 

Horská služba v Rakousku (volit bez předčíslí)  ................................  140 
Můj mobil v Česku (Ivo Stříž)  ...........................................................  +420 (603) 765 933 
Můj mobil v Rakousku (Ivo Stříž)  .....................................................  +43 (680) 32 000 28 
 můžeš volat na obě čísla v ČR i v AT - obě SIM karty jsou stale aktivní. 
Mobil řidiče minibusu pana Dušana Heráka ....................................  +420 (608) 622 222. 

Adresa pobytu:  

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

Všeobecná doporučení 

Oblečení: 

doporučuji oblečení a obutí tak, aby tě nepřekvapilo náhlé zhoršení počasí v horském 
terénu. To se změní během 1 hod. (!) Na horách 800 -1.800 m je chladněji než ve městě. 
V pátek před odjezdem jsem volal kvůli obsazenosti chaty Schneealpenhaus (1.788 m), bylo 
tam zataženo a teplota jen 3 °C (!). K povinné výstroji do hor patří pohodlná, nepromokavá, 
kotníčková obuv nebo druhé náhradní boty, dlouhé kalhoty (zipovací), nepromokavá bunda 
či pláštěnka (popř. i deštík), návleky, svetr, čepice, baterka, lékárnička, mobil s číslem 
vedoucího, řidiče a zachranné služby v Rakousku, buzola nebo mobil s kompasem, mapa, 
potřebuješ-li vandrovací hůlky, termosku nebo léky. Budeme si několikrát smáčet nohy 
v potocích, a tak doporučuji si vzít malý ručníček na utření. Na pokoji budou ručniky, ty ale 
bývají pro vnitřní potřebu. Další dle vlastního uvážení.  

Průkazy:  

doporučuji si vzít cestovní pas nebo občanský průkaz, důchodcovský průkaz pro individuální 
slevy, dále zdravotní kartu a smlouvu o pojištění. 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, rychlovarnou konvicí, myčkou 
na nádobí, mikrovlnkou, aj. Toustovač beru vlastní. 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 jednou během pobytu v obchodě 

mailto:freinerhof@gmx.at
http://www.freinerhof.at/
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„Spar-Markt“ v obci Neuberg, kterou budeme projíždět (otevřeno po-pá = 7-18, so = 7-13, ne 
= zavřeno).  

Zavazadla: 

zavazadlový prostor je dostatečný a zavazadly nemusíš „šetřit“. Pokoje jsou také prostorné, 
takže tam vše pohodlně „uložíš“. Nejvhodnějšími a v minibusu nejlépe skladovatelnými 
zavazadly jsou kufry. Minibus nás dopraví až na místo ubytování. Budeš-li mít s sebou 
elektrické spotřebiče dřívějšího data výroby, nezapomeň si vzít adaptér na rakouské 
zásuvky. Rozdíl je v tom, že tvá zástrčka musí být na straně, vedle kolíků, zploštělá, jinak ji 
tam „nedostaneš“ (rakouská zástrčka a rakouská zásuvka). 

Trasa minibusu 
Cesta tam (přes Havlíčkův Brod, Slavonice, Krems an der Donau a Frein an der Mürz): 
celkem 347 km. Předpokládaný příjezd do obce Krems bude kolem 12 hod. Příjezd do obce 
Frein an der Mürz kolem 17 hod. Večeře bude v 19:00 hod. 
 
Cesta zpět (Mariazell a pak stejně jako cesta tam) 
celkem 360 km. Odjezd z Frein an der Mürz bude v 9:00 hod. a na parkoviště v Mariazell 
přijedeme ca. v 9:30 hod. Ve 1,5 hod. přestávce si prohlídneme městečko, poutní kostel, 
vystoupáme křížovou cestu, kapli se svěcenou vodou, hřbitov, aj. Odjezd kolem 11:00 hod. 
Po vyložení části účastníků počítám s příjezdem do Pardubic kolem 18 hod. 

Mapy a informace k popisu 
Barvy a čísla značení turistických cest uvedené v mém popisu tras jsou stejné jako v těchto 
mapách edice „freytag & berndt“: 

▪ Semmering  Rax  Schneeberg  Schneealpe, 1:50.000, vydání 2008, WK 022, 
platnost do 12/2011 

▪ Ötscherland  Mariazell  Erlauftal  Lunzer See  Scheibbs  Melker Alpenvorland, 
1:50.000, vydání 2006, WK 031, platnost do 06/2011 

▪ Hochschwab  Veitschalpe  Eisenerz  Bruck a. d. Mur, 1:50.000, vydání 2008, 
WK 041, platnost do 12/2011 

▪ Grazer Berglan  Schöckl  Teichalm  Stubenbergsee, 1:50.000, vydání 2008, 
WK 131, platnost do 12/2011. 

      
 WK 022, 2008 WK 031, 2006 WK 041, 2008 WK 131, 2008 
 (100 %) (100%) (100%) (100 %.) 
 

^zpět na obsah^ 

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
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Schuco_Stecker_db.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Steckdose.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/mapa_bf_WK022_Semmering.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/mapa_bf_WK031_Oetscherland.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/mapa_bf_WK041_Hochschwab.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/mapa_bf_WK131_Grazer_Bergland.jpg
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Pro každý den uvádím obecný popis pohoří, která budeme procházet. Následuje popis 
plánovaných tras a za ním jsou zobrazeny mapky s vyznačenými trasami, i alternativními. 
Slovní popis trasy je jen na jednu stránku, aby sis mohl mapku a popis vytisknout na jeden 
list (oboustranně). V popisu tak jako v mapce je uvedeno převýšení, klesání, doba chůze a 
vzdálenost. 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 najdeš přehledně na jedné stránce za popisem a 
mapkama plánovaných tras. 
 
Jestli-ti nějaké odkazy nepůjdou otevřít, zkus zkopírovat jejich adresu (menu pravé myši ) 
a tuto vložit přímo do svého prohlížeče. Když to nepůjde, může za to GDPR  ;-)) 

William M. Mercer – studie o kvalitě života ve velkých městech světa 

Pro zajímavost o Vídni uvádím: 
anglická společnost Wiliam M. Mercer provádí každý rok hodnocení žití ve velkoměstech na 
celém světě. Celkem hodnotí 231 měst ve 39 kategoriích. V kategorii Quality of Living 
Ranking 2018 (hodnocení kvality životní úrovně) je Vídeň už po deváté za sebou na 1. místě , 
což znamená, že je hodnocena jako nejhodnotnější místo k životu. Nejvíce je zde oceňována 
bezpečnost, veřejná doprava a rozmanitá nabídka v kultúře a ve volnočasových aktivitách. 
Města jsou porovnávána k životnímu standardu v New Yorku, který má 100 bodů. Při 
hodnocení jsou brány v úvahu aspekty politické, sociální, hospodářské, životního prostředí, 
osobní bezpečnost, zdravotní péče, šance na vzdělání, nabídky ve veřejné dopravě, podnebí 
a jiné veřejné služby obyvatelstvu. Zde jsou ti nejlepší a nejhorší na světě. Praha je na 
dobrém 69 místě, Bratislava na 80. Zde je seřazeno všech 231 měst 2018. Když se ti tento 
odkaz nezobrazí, musíš zadat pro náhled do Mercer Studie 2018 svůj mail, město a 
změstnámí. Já jsem je zadal, a proto mohl sestavit tuto tabulku.  
 
