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1. den – Voisthaler Hütte

Popisy tras
1. den – Voisthaler Hütte
Výchozí bod:
všechny sk.:

vzdálenost ~ 55 km / jízda ~ 1:10 hod.
Kurort Aflenz, Fölzklamm, „P“ u chaty Schwabenbartl

Mapa:

WK041

Občerstvení:

Schwabenbartl, Voisthaler Hütte

mapové čtverce O7 – T11.

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:
Klesání:
Doba:
Délka:

11. sk. ... 850 m
-720 m
6:30 hod.
16 km
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12. sk.... 810 m
-810 m
5:30 hod.
12,5 km
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13. sk. ... 370 m
-370 m
4:30 hod.
10 km
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2. den – Windberg

2. den – Windberg
Výchozí bod:
všechny sk.:

vzdálenost ~ 27 km / jízda ~ 0:45 hod.
parkoviště „Schneealm“ nad Michlbauer (1.380 m). Mýtné 1,- €/os.

Mapa:

WK022

Občerstvení:

Schneealpenhaus, Michlbauerhütte

mapové A5 - G8.

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:
Klesání:
Doba:
Délka:

21. sk. ... 750 m
-1.250 m
9:30 hod.
19 km

22. sk.... 550 m
-1.150 m
8:00 hod.
17 km

23. sk. ... 550 m
-550 m
5:30 hod.
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.
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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:
Klesání:
Doba:
Délka:

31. sk. ... 1.050 m
-650 m
6:30 hod.
13,5 km
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32. sk.... 700 m
-600 m
6:30 hod.
15 km
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33. sk. ... 550 m
-200 m
3:30 hod.
8 km
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4. den – Knofeleben

4. den – Knofeleben
Výchozí bod:
všechny sk.:

vzdálenost ~ 50 km / jízda ~ 1:00 hod.
Kaiserbrunn, „P“ u hostince Landgasthof (není otevřen)

Mapa:

WK022

Občerstvení:

Otto Haus, Naturfreundehaus Knofeleben, Schloß Stube

mapové čtverce L4 - Q7.

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:
Klesání:
Doba:
Délka:

41. sk. ... 770 m
-800 m
5:30 hod.
11,7 km

Raxalpe 2018 ... aneb

42. sk. .. 400 m
-300 m
6:00 hod.
11,5 km
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43. sk. ... 200 m
-150 m
3:30 hod.
8 km
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5. den – Weichtalklamm

5. den – Weichtalklamm
Výchozí bod:
všechny sk.:

vzdálenost ~ 50 km / jízda ~ 1:00 hod.
vedle silnice č. 27 je „P“ před chatou Weichtal Haus >> pak možné smočení
nohou, koupání nebo procházka kolem ríčky Schwarza

Mapa:

WK022

Občerstvení:

Weichtal Haus (na začátku a konci trasy)

mapové čtverce L3 – N5.

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:
Klesání:
Doba:
Délka:

51. sk. ... 900 m
-900 m
5:30 hod.
7 km

52. sk.... 650 m
-650 m
4:30 hod.
5,7 km

53. sk. ... 350 m
-350 m
3:00 hod.
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.
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6. den – Bärenschützklamm

6. den – Bärenschützklamm
Výchozí bod:
všechny sk.:

vzdálenost ~ 91 km / jízda ~ 1:50 hod.
St.Jakob-Breitenau, „P“ u Ghf. Zirbisegger (1.000 m). Vstup 3,50,- €/os.

Mapa:

WK131

Občerstvení:

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

mapové čtverce G4 – D7.

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:
Klesání:
Doba:
Délka:

61. sk. ... 400 m
-950 m
6:00 hod.
10,5 km
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62. sk. .. 750 m
-750 m
6:30 hod.
11,5 km
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63. sk. ... 500 m
-500 m
5:00 hod.
7 km
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Náhradní program
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