Rakousko 2013 * Vysoké Taury - Schobergruppe
Nejvyšší hora pohoří – Petzeck 3283m , klettersteig na Glödis 3206 m
Odjezd: 2.8.2012 Neratovice od Kulturního domu v 18.00 hod, od 3.ZŠ v 18.05 hod
Praha - Wilsonovo nádraží 18.35 hod , Č.Budějovice - Včelná 21 – 22h
Návrat: 11.8.2012 do Č.Budějovic cca 9 hod, Prahy a Neratovic cca 12 hod.

Program:

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

2.8. - 3.8. autobusem přes Linec do St Johann

Trasa A: 3.8. – 10.8.2013
AUTOBUS - St Johann (748) 0 – Leibnitzalm (1908) 2h - SO Hochschober Htt (2322) 4,5h – Leibnitz Törl (2591) 5,5h ** NE Lienzer Htt (1974) 7h Gössnitzscharte (2732) 9h –- PO Elberfelder Htt (2348)10,5h - Hornscharte (2958) 12,5h – ÚT
Adolf Nossberger Httt (2488) 14,5h– Kreuzseeschartl (2810) 16,5h – ST a ČT Wangenitzsee Htt (2508) - 17,5h - 2 noclehy –
Seescharte (2603) 18h – PÁ Winklerner Htt (1907) 21,5h– Winklern (968) 23h – AUTOBUS

Trasa B: 3.8. – 10.8.2013
AUTOBUS - Kals (748) 0 – Glorer Htt (2642) 4h – Výstup na Gross Glockner (3798) – Glorer Htt (2642) 4h - Elberfelder
Htt (2348) 8,5h Hornscharte
(2958) 10,5h – Adolf
Nossberger
Httt (2488)12,5h–
Kreuzseeschartl
(2810) 14,5h Wangenitzsee Htt (2508) - 15,5h - 2 noclehy – Seescharte (2603) 16h – Winklerner Htt (1907) 19,5h –
Winklern (968) 21h – AUTOBUS
V závorce je uvedena nadmořská výška a průběžný čas udávaný průvodcem v hodinách.
Večer odjezd z Winklernu do Lienzu, večerní prohlídka města.

Poznámka: Z chaty Wangenitzseehütte je možno vystoupit na lehko na Petzeck 3283m tam a zpět 5h, není potřeba ledovcová
výzbroj, jde se kus po plochém sněhovém poli.
** Z chaty Lienzerhütte je možno vystoupit špičkovým klettersteigem na Glödis 3206 m (na vrchol 4 h.), nebo z odbočky (
2185 m) před chatou (3 h na vrchol)

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.
Ubytování: Ve vlastních stanech na horách ve volné přírodě, nebo na chatách (matrace) : Hochschoberhütte - (38)
+43/720316121, Lienzerhütte - (50) +43/485269966 , Elberfelderhütte - (46) +43/48242545 , Adolf Nossbergerhütte - (35)
+43/720316120 , Wangenitzseehütte - (38) +43/4826229 , Winklernerhütte - (30) +43/6645313113 , ve kterých je možno se
ubytovat, takže se dá celá trasa absolvovat na lehko s ubytováním na chatách. Cena za nocleh na osobu a den 15 - 20 €, na
legitimaci KČT možná i sleva 50%.
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 na Petzeck, Glodis, není nutná ledovcová výzbroj.
Program základní trasy A: V sobotu 3.8. ráno dojedeme autobusem do St.Johann (748) odtud vystoupáme na Oberbleibing
(1224), jezdí tam i lanovka, ale není jasné, jestli je v provozu. Ubytováni budeme na Hochschoberhtt (2322) , možný výstup
nalehko na Hochschober (3242). V neděli přes Leibnitz torl (2591) na Lienzerhtt (1974), výstup nalehko na Glodis (3206) –
ferrata, V pondělí přechod přes Osnitzscharte (2737) na Eberfelderhtt (2347). V úterý přechod přes Klammerscharte (2937) na
AdolfNossbergerhtt (2488), ve středu přechod přes dvě sedla Hohe Gradenscharte (2803) a Kreuzseeschartl (2810) na
Wangenitzseehtt (2508), zde budeme spát ještě ve čtvrtek. Výstup na lehko na nejvyšší horu pohoří Hochschober - Petzeck
(3283) a zpět na chatu. V pátek přechod přes Obereseescharte (2603) na Winklernerhtt. V sobotu sestup do Winklern, kde
bude autobus. Ještě zajedeme do Lienzu, kde prohlídka města. Večer z Lienze odjezd domů.
Možnosti zkrácení tras:. Z Lienzer Htt rovnou na Adolf Nossberger Htt, 3h, nebo na Wangenitzsee Htt 2,5h, nebo přes
Zettersfeld a lanovkou do Lienze 4 – 5 h

Telefonní čísla: řidič Martin Ptáček - +420 604 246 101 , Vedoucí zájezdu Vladimír Zíta - +420 721 993 378
Autobus bude v sobotu 10.8. ve Winkleru od rána.