 

5 nejlepších a 5 nejhoších měst v Europě 2018 

5 nejlepších umístění celosvětově město země 

1 1 VIENNA AUSTRIA 

2 2 ZURICH SWITZERLAND 

3 3 MUNICH GERMANY 

4 6 DÜSSELDORF GERMANY 

5 7 FRANKFURT GERMANY 

5 nejhorších umístění celosvětově město země 

1 188 MINSK BELARUS 

2 187 TBILISI GRUZIA 

3 176 TIRANA ALBANIA  

4 173 ST. PETERSBURG RUSSIA 

5 173 KIEV UKRAINE 

                                Z Mercer Studie „Quality of Living Ranking“ 2018. 

^zpět na obsah^ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mercer_Quality_of_Living_Survey#Top_cities_by_region
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercer_Quality_of_Living_Survey#Top_cities_by_region
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
https://www.cityone.cz/viden-po-osme-nejlepsim-mestem-k-zivotu/t6677
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://www.capital.de/karriere/top-10-der-staedte-mit-der-hoechsten-lebensqualitaet
http://uk.businessinsider.com/mercers-quality-of-living-index-worst-cities-rankings-2016-5/#33-dar-es-salaam-tanzania--the-largest-city-in-the-country-is-rife-with-crime-britains-government-says-on-its-foreign-travel-website-british-tourists-have-been-kidn
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mercer-nejlepsim-mestem-pro-zivot-je-uz-devet-let-viden/1599851
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/462932-najlepsie-sa-zije-vo-viedni-bratislava-je-na-80-mieste/
https://mobilityexchange.mercer.com/Portals/0/Content/Rankings/rankings/qol2018j789321/index.html
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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 

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 

^zpět na obsah^ 

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
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4na
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/Rakousko
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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 různá pohoří. 
 
Ptáš se, co uvidíš při jízdě minibusem za městem Wien směrem na jih? 
Cestou po Südautobahn A2 (Jižní dálnice) směrem na Wiener Neustadt vidíš přímo před 
sebou horu Klosterwappen (= Hochschneeberg, 2.076 m, nejvyšší horu největší země – 
Niederösterreich), která při příjezdu k městu Wiener Neustadt zůstává šikmo vpravo. Úplně 
vpravo vidíš 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 (feráty) ve všech stupních obtížností. 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 
z dálnice Südautobahn A2 na rychlodráhu S6 vidíš vlevo od hory Klosterwappen výraznou 
horu Heukuppe (2.007 m, nejvyšší hora v pohoří Raxalpe, kam jedeme). Přímo před tebou 
bude 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 s názvy všech zemí. Území, kde 
budeme provádět naše výlety, leží v nejsevernějším cípu země Steiermark a pohraničním 
pásmu země Niederösterreich. 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 
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) 
dlouhá 98 km je hlavní řekou země Steiermark, svádí 2/3 štýrského povodí a ústí do řeky 
Drau (Drávy), která se v Chorvatsku vlévá do Dunaje. 
 

^zpět na obsah^ 

https://www.wien.info/en/sightseeing/sights
https://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://www.wabweb.net/radio/sender/semmering.htm
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
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCrz
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Poloha naší turistické oblasti v Alpách 

 
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, po dálnici je to ca. 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. 1:40 
hod. minibusem). Pak se sjede na okresní silnici čís. 23 a pokračuje se asi 32 km na 
severozápad směrem na Mariazell (ca. 0:40 hod. minibusem). Vzdálenost města Mariazell 
od obce Frein je 22 km západně. 

Naše pohoří pro výlety 
Zde jsou vyjmenována všechna pohoří, která navštívíme, když nám to počasí dovolí.  
Zatím jsou uvedeny první 3 dny, další doplním. Pořadí dnů se může ještě změnit. 

 

▪ Schneeberg s nejvyšší horou Klosterwappen 2.076 m 
▪ Schneealpe s nejvyšší horou Windberg 1.903 m 
▪ Almenland s nejvyšší horou Hochlantsch 1.720 m 
▪ Ötscher s nejvyšší horou Ötscher 1.893 m 

 

Na následující mapě jsou vyznačena pohoří v okolí našeho penzionu. Pro lepší čitelnost si 
zvětši zobrazení Wordu na 200 %. Modrá tečka označuje polohu penzionu Freinerhof: 
 

 

Zde jsou znázorněna pohoří v okolí našeho penzionu. 
 

^zpět na obsah^ 

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://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
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/FW_Schneeberg1.jpg/1920px-FW_Schneeberg1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Schneeberg_-_Rax_1.JPG/1920px-Schneeberg_-_Rax_1.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneealpe#/media/File:Panorama_Schneealpe.jpg
https://www.hoehenrausch.de/berge/windberg/schneealpe/highlight.jpg
https://static3.bergfex.com/images/downsized/b4/81c158832ebf57b4_4437bcae44ebadc9.jpg
http://alpenlandmagazin.at/wp-content/uploads/2016/04/hochlantsch.jpg
http://www.univie.ac.at/acore/oetscher.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Oetscher_Winteransicht.jpg
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Popisy pohoří 

 

Popisy pohoří 

1. den - pohoří Schneeberg 
Rozsáhlý vápencový masiv (z minerálů Kalcit a Aragonit) s několika vrcholy mezi 1.800 
a 2.076 m a příkrými srázy (popis v češtině a v němčině + obrázky) tvoří s pohořím Rax 
geologický celek Rax-Schneeberg, který je rozdělen údolím Höllental (obrázek od Helmuta). 
Hora Klosterwappen (Hochschneeberg) má dva vrcholy, Kaiserstein (2.061 m) s chatou 
Fischerhütte a Klosterwappen (Hochschneeberg) (2.076 m). Je to nejvyšší hora Dolního 
Rakouska a zároveň nejvýchodnější alpská dvoutisícovka. Zde je  panoráma z hory 
Klosterwappen 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). 
 

 

 Vlevo Klosterwappen (Schneeberg), vpravo Kaiserstein (pohled ze severu). (100 %) 
 

 

 Pohled z hory Sonnwendstein na Klosterwappen (vpravo) z jihu. (100 %)  
 
Klosterwappen 2.076 m, často s pokrývkou sněhu, je za jasných dní vidět až z Vídně, vzdušná 
vzdálenost je 65 km (pohled z letadla, dole Vídeň, na horizontu Klosterwappen). 

^zpět na obsah^ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/c/c8/Panorama_Schneeberg_(Nieder%C3%B6sterreich).jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schneeberg_(Alpy)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schneeberg_(Nieder%C3%B6sterreich)
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Schneeberg%20-%20Hoellental2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Rakousy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Rakousy
http://www.360cities.net/image/schneeberg-trail-2-austria
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Schneeberg2.jpg/800px-Schneeberg2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Schneeberg_Ochsenboden.jpg
http://www.panos.at/wienov/Schneeberg/20010427-29-31-Donauturm-SchneebergL35a0b0+(x525).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Wienerbergbisschneeberg.jpg
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2. den - Obecný popis pohoří Schneealpe 
Oblast Schneealpe (na této internetové stránce můžeš listovat) je někdy nazývána jako 
Schneealm, protože v dolinách sníh přetrvá celé léto. „Alm“ je v Rakousku a Bavorsku 
nazývána vysoko položená louka pro pasení dobytka, spolu s hospodářskými statky, které 
umožňují jejich obhospodařování. 
 
