Rakousko 2014
2014* - Rätikon
Nejvyšší hora pohoří –Schesaplana 2965m
2965m
Odjezd: 1.8.2014 Neratovice od Kulturního domu v 18.00 hod, od 3.ZŠ v 18.05 hod
Praha - Wilsonovo nádraží 18.35 hod , Plzeň - restaurace Prazdroj 21 – 22h
Návrat: 10.8.2014 do Plzně cca 7 hod, Prahy a Neratovic cca 9 hod.

Program:

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

1.8. - 2.8. autobusem přes Mnichov do Tschagguns a Latschau

Trasa: 2.8. – 10.8.2014
AUTOBUS - Latschau (985) 0 – Alpila-Alpe (1844) 3h – SO-NE Tilisuna Htt (2208) 4,5h – PO Lindauer
Htt (1744) 8h - Ötapass (2291) 10h –- ÚT Douglas Htt (1979) 12h - ST Totalp Httt (2488) 13,5h–
Schesaplana (2965) 15,5h CT-PÁ Mannheimer Htt (2679) – 16,5h - Oberzalim Htt (2340) 18h – Brand (1037)
20h – AUTOBUS - odjezd domů a večer zastávka v Garmisch Partenkirchen
V závorce je uvedena nadmořská výška a průběžný čas udávaný průvodcem v hodinách.
Ubytování:Ve vlastních stanech na horách ve volné přírodě (na Mannheimerhütte je okolo pouze skála,nebo
sníh, jinak u ostatních chat travnatý povrch), nebo na chatách .Objednáno 20 noclehů na chatách:
2.-3.8. Tilisanahütte, 4.8. Lindauerhütte, 5.- 6.8. Douglasshütte, 7.-8.8. Mannheimerhütte. Cena za osobu a noc
na matracích pro členy Alpenverein 9€, nečlen 19€. Asi bude fungovat i legitimace KČT, proto vzít sebou!
Na chatách je předepsané použití vložky do spacího pytle nebo třeba prostěradla. Vhodné jsou
přezuvky.
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
(horolezecká večeře) 7-8 €, 1litr horké vody na čaj 3 €, pivo 3-4€.
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.
Z vrcholu Schesaplana na chatu Mannheimerhütte je sice sněhové pole,ale bez trhlin,schůdné v pohorkách.
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.
Doporučené kapesné: minimálně 20 € při ubytování ve stanu, 250 € (při ubytování na chatách)
Trasy jsou na mapě: Montafon Schrána – Tschagguns Freitag & berndt č. WK 374
Další informace: V autobuse každý obdrží tyto propozice, barevné mapy Rätikonu formátu A4, které jsou
na našem webu. Pokud se rozhodnete, že půjdete trasu jako 2x 4 dny s návštěvou autobusu v úterý,
nebo ve středu na parkovišti pod Douglasshütte, doporučuji zabalit kletr na první etapu a na druhou
etapu si připravit krabici s věcmi a nechat ji v autobusu. Cestu je možno ukončit i u jezera na
Douglasshütte ve středu a do Branu pak dojet autobusem. Na ferraty, které se zásadně budou chodit
nalehko, je vhodný prsní úvaz. Přilbu doporučuji na uvážení účastníků zájezdu.
Kontakty: Martin Ptáček +420 604 246 101, Vladimír Zíta +420 721 339 978.

Program RÄTIKON 2014
2.8. příjezd do Latschau (přehradní jezero) v místě je cvičná ferrata.
Zabalení kletru buď na celý pobyt, nebo na 4 dny (z Douglasshütte se dá 4.den sjet lanovkou nebo pěšky
k autobusu. Cena 1 jízda 6,90, senior 6,50, dítě 4,50. Nahoru a dolů 11/10,30/7,20). Pěšky silničkou směrem na
Gauertalhaus, možno dojít až do chaty,nebo asi půl kilometru před ním odbočit do leva do stoupání do kopce
(cca 600) m na Alpila Alpe (salaš) a Mottabellu. Dále kolem Tobelsee po hřebeni na chatu Tilisuna 2208 m
(nocleh na chatě).
3.8. Volný den, doporučená trasa od chaty do sedla 2319m nebo 2230m a přes Gruoben 2044m pod klettersteig
Sulzfluh. Výstup ferratou a návrat přrs jeskyni Sulzfluh na chatu Tilisuna. Tam 2.nocleh.
4.8.ráno přechod na chatu Lindauer. Cestou možno odbočit do leva na klettersteig Gaberblickhöhle nalehko,věci
někde schovat. Nocleh na Lindauerhütte 1744m.
5.8.Přechod ráno na chatu Douglass přes Ötapass 2291m , přehradní jezero, lanovka na parkoviště, kde bude
autobus 5.8-6.8. Nocleh na chatě Douglass 1979m.
6.8. Volný den. Možno obejít jezero, nebo vycházka na Heinrich Huetterhütte a zpět (okruh a výhled na horu
Zimba-(Matterhorn Rätikonu.), nebo pěšky nebo lanovkou na parkoviště k autobusu. Pod lanovkou ferrata.
7.8.Přechod přes chatu Totalalp 2385m, občerstvení a dále stoupáním na nejvyšší horu Rätikonu Schesaplana
2965m. Pak sestup firnovým polem bez trhlin na chatu Mannheimer 2679m, zde nocleh.
8.8. Volný den. Doporučená trasa na Panüeler Kopf 2859m, přes Panüeler Schrofen na Salariel Joch 2246m a
Schafloch zpět na chatu. Cestu lze prodloužit přes Schesaplanahütte 1908m (Švýcarsko). Nocleh na
Mannheimerhütte. Stanaři by mohli ráno odejít na Spusagangscharte 2237m na Alm Setsch 1722m. Zde nocleh
ve stanu,
9.8,Stanaři pak pokračovat na Amatschon Joch 2028m, a přes Hubertus Haus do cíle do Brandu 1037m.
Ubytovaní na chatě ráno odejdou přes Oberzalimhütte 1889m, a cestou Zalimweg a pak Glingaweg do Brügga,
respektive Brandu.
9.8. večer odjezd z Brandu v 18 hodin. Autobusem pak pojedeme do GarmischParten Kirchen, povinná zastávka
a v 23 hodin pojedeme domů.
10.8. Ráno příjezd do Plzně, Prahy a Neratovic.

