Rakousko 2016 – Dachstein a Hochgolling
Ferraty na Dachsteinu a vodopády a jezera v Schladmingských Taureh
Odjezd: 5.8.2016 Neratovice od Kulturního domu v 18.00 hod, od 3.ZŠ v 18.05 hod
Praha - Wilsonovo nádraží 18.35 hod - České Budějovice nádr.ČD (21) -Včelná 21 – 22h
Návrat: 14.8.2016 do Českých Budějovic cca 5 hod, Prahy a Neratovic cca 8 hod.

Program:

informace na internetu:http://www.kct-nera.cz

5.8. - 6.8. autobusem přes Linz do Ramsau-Feisterer

Trasa: 6.8. – 13.8.2016
1.etapa AUTOBUS (3 dny): – Ramsau-Feisterer (1082 0h – Guttenberghaus (2146) SO+NE 3h –
Austriahütte (1638) PO 7h - Jagdhof (1200) ÚT 8h
AUTOBUSEM ÚT Jagdhof (1200) – Schladming (738) - Ursprungalm (1610)
2.etapa (5 dní): Ursprungalm (1610) 0 h Ignaz-Mattishütte (1986) ÚT 1,5h – Keinprechthütte (1872) 4,5h Landwierseehütte (1985) ST 6,5h * nalehko výstup na Hochgolling (2862) - Gollinghütte (1650) ČT 10h
Preintalerhütte (1656) PÁ 16h Schladming - Weisse Wand (1079) SO 18,5h AUTOBUS
Z Guttenberghausu na Austriahütte se dá jít přímo z Edelgriess cestou 672 na Austriahütte nebo na horní stanici
lanovky na Dachsteinu a cestou 615 na Austriahütte, nebo dolů lanovkou a pak cestou 615 na Austriahütte.
Zkrácená trasa v Schladmingských Alpách: Možno přespat na chatě Keinprechthütte a jít pak z Gollinghütte
přímo do Weisse Wand s vynecháním Preintalerhütte.
V závorce je uvedena nadmořská výška a průběžný čas udávaný průvodcem v hodinách.
Klettersteigy na lehko:
Z Guttenberghaus: Austria-Klettersteig Sinabell - C, Eselstein Jubiläums Klettersteig- D

Další informace:
Stravování: Z vlastních zásob. Pivo a limonády budou k prodeji v autobuse. Nezapomenout na lahev na vodu
Vhodný je vařič. Na chatách možnost stravování za ceny už i pro nás přijatelné. Bergsteigeressen 7 €.
Ubytování: Ve vlastních stanech na horách ve volné přírodě, nebo na chatách (matrace) :Guttengerghaus - (53),
tel.: +43/664/3022956, Austriahütte - (30), tel.: +43/676/7063836, Preintalerhütte - (140), tel.:
+43/664/1448881, Gollinghütte - (70), tel.: +43/676/5336288, Ignaz-Mattishütte -(50), tel.:+43/664/4233823,
Landwierseehütte - (35) , tel.: +43 676/7785375, Keinprechthütte - (38), tel .: +43.664.4330346, ve kterých
je možno se ubytovat, takže se dá 1. a 2.etapa absolvovat na lehko s ubytováním na chatách. Cena za nocleh
na osobu a den 20 - 25 €, na Alpenverein nebo snad i na legitimaci KČT cena 11 €. Pro spaní na chatách je
třeba si vzít prostěradlo, nebo vložku do spacáku a na pobyt v chatě i přezuvky.
Výstroj: V horách je nutno počítat vždy se vším, proto teplá bunda nebo svetr s větrovkou přijdou často vhod.
Pláštěnka je dobrá jako talisman na dobré počasí. Na výstupy není potřeba výstroj na sněhová pole. Na
ferraty na Dachsteinu je potřeba alespoň prsní úvaz a helmu, všechny se chodí nalehko.
Důležité: Vezměte sebou osobní lékárnu, obinadlo, náplasti atd. Jako cestovní doklad OP nebo cestovní pas.
Každý jede na vlastní nebezpečí, proto je dobré se nechat pojistit. Rozhodně si vezměte legitimaci KČT,
určitě se bude hodit!!!!!.
A na závěr: Nezapomeňte doma dobrou náladu, bez ní jste v horách nadobro ztraceni.
Trasy jsou na mapě: Dachsteingruppe Schladminger Tauern – Kompass č.293 1:25000 nebo 1:50000 set
3.map, nebo Dachstein, Kompass č.20, Radstadt Schladming, Kompass č.31
Rozpis zastávek autobusu:
datum
6.8.-SO
9.8.-ÚT
13.8.-ČT

místo
Ramsau-Feisterer
Jagdhof (Ramsau)
Weisse Wand

příjezd
6.00
10.00
10.00

odjezd
20.00
11.00
19.00

místo

příjezd

Ursprungalm
Č.Budějovice
Praha
Neratovice

Telefonní čísla: řidič Martin Ptáček - +420 604 246 101 , Vladimír Zíta - +420 721 339 978

13.00
5.00
8.00
9.00