Pohoří se skládá z jediné vyvýšeniny o ploše 110 km² ležící v severních Kalkalpen na hranici 
Steiermarku a Niederösterreichu. Vrcholem tohoto masivu je hora Windberg 1.903 m Na 
krásné a rozsáhlé náhorní plošině, jejíž šířka je 7 km a délka 12 km, je chata Schneealpenhaus 
(obrázek) ve výšce 1.784 m (i se saunou) a několik obydlí s hospodářstvími. Zde se prodává 
občerstvení připravené přímo na místě, jako ručně vyrobené máslo, čerstvě nadojené 
mléko, zde vyrobené sýry apod. Z této planiny je již snadný výstup na Windberg s krásným 
výhledem až na Dachstein, dále Waldviertel, Alpy ve Slovinsku (panoráma z Windbergu, 
zvětši na 100 % a na spodním okraji najdeš názvy hor se vzdáleností od Windbergu). Hory 
jako Rax, Veitsch a Hochschwab máme před sebou jako na dlani. 
 

 

Zleva do prava: Windberg s křížem, náhorní plošina s osadou a Schneealpenhaus. 
(100 %) 

 
Na severu Schneealpe se nachází pramen řeky Studené Mürz. Schneealpe spolu s pohořím 
Rax a Schneeberg tvoří rozsáhlé území, ze kterého se svádí voda do I. vídeňského vodovodu. 
I zde, na úpatí Schneealpe, je několik podzemních chodeb, kde je vedena pitná voda 
k potrubí vedoucí do Vídně. 
 

 

Schneealpe s chatou Schneealpenhaus z jihu. (100 %) 
 

^zpět na obsah^ 

http://images.google.at/imgres?imgurl=http://lh3.ggpht.com/_sj59hcCxbks/SMfr-X9ie1I/AAAAAAAARiw/lOYygwy1X88/pano.png.jpg&imgrefurl=http://picasaweb.google.com/lh/photo/zIeuqlYiMjk5f7HwMVlZCQ&usg=__fWnVHcG_g6laau7oHuaQweGTd5k=&h=634&w=1400&sz=9&hl=de&start=
http://de.wikipedia.org/wiki/Alm_(Bergweide)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Plattkofel.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://lh4.ggpht.com/_1wlKEA1_zzM/R_AMKzIsPXI/AAAAAAAAB5Y/NStoGj8b800/small_IMG_6391-01.JPG
http://members.chello.at/lottograf/huetten/scheealpe.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Schneealpenpanorama_Apr2005.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Schneealpe_100__51241_48.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/3/36/Schneealpe04_014.jpg/800px-Schneealpe04_014.jpg
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3. den - Obecný popis 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 a spolu se statky/osadami 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. 
 

       

 Drachenhöhle. Lurgrotte. 
 

^zpět na obsah^ 

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://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2010/RAXALPE/Almenland_Teichalmsee.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2010/RAXALPE/Almenland_Baerenschuetzklamm_2.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2010/RAXALPE/Almenland_Drachenhohle.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2010/RAXALPE/Almenland_Lurgrotte_Semriach_2.jpg
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Drachenhöhle (dračí jeskyně) leží u obce Mixnitz, vzdálená 3,5 km od místa, kde bude končit 
naše trasa pro všechny skupiny. Budeš-li mít dosti času můžeš se tam zajít podívat. 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. 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 (viz obr.), 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 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 (viz 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. 

^zpět na obsah^ 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2010/RAXALPE/Almenland_Schindelochse_3.jpg
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2010/RAXALPE/Almenland_Baenderzaun.jpg
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Vysvětlivky k mapkám a ke zkratkám v popisu tras 

 
Zkratky, které požívám při popisu tras. První číslo v označení sk. zn. den, druhé výkon skup. 
 
Vysvětlivky k mapkám a ke zkratkám v popisu tras: 

tisk mapek  ........................ mapky v propozicích jsou z důvodu velikosti souboru jen 
v malém rozlišení. Pro tisk si je stáhni z internetu. Buď klikni na 
soubor „Trasy.pdf“, kde je na jedné stránce popis a na druhé 
mapka = jeden list (oboustranně) nebo klikni na určitou mapku 
s trasou zde v propozicích, ulož na svém počítači a vytiskni.  

  trasa   ............................... hlavní trasa je značena světle růžovou linií, alternativní jsou 
značeny stejnou barvou tečkovaně 

čer. zn.  ............................. zde nejsou jako v CZ trasy značeny různými barvami podle 
důležitosti, ale všechny jsou v národních barvách: rot - weiß - rot 
(červená - bílá - červená)  

853/855  ............................ proto jsou rozlišovány čísly, která uvádím 
na křiž.  .............................. zn. na křižovatce 
na (S), na (JZ)  ................... dále směrem na sever nebo na jihozápad 
<< 2,7 km >> ..................... vzdálenost mezi uvedenými místy (před a za údajem vzdálenost 

v km)  
Schleierfall  ........................ podtrhlá slova zobrazená modře, někdy černě znamenají na 

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

nebo názvy, např. kterým směrem trasa pokračuje 
„P“  .................................... parkoviště. 
 
 

 
 Příklad mapky se zakreslenou trasou. 

^zpět na obsah^ 
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1. den – Voisthaler Hütte 

 

Popisy tras 

1. den – Voisthaler Hütte  

Výchozí bod:  vzdálenost ~ 55 km / jízda ~ 1:10 hod. 

všechny sk.: Kurort Aflenz, Fölzklamm, „P“ u chaty Schwabenbartl 

Mapa:  WK041  mapové čtverce O7 – T11. 

Občerstvení: Schwabenbartl, Voisthaler Hütte 
 

  11. sk  –  Voisthaler Hütte: neděle, 15.7.2018 

„P“ u chaty Schwabenbartl (814 m) --- po 860 na (Z) --- oblast Fölzriegel --- kolem kóty 
(1.168 m) << 4,9 km >>  salaš Fölzalm << 2 km >> na křiž. na hoře Fölzsattel (1.626 m) 
doleva na (Z)  << 1,2 km >> chata Voisthaler Hütte (1.654 m), občerstvení, krásný výhled --- 
z Voisthaler Hütte na (SV) >> po Voisthaler Gasse na (SV) >> kolem Höllkampl na (V) << 
2,6 km >> přes Untere Dullwitz a Florlhütte na (V) >> Seetal na (V) << 5,3 km >> na křiž. se 
silnicí čís. 20 u kapličky (974 m) --- minibus bude čekat na „P“ ca. 0,3 km vzdušnou čárou na 
(S) od kapličky. 
 

  12. sk  – Fölzsattel: neděle, 15.7.2018 

„P“ u chaty Schwabenbartl (814 m) --- po 860 na (Z) --- oblast Fölzriegel --- kolem kóty 
(1.168 m) << 3,9 km >>  salaš Fölzalm << 2 km >> na křiž. na hoře Fölzsattel (1.626 m), 
výhled a při únavě nebo nedostatku času zpět, jinak doleva na (Z)  << 1,2 km >> chata 
Voisthaler Hütte, občerstvení, krásný výhled --- a zpět na (V) --- na křiž. na hoře Fölzsattel 
(1.626 m) doprava po 860 na (J) << 3,2 km >> u kóty  (1.168 m) doprava na (JZ) -- po 861 
údolí Fölzboden << 2,2 km >> „P“ u chaty Schwabenbartl (814 m), kde bude čekat minibus. 
 

  13. sk  – Florlhütte: neděle, 15.7.2018 

z obce Seewiesen (940 m) a kapličky u sil. č. 20 po 801, 805 na (Z) << 3,4 km >> na křiž. 
a kótě 1.042 m doleva na (Z) << 1,6 km >> chata Florlhütte (1.284 m). 

Při dostatku času a síly můžeš pokračovat z chaty Florlhütte dále po čer. zn. 801, 805, 4, 6 na 
(Z), přes Untere Dullwitz, kolem Höllkampl (1.449 m) a projít Voisthaler Gasse << 2,6 km >> 
na chatě Voisthaler Hütte (1.654 m) se vrátíš zpět na (SV) po stejné trase << 2,6 km >> 
chata Florlhütte (1.284 m). Můžeš se kdekoliv na této trase obrátit a jít zpět na chatu 
Florlhütte. 

Z Florlhütte až na Voisthaler Hütte a zpět je stoupání: + 350 m, klesání - 350 m, doba chůze: 
+ 2 hod., délka trasy: + 5,2 km.  

Na chatě Florlhütte (1.284 m) se vracíš zpět na (V) << 1,6 km >> na křiž. a kótě 1.042 m 
rovně na (V) << 3,4 km >> v obci Seewiesen (940 m) je kaplička u silnice č. 20 ---  minibus 
bude čekat na „P“ ca. 0,3 km vzdušnou čárou na (S) od kapličky. 
 

Stoupání: 11. sk. ... 850 m 12. sk. ... 810 m 13. sk. ... 370 m 
Klesání:  -720 m  -810 m  -370 m 
Doba:  6:30 hod.  5:30 hod.  4:30 hod. 
Délka:  16 km  12,5 km  10 km 

^zpět na obsah^ 

http://lh5.ggpht.com/_v3YObk2HEXw/SFongEUq6YI/AAAAAAAAEDA/CG-E0tbNFLM/IMG_0185.jpg
http://lh5.ggpht.com/_v3YObk2HEXw/SFongEUq6YI/AAAAAAAAEDA/CG-E0tbNFLM/IMG_0185.jpg
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2. den – Windberg 

2. den – Windberg  

Výchozí bod:  vzdálenost ~ 27 km / jízda ~ 0:45 hod. 

všechny sk.: parkoviště „Schneealm“ nad Michlbauer (1.380 m). Mýtné 1,- €/os. 

Mapa:  WK022  mapové A5 - G8. 

Občerstvení: Schneealpenhaus, Michlbauerhütte 
 

  21. sk. - Windberg: pondělí, 16.7.2018 

příjezd je po cestě s mýtem, platí se 1,- EUR u biozemědělce Michlbauer, měj drobné 
připravené, budu vybírat. Výjezd na Schneealm parkoviště 1.380 m vysoko --- se po lesní 
cestě a čer. zn. 447 (SV) --- kolem Kutatsch Hütte (1.700 m) a vysílače, loukami << 2,9 km >> 
na křiž. se čer. zn. 445 po 445 na (SV) << 1 km >> od Schneealpenhaus (1.788 m) po 401 na 
(SZ) << 0,8 km >> Michlbauerhütte (1.744 m) na (S) po hřebenovce << 0,8 km >> Windberg 
(1.903 m), od vrchlolu s křížem se vydáš na (Z) << 1,5 km >> Knopper Wiese << 1,5 km >> 
Große Bodenalm << 2 km >> na kříž. se 4 rovno na (Z) po 436 << 1,5 km >> hájovna 
Durchfall (1.253 m) << 1,2 km >> na křiž. se 4 doprava na (Z) << 2,5 km >> osada AV. Haus 
Hinteralm (1.442 m) po 435 na (Z), pak prudce s kopce na Hochriegel << 3,3 km >> Frein an 
der Mürz. 
 

 
 

  22. sk. - Scheiterboden: pondělí, 16.7.2018 

výstup z parkoviště přes horu Windberg (1.903 m) stejně jako 21 sk. a dále až na křiž. za 
hájovnou Duchfall << 3,8 km >> zde ale rovno (JV) po lesní cestě směrem na Salzwand, 
Teufelsbadstube, Höllgraben, Höllwand nebo Scheiterboden --- stále dolů na parkoviště 
vedle stavení v obci Scheiterboden u cesty čís. 23, kam přijede minibus.  
 

  23. sk - Frein: pondělí, 16.7.2018 

výstup z parkoviště na horu Windberg (1.903 m) stejně jako 21 sk. --- zde ale na (JV) směrem 
k Michlbauer stavením na dně pánve v osadě Schneealm (Sněžné horské louky) << 1 km >>  
dále na (J), kde se napojíš na stezku, kterou jsi vystoupal na plošinu << 1 km >> stejnou 
cestou po loukách a lesní cestou << 3,3 km >> k parkovišti Schneealm, kde bude čekat 
minibus. 
  

Stoupání: 21. sk. ... 750 m 22. sk. ... 550 m 23. sk. ... 550 m 
Klesání:  -1.250 m  -1.150 m  -550 m 
Doba:  9:30 hod.  8:00 hod.  5:30 hod. 
Délka:  19 km  17 km  10,8 km 

23 sk. se cestou zpět staví v obci Neuberg a prohlédnou si cisterciánský klášterní kostel, kříž 
s výhledem po okolí (+80 m) a hotel od architekta Hundertwasser - zde má fotogalerie jeho 
děl. Pak spolu s ní vyzvedne 22 sk. V marktetu „Spar“ si můžeš nakoupit, zastavíme na 
požádání bude-li čas, po-pá = 7-18 h + so = 7-13 h. 

^zpět na obsah^ 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Schneealpe-Schneealpenhaus__51240.JPG
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Schneealpe-Michlbauerhuette__51262.JPG
http://www.wikiwand.com/cs/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Neuberg
https://austria-forum.org/attach/AEIOU/Neuberg_Muenster/P1000759.jpg
http://d1a2jrbzyz2rmc.cloudfront.net/images/4462905/GALB/
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/35/aa/70/hotel-stiftshof.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Friedensreich_Hundertwasser
http://www.kct-slovan-pardubice.info/foto/2012/12v_1_Hundertwasser/index.html
http://d1a2jrbzyz2rmc.cloudfront.net/images/3827460/GALB/
https://www.spar.at/standorte/spar-neuberg-8692-hauptstrasse-18
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3. den – Tonion 

3. den – Tonion  

Výchozí bod:  vzdálenost ~ 30 km / jízda ~ 0:40 hod. 

32. sk.  odbočka na Sieglwiese, 31 + 33 sk.  parkoviště u Wirtshaus Lechnerbauer 

Mapa: WK041. 

Občerstvení: Tonionalm Hütte, hostinec Gasthof Plodererhof 
 

  31. sk. - Tonion (ze západu): úterý, 17.7.2018 

„P“ u hostinec Lechnerbauer (850 m) -
-- po čer. na (SV) --- na křiž. doprava 
po 428 na (V) --- na křiž. doprava na (J) 
--- oblast Schopfriegel --- oblast 
Hundseck --- horské pastviny 
Langboden << 3,8  m >>  chata Tonion 
Alm (1.429 m), příjemná obsluha  
<< 1,2 km >> hora Tonion (1.699 m), 
výhled --- hora Sonntags Kogel --- na 
křiž. doprava po 405/406A --- kolem 
myslivny „Jh.“ (= Jagthütte) --- na „Y“-
křiž. doprava po 405/406A --- salaš 
Ochsenboden (1.373 m) --- << 5,5 km >> chata Weißalm (1.429 m) --- obec Wetterl (1.352 m) 
--- po sil. a cyklostezce k salaši Wetterin Alm --- obec Niederalpl, hostinec Gasthof 
Plodererhof (1.224 m) << 3 km >> naproti je „P“, kde bude čekat minibus. 
 

  32. sk. - Tonion (z východu): úterý, 17.7.2018 

od odbočky Sieglwiese se vydáš po cestě << 1,2 km >> napojí se na 465 na (S) << 1,2 km >> 
spojí s 405/406A na (S) << 1 km >> křiž. s 428 doleva na (Z) --- na vyhlídku Hochschnäbel Kg. 
(1.616 m), zde je možno otočit (= 32b sk.) nebo při dostatku času a sil pokračuj na (SZ) << 2,5 
km >> Tonion (1.699 m), hezký výhled, zpět na (V) << 4,1 km >> na křiž. 428 a 405/406A 
doprava na (J) << 2,5 km >> Ochsenboden (1.373 m) a Weißalm (1.429 m) << 2,5 km >> 
hostinec Ghf. Plodererhof, občerstvení. Zde kde bude čekat minibus.  
 

  33. sk - Lieglergraben: úterý, 17.7.2018 

„P“ u hostince  Lechnerbauer (850 m) --- po neznačené cyklostezce na (V) --- cyklostezka 
vedle cesty --- na křiž. doleva po 433 na (V) --- údolí Lieglergraben << 3,3 km >> kolem kříže 
---  salaš Anderl Hütte (1.127 m) --- oblast Sattelleiten --- obec Wetterl (1.352 m) --- po sil. 
a cyklostezce k salaši salaš Wetterin Alm --- obec Niederalpl, hostinec Gasthof Plodererhof 
(1.224 m) << 4,7 km >> naproti je „P“, kde bude čekat minibus. 
  
Stoupání: 31. sk. ... 1.050 m 32. sk. ... 700 m 33. sk. ... 550 m 
Klesání:  -650 m  -600 m  -200 m 
Doba:  6:30 hod.  6:30 hod.  3:30 hod. 
Délka:  13,5 km  15 km  8 km 

^zpět na obsah^ 
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4. den – Knofeleben 

4. den – Knofeleben  

Výchozí bod:  vzdálenost ~ 50 km / jízda ~ 1:00 hod. 

všechny sk.: Kaiserbrunn, „P“ u hostince Landgasthof (není otevřen) 

Mapa:  WK022  mapové čtverce L4 - Q7. 

Občerstvení: Otto Haus, Naturfreundehaus Knofeleben, Schloß Stube 
 

  41. sk. - Naturfreundehaus Knofeleben: (dříve Friedrich Haller Haus) středa, 18.7.2018 

hostinec Landgasthof Kaiserbrunn v obci Kaiserbrunn (528 m) << 0,1 km >> po levé straně je 
muzeum Wasserleitungsmuseum, které všichni navštívíme. Je to muzeum dosud sloužícího 
Vídeňského vodovodu a zde se dozvíš jak možné, že vídeňský vodovod postavený v roce 1873 
stačí ještě dnes zásobovat 1,8 mil. obyvatel Vídně. Prohlídka s průvodcem bude trvat 1 hod., 
je zdarma a já se budu snažit překládat. Nejprve bude film o stavbě a údržbě vodovodu, pak 
jeho historie, a nakonec přejdeme do rezervoáru s pramenitou vodou, více viz místopis. 

Zhruba v 10:30 se vydáš po čer. na (V) << 5,4 km >> nová chata Naturfreundehaus 
Knofeleben (1.250 m), na (JV), viz místopis --- rokle Promischka Gr. po žl. 834 << 3 km >> na 
křiž. s křížem a obrázkem Simonisbild, doprava na (J) ---  roklí Eng (čes. Úzký) --- na křiž. 
s lesní cestou za Eng doprava --- osada Scheiterplatz (583 m) --- osada Thalhof << 3,3 km >> 
zámek Schloß Reichenau, nám.Schloßplatz (484 m), „P“ za kostelem, kam přijede minibus. 
Zbytek času do příchodu ostatních sk. využij k prohlídce lázeň. města Reichenau, za 
procházku připočítu << 5 km >>. Mezitím bude vyzvednuta 42 sk. od lanovky, pak přijede 
minibus zase za kostel a všichni odjedeme do Freinu. 
 

  42. sk. - Otto Haus: (s lanovkou tam i zpět, dospčlý 28,- důchodci 25,50 €) středa, 18.7.2018 

stejně jako 43 sk. podél Wasserleitungsweg až po obec Hirschwang, lanovka jezdí od 8:00 
každých 30 min. do 17:30 --- po výstupu z ní << 7,5 km >> navštiv podle mapky Praterstern, 
Höllental Aussicht (1.620 m), krásný výhled,  chatu Hofhalthütte, Deinzerkreuz a Otto Haus 
(1.642 m) --- dole u lanovky je cíl a počkáš na minibus. 42b sk. vystoupí přes vyhlídku 
Jubileumsaussicht na Waldburg-Anger Haus podle mapky. Zde je trasa barevně značena. 
Z cesty začíná zelená (1 km), pak modrá až hostinec Waldburg-Anger Haus. Zpět vede žlutá 
a nakonec červená (0,5 km) do Schneedörfl. Odtud zpět do výchozího místa na „P“ za kostel.  
 

  43. sk - Wasserleitungsweg: středa, 18.7.2018 

od muzea v obci Kaiserbrunn na (J) podle modrých 
tabulek „1. Wiener Wasserleitungsweg“, podél říčky 
Schwarza, několikrát musíš přejít opatrně (!) silnici 
<< 4 km >> až po splav v obci Hirschwang --- dále 
500 m po silnici čís. 27 --- doleva na (SV) do ulice 
Hans-Beran Str. --- podél staré úzkokolejky 
Museumsbahn << 4 km >> podél kolejí a vodovodu do Reichenau --- „P“ za kostelem Sankt 
Barbara, nám. Schloßplatz, kde bude čekat minibus. Občerstvení v blízké Schloß Stube. 
  
Stoupání: 41. sk. ... 770 m 42. sk. .. 400 m 43. sk. ... 200 m 
Klesání:  -800 m  -300 m  -150 m 
Doba:  5:30 hod.  6:00 hod.  3:30 hod. 
Délka:  11,7 km  11,5 km  8 km 

^zpět na obsah^ 
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5. den – Weichtalklamm 

 

5. den – Weichtalklamm 

Výchozí bod:  vzdálenost ~ 50 km / jízda ~ 1:00 hod. 

všechny sk.: vedle silnice č. 27 je „P“ před chatou Weichtal Haus >> pak možné smočení 
nohou, koupání nebo procházka kolem ríčky Schwarza 

Mapa:  WK022  mapové čtverce L3 – N5. 

Občerstvení: Weichtal Haus (na začátku a konci trasy) 
 

  51. sk  –  Kienthaler Hütte: čtvrtek, 19.7.2018 

dnes doporučuji vyšší a nepromokavé boty, protože 
půjdeme korytem částečně vyschlého potoka a po 
stěnách skal může stékat voda. Budou zde kovové 
žebříky (3-5 m) a řetězy,  obrázek od Helmuta.  

Z „P“ před chatou Weichtal Haus (547 m) --- chata 
Weichtal Haus (563 m) --- stále rovně vysušeným 
korytem řeky na (S) --- ca. po 30 min. začne být koryto 
říčky skalnatější << 1,1 km >> začátek rokle 
Weichtalklamm (obtížnost A/B) << 1,5 km >> na konci 
rokle se koryto ztrácí a vchází se do lesa, na křiž. po 801 na (S) << 1,3 km >> Kienthaler 
Hütte (1.380 m) vedle hory Turmstein (1.416 m) --- zpět stejnou trasou na (J) --- na konci 
doleva na Ferdinand Mayr Weg po 801 na (J) << 3,1 km >> chata Weichtal Haus (563 m) 
s parkovištěm, kde bude čekat minibus. 
 

  52. sk  – Ferdinand Mayr Weg: čtvrtek, 19.7.2018 

začátek trasy je stejný jako u 51 sk. a doporučuji také dobré boty. Po východu z koryta rokle 
<< 0,4 km >> na křiž. ne nahoru na (S) jako 51 sk., ale ostře doleva po 801 na (JZ) --- 
Ferdinand Mayr Weg --- kolem kříže << 2,7 km >> chata Weichtal Haus (563 m) 
s parkovištěm, kde bude čekat minibus. Při průchodu skalnaté rokle je možno se kdykoliv 
vratit, budete-li min. 3 osoby dohromady. 
 

  53. sk  – Größes Höllental: čtvrtek, 19.7.2018 

z „P“ před chatou Weichtal Haus (547 m) --- kolem chaty Weichtal Haus (563 m) --- přes 
most přes řeku Schwarza --- doprava ca. 500 m po silnici čís. 27 a hned za tunelem 
<< 0,7 km >> doleva na (J), kde začíná Großes. Höllental --- stále na (J) údolím tak daleko, 
jak budeš chtít << 4,8 km >> stejnou cestou zpět k „P“ před Weichtal Haus. 
 

Stoupání: 51. sk. ... 900 m 52. sk. ... 650 m 53. sk. ... 350 m 
Klesání:  -900 m  -650 m  -350 m 
Doba:  5:30 hod.  4:30 hod.  3:00 hod. 
Délka:  7 km  5,7 km  5,5 km 

Toto je krátký výlet, a proto může zbýt čas na smočení nohou nebo vykoupíní se v čisté říčce 
Schwarza. Zastavíme na parkovišti za mostem Rechenbrücke vlevo, kde máme 3 možnosti 
se osvěžit nebo jen projít. Na utření nohou doporučuji tento den nezapomnět na vlastní 
ručníček . 

V marktetu „Spar“ si můžeš nakoupit, zastavíme na požádání bude-li čas, po-pá = 7-18 h + so 
= 7-13 h. 

^zpět na obsah^ 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Schneeberg%20-%20Weichtalklamm1.jpg
http://members.chello.at/lottograf/huetten/kientaler.jpg
http://members.chello.at/lottograf/huetten/kientaler.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Hoellental1.jpg/1920px-Hoellental1.jpg
http://d1a2jrbzyz2rmc.cloudfront.net/images/3827460/GALB/
https://www.spar.at/standorte/spar-neuberg-8692-hauptstrasse-18
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6. den – Bärenschützklamm 

 

6. den – Bärenschützklamm 

Výchozí bod:  vzdálenost ~ 91 km / jízda ~ 1:50 hod. 

všechny sk.: St.Jakob-Breitenau, „P“ u Ghf. Zirbisegger (1.000 m). Vstup 3,50,- €/os. 

Mapa:  WK131  mapové čtverce G4 – D7. 

Občerstvení: Ghf. Zirbisegger, Gh. Steirischer Jokl, Ghf. Zum Guten Hirten, Hans Kerl 
Hütte, Ghf. Bärenschütz - Klammwirtin 

 

  61. sk. - Bärenschützklamm (zvrchu): pátek, 20.7.2018 

od chaty Zirbisegger (1.000 m) po zn. na (J) směrem na poutní místo Schüsserlbrunn 
<< 0,8 km >> na křiž. rovně na (J) (ne po zn. 5) << 0,4 km >> na křiž. rovně na (JZ) 
<< 1,3 km >> u chaty Steirischer Jokl (1.398 m), možné občerstvení --- od chaty Steirischer 
Jokl na (V) << 0,8 km >> na křiž. doprava po 746 << 0,6 km >> u chaty Zum Guten Hirten 
(1.209 m), možné občerstvení --- z chaty pak rovně dolů po 745 na (J) přes 2.900 dřevěných 
schodů v rokli  Bärenschützklamm, vstupné až dole 3,50 EUR do 16 hod, je to jedna 
z nejhežčích soutězek v Rakousku << 2,7 km >> u chaty Hans Kerl Hütte (752 m), možné 
občerstvení --- pak doleva po 702/745 na (Z), kolem chaty Bärenschütz- Klammwirtin 
(492 m) << 3,9 km >> v obci Mixnitz (447 m) kolem kruhového objezdu k vlakovému 
nádraží, kde bude čekat minibus. 
 

  62. sk. - Bärenschützklamm (ze spodu): pátek, 20.7.2018 

od vlakového nádraží v obci Mixnitz (447 m) a křiž. s turistickou značkou na 
Bärenschützklamm po čer. zn. 702/745 na (S), podél cesty a potoka, kolem chaty 
Bärenschütz / Klammwirtin << 3,4 km >> u chaty Hans Kerl Hütte (752 m), vstupné 3,50 
EUR, pak doprava na (JV) a po ca. 2.900 schodech stoupáš nahoru roklí Bärenschützklamm 
<< 2,4 km >> u chaty Zum Guten Hirten (1.209 m), možné občerstvení, doleva na (JZ) přes 
Prugelweg  << 2,6 km >> na křiž. s 2 stále po 746 na (JZ) << 2,1 km >> do Mautstatt, pak 
ostře doleva po 702 na (JV) << 1 km >> vlakové nádraží, kde bude čekat minibus. 
 

  63. sk. - Drachenhöhle: pátek, 20.7.2018 

od vlakového nádraží v obci Mixnitz 
(447 m) na kruhovém objezdu rovno 
po 747 na (JV) << 2 km >> na křiž. s 1 
doleva na (SV) << 1,5 km >> nahoru 
Drachenhöhle --- stejnou trasou zpět 
<< 3,5 km >> k vlak. nádraží v obci 
Mixnitz. Drachnhöhle je přístupná  
jen s průvodcem - můsí se předem 
objednat, ale 15-20 metrový vstupní 
portál si můžeš prohlídnout zdarma. 
Více viz str. 13. Poloha jeskyně je 
zakreslena na mapce. 
 

Stoupání: 61. sk. ... 400 m 62. sk. .. 750 m 63. sk. ... 500 m 
Klesání:  -950 m  -750 m  -500 m 
Doba:  6:00 hod.  6:30 hod.  5:00 hod. 
Délka:  10,5 km  11,5 km  7 km 
  

^zpět na obsah^ 

http://www.pilgern.info/400_de/homepage.asp?id=2544&detail=6552&menurt=17265&menuid=17664&ptype=371&rndimg=
http://www.baerenschuetzklamm.at/
https://www.kleinezeitung.at/images/uploads/4/5/4/4731988/3D5518FA-42D2-4141-9B08-28F9F112B9F8_v0_h.jpg
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Náhradní program 

V popisu i v mapce je uvedena hlavní trasa i možné alternativy. Všechny se dají při pěkném 
počasí zvládnout. Dny k odpočinku je možno zařadit až na místě podle počasí nebo budeš-li 
chtít zůstat ‚doma‘.  
 
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. 

▪  Neuberg (17 km na jih) nebo Mürzsteg: 

Neuberg - prohlídka nádherného klášterního chrámu a kláštera v katolické vesnici 
Neuberg (poloha, Neuberger Münster, vnitřek 1, 2, 3, vstup do chrámu zdarma, do 
kláštera 3,- €, popis v němčině + obrázky) a domorodého musea Neuberger Museum 
(vstup volný), Kaiserglassbläserei (+43 664 40 69 704), výstup na Kalvarien Berg. 

Mürzsteg – prohlídka musea dřevařských řemesel (Holzknechmuseum). Vstup 5,- €. 

 

    

Klašterní chrám ve vesnici Neuberg an der Mürz . 
 

▪ 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: 

▪ Wasserleitungsweg im Höllental – nenáročné, 3,65 km, doba 1:20 hod. 

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

▪ prales Urwald am Lahnsattel (6,8 km na sever): poslední větší prales ve střední 
Evropě, rozloha 23 ha, roku 1804 byl zde skácen poslední strom, jsou zde 350 let staré 

^zpět na obsah^ 

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.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.neuberg-muerz.gv.at/wp-content/uploads/2016/10/Slider1_klein.jpg
https://austria-forum.org/attach/AEIOU/Neuberg_an_der_M%C3%BCrz/P1000759.jpg
http://www.neuberger-kulturtage.org/example/14_b.jpg
http://www.neuberger-kulturtage.org/slide/kulturtage6a.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_Neuberg#/media/File:Neuberger_M%C3%BCnster_Orgel_01.jpg
http://www.dekanat.at/dekanat/muerztal/neuberg/index.php
http://www.holzknechtleben-muerzsteg.at/index.php
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/
https://www.wieneralpen.at/a-1-wiener-wasserleitungsweg
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
https://www.google.at/maps/dir/Frein+an+der+M%C3%BCrz,+8694+Frein+an+der+M%C3%BCrz,+%C3%96sterreich/47.774915,15.4856447/@47.7577825,15.4832575,14z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x476dfea9f8313249:0x5c3b3074534792d6!2m2!1d15.4854813!2d47.7425704!1m0!3e0?hl=de
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jedle, divoké kapradiny a zvlášť vzácné orchidee. Prohlídka: Richard Nutz, +43 3883 
236, poznávací stezka Holzknechtlehrpfad je 1,5 km, možná prohlídka (+43 664 3925 
233), prales patří rodině Hoyos, podle toho i název „Hoyo’s Urwald“. Objednat přes 
Elisabeth Webster přímo ve Freinerhof. Jen nesmí být větr, aby na nás nespadly 
větve ze starých stromů. 

 

 

Urwald am Lahnsattel-prales, fotografoval Helmut. 100 %) 
 
Když tě budou bolet nohy a zůstaneš na penzionu, můžeš si udělat jen procházku kolem: 
 

▪ Wasserfall Totes Weib, 880 m (3 km, 50 m, přírodní památka, pozice N 47°43’39,81‘‘ 
E 15°29‘3,50‘‘ nebo N47,727725 E15,484306): Na jih od obce Frein an der Mürz je po 
levé straně vodopád, o kterém vypraví i pověst. Je dostupný po cyklistické stezce 
vedoucí po pravé straně asfaltové silnice čís. 23. Před tunelem z levé strany silnice 
odbočíme doleva a zvenku podél tunelu dojdeme po 200 m k vodopádu Totes Weib.  

Pověst o vodopádu Totes Weib: 
Mezi vesnicí Frein an der Mürz a Mürzsteg teče potok, který vytéká z jeskyně a tvoří 
asi 50 m vysoký vodopád. Na spodku vodopádu leží velký kámen, na kterém stojí 
kovaný železný kříž. O tomto vodopádu koluje pověst o mrtvé ženě – Totes Weib. 
Podle ní zde dva rytíři, Frankensteiner a Rabensteiner, přepadávali a okrádali 
projíždějící bohaté obchodníky. Rytíř Frankensteiner byl sezdán jednou s překrásnou 
paní a rytíř Rabensteiner měl pěkného jinocha jako stájového poskoka. Jak se to 
v osudu stává – a to se stává často i dnes – zajiskřilo to jednoho dne mezi nimi 
a krásná paní podvedla svého rytíře Frankensteinera s tímto mládencem. Loupeživý 
rytíř se za tuto nevěru na svou paní velmi rozhněval a shodil ji zde nedaleko ze skály 
dolů. Ona však jako zázrakem přežila a těžce raněná utekla do této jeskyně, kde se 
pomocí léčivých bylin uzdravila. O mnoho let později se loupeživý rytíř 
Frankensteiner těžce zranil při přepadení kočáru jednoho štýrského bohatého kupce. 
Také jej zachránil útěk do jeskyně s vodopádem. Tam jej jeho paní našla ležet 
v bezvědomí a po čase jej vyléčila, bez toho že věděl, kdo tato paní byla. 

^zpět na obsah^ 

http://www.bergnews.com/touren/ostalpen/Gippel-goeller-lahnsattel-urwald/Gippel-goeller-lahnsattel-urwald.php
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Schneealpe%20-%20Urwald%20Lahnsattel.jpg
http://www.bundesforste.at/index.php?id=165&type=140&tx_map_map%5Blocation%5D=37&tx_map_map%5Baction%5D=show&tx_map_map%5Bcontroller%5D=ExtraLocation&cHash=318aea0b9f1411a3140ad18f12142a6a
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 Vodopád v dobách monarchie. Vodopád Totes Weib dnes. 

 
Velká přírodní podívaná, jak množství vody stále vytéká z ústí jeskyně a padá 
v několika kaskádách přes kameny dolů. Dříve se mohl vodopád obdivovat přímo ze 
silnice. Po postavení tunelu v roce 1996 vede kolem jen cyklistická stezka.  
V dobách Rakousko-uherské monarchie bylo možné dosáhnout vstupu do jeskyně po 
dřevěných žebřících. Zde také končila tehdejší cesta, nynější silnice čís. 23 z obce 
Mürzsteig. Až od roku 1884 byla postavena cesta průchozí a vedla po nynější 
cyklistické stezce. Byla postavena jen proto, že se zde na shnilém mostě probořila 
císařovna Elisabeth i s koněm. 

 

▪ Neuwald, kolem říčky Kalte Mürz (10,6 + 5,2 km, 100 + 100 m): na trase můžeš 
kdekoliv obrátit, cesta zpět je stejná. Z obce Frein an der Mürz (864 m) od penzionu 
Freinerhof tě ráno odvezeme minibusem na 2,5 km vzdálenou křiž. do oblasti 
Neuwald (Nový les). Za mostem po čer. zn. 35 na (JV) směrem na Windberg stále po 
cestě a kolem říčky Kalte Mürz << 
4,1 km>> k občerstvovací stanici 
Jausestation Leitner (900 m), kde se 
můžeš otočit nebo pokračovat dále 
po čer. zn. 35 na (V) << 1,1 km >> 
k osadě Steinalpl a dále na (JV) << 
2,3 km >> k myslivně Jägerhaus. 
Zde se otočíš a stejnou cestou << 7,3 
km >> se vrátíš kolem domu Eder až 
skoro k výchozímu místu, ca. 200 m 
před ním odbočíš doleva přes 
můstek přes říčku Kalte Mürz (viz 
obrázek). Dál půjdeš po neznačené 
cestě vedle řeky Mürz a silnice čís. 23 << 2,6 km >> k penzionu Freinerhof (864 m).  

^zpět na obsah^ 

https://www.bergfex.at/sommer/steiermark/touren/wanderung/85514,neuwald-kleines-waxenegg-donnerwand-schneealpe-retour-23072016/#images-bergfex.touren.85514-3
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Časový rozpis pro účastníky 

 

^zpět na obsah^ 
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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://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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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 minibusem 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 minibus mezi budovami Haupthaus a Dependance pro kratší vzdálenost 
k pokojům.  

Freinerhof – náš penzion 

 

       Pohled na penzion.      Paní Elisabeth Webster s bratrem. Zvláštní místnost pro nás. 
 

^zpět na obsah^ 

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
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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. 
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 budově Dependance a pojme až 35 osob v 10 pokojích, jejichž 
pokoje jsou mnohem větší než v Haupthausu. V Dependance-Haus 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 přivézt 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. 
 
V nové přístavbě domu Haupthaus, který má výtah a jednolůžkové pokoje bude ubytován 
náš řidič pan Dušan Herák. Zde budou také podávána obě jidla a večer zde mužeme 
promítat fotky z uplynulého dne nebo vám ukáži obrázky a mapky pro následující den. 
 
Ubytování je ve starších, ale pěkných pokojích s televizí a vlasním sociálním zařízením. 
Některé mají chráněnou sluneční terasu. Sedm pokojů v domě Haupthaus 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 

^zpět na obsah^ 

http://www.freinerhof.at/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/Freinerhof_dum.jpg
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mezi 5.30 a 10.00 hod. Čaj na cestu můžeme dostat při snídani také (jen žádné PET-láhve, ty 
se horkem „zbortí“, proto termosky).  
 
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 či v pátek (29.6.) v obchodě. 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. Při přízni počasí jsem domluvil 
grilování na čtvrtek, 28.6. večer. Mohou být grilované klobasy a maso, včetně něco pro 
vegetariány, a to 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 večer platit každý sám. 
 
Po večeři můžeme zůstat v restauraci v Haupthausu (možný internet) nebo se přemístit do 
společenské místnosti v domě Dependance. Projekční plátno se dá použít v obou 
místnostech Dataprojektor beru s sebou. Zasedací místnosti jsou navíc vybaveny listovacím 
skicářem (flipchart), DVD-přehrávačem, videorekordérem, mikrofonem s reproduktory 
a velkoplošnou televizí. V areálu Haupthausu je k dispozici bezdrátový internet (WLAN, 
WiFi), cena je 1,- € za 30 min. Psi jsou vítáni a nemusí se za ně platit. 
 

    

Místnost, kde budeme trávit společné večery (Haupthaus). 

   

Pohled do pokojů (Haupthaus), které leží mimo silniční hluk. 

^zpět na obsah^ 
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Můj pomocník 
Chodím rád po horách, ale okolí Raxe a Schneealpe neznám tak dobře jako můj bývalý 
spolupracovník a kamarád pan Helmut Mohr. Helmut bydlí ve městě Gloggnitz, přímo 
v údolí Höllentalu mezi Schneebergem a Raxalpe, asi 55 km před příjezdem k našemu 
penzionu. 
 

Helmut Mohr 
Protože je pilný turista, horolezec a velmi dobře zná své okolí, rozhodl jsem se, že celý 
zájezd pro vás připravím s ním. I túry, které jsem dělal dříve s rodinou, jsem plánoval a chodil 
s ním a jeho dcerou. Helmutova dcera Stephanie má 24 roků, tak jako můj syn Tom. Je 
možné, že když budou mít čas, tak nějakou túru půjdou s námi. 
Přikládám jeho dvě fotky z loňského roku z pohoří Eisenerz, které je ještě kousek na západ 
za naším nejzápadnějším pohořím Hochschwab. 
 

 

Helmut na klettersteigu v Eisenerzu. (100 %) 
 

 

Helmut na lanovém mostě v Eisenerzu. (100 %) 
 

^zpět na obsah^ 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/080%20Mohr_1%20P1000435$i_1200.JPG
http://www.kct-slovan-pardubice.info/dokumenty/propozice2009/080%20Mohr_2%20P1000509$i_1200.JPG
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Místopis s dalšími zajímavostmi v okolí 
Zajímavá místa v oblasti jsou seřazena podle abecedy. 

I. vídeňský vodovod z pramenů v pohoří Schneeberg a Rax 
O vodě píši trochu rozsáhleji, protože vídeňská voda je jedna z nejlepších na světě. 
Pramenitou vodu přímo z hor vzdálených 90 km, vedenou kameninovým potrubím přes 100 
viaduktů bez jakychkoliv čerpadel, která zásobuje 1,8 mil. obyvatel Vídně nemá nikdo na 
světě. 
 
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 Vídně 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 Kaiserbrunn a Hirschwang. Cesta 
jedním směrem měří 3,65 km, převýšení je 200, doba chůze 1:20 hod., obtížnost lehká. 

^zpět na obsah^ 

https://www.wien.gv.at/wienwasser/images/aquaedukt-leobersdorf-gr.jpg
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
https://www.bergwelten.com/t/w/15343
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Mapa všech 3 vodovodů pro Vídeň, která začíná na úbočích Schneebergu (100 %): 

 
 
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 opravdu chutná (pozn. autora), proto si ji dovážím z vídeňského 
kohoutku do Pardubic. 
 
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 36 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: 
 

 

^zpět na obsah^ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/HQL_Plan_4C.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Schneeberg_(Nieder%C3%B6sterreich)
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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. 

- 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. 210.000 m³ pitné vody denně. 
 
Uprostřed Höllentalu v obci Kaiserbrunn bylo 1973 otevřeno muzeum Vídeňského vodovodu 
s 950 exponáty. Vstup je volný. Prohlídka bude hned první den, 28.6. dopoledne v 10:30 h. 
 

 

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

^zpět na obsah^ 

http://www.wien.gv.at/wienwasser/images/kaiserbrunn.jpg
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Pro zamyšlení uvádím: jeden obyvatel (Vídně) spotřebuje mezi 130 až 150 l pitné vody 
denně. Nejvíce vody, což dělá 2/3 tohot množství, se spotřebuje na hygienu a splachováni 
záchodu, nejméně na pití a vaření, 3 l vody. Zatím ještě s vodou můžeme plýtvat ... nebo už 
ne? 
Pro mne je tento system zásobování pramenitou vodu z Raxalpe malé zázračné dílo 
s mnoha, dnes již zapomenutými, přírodními principy, které stále fungují. Např. to, že 
vídeňstí obyvatelé platí svoz odpadků ze všech chat v pohoří Schneealpe, Raxalpe a 
Hochschwab a zato dostávají dosytosti kvalitní pitné vody.  

Bazilika Mariazell 
Bazilika Mariazell a poutní kostel s klenotnicí leží v nedalekém Mariazellu (jen 22 km, což je 
asi 0,5 hod. minibusem). 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. 

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 
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). 
 

^zpět na obsah^ 

https://www.bund-naturschutz.de/alpen/bedeutung/wasser.html
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://www.raxalpe.com/Image/talstation.jpg
http://www.tiscover.at/at/guide/5,de,SCH1/objectId,SIG223445at,curr,EUR,parentId,RGN110620at,season,at1,selectedEntry,sights/intern.html
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 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. 
 

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 

^zpět na obsah^ 

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
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
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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“. 
 
 

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 2 až 6,- €, 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. 
 

^zpět na obsah^ 

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://www.reichenau.at/cgi-bin/ONLWYSIWYG/ONL.cgi?WHAT=INFOSHOW&INFONUMMER=50598562&ONLFA=REI
http://www.tiscover.at/at/guide/5,de,SCH1/objectId,SPF197127at,curr,EUR,parentId,RGN110620at,season,at1,selectedEntry,sport/intern.html
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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. 
 
Díky, žes přehlédl chybějící háčky nebo čárky, ve slovech pomíchané „s“ nebo „z“, což mám 
z němčiny (pension vs. penzion) a jiné nedostatky. Chtel jsem ti toho co nejvíce „říci“ 
předem  ;-) 
 
 

Propozice pro vás připravil: 
Ivo Stříž 

  
 
 

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

^zpět na obsah^ 
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