
 

 

Vás zve na 

Hlavní turistický zájezd 

Rakouské Alpy – Schladming Dachstein 

8. – 15. září 2018 

Odjezd autobusu v sobotu 8.9. 2018 v 6:30 hodin od hotelu Hukvaldy. 

Nastupovat lze i na autobusových zastávkách směrem na Rychaltice. 

Ubytování bez stravy je zajištěno  
Travel Hostel Český Krumlov http://www.travelhostel.cz/ - večeře v ceně, bez snídaně 
Chaty Almdorf pro 8-20 osob (4-lůžkové pokoje) pro naši skupinu se společnou kuchyní a společenskou 
místností u Schladmingu http://www.almdorf-reiteralm.at v ceně ubytování Sommercard – umožnující 
bezplatné využití lanovek, dopravy, bazén atd. dle programu cca. 90-120€  

 

Cena zájezdu: - součástí ubytování nejsou lůžkoviny a ručník (každý si bere vlastní) 

Členové odboru KČT:  6400 Kč 

Ostatní účastníci:  7400 Kč 

Děti do 10ti let:  5600 Kč 

Předběžný program: 

8.9. Odjezd z Hukvaldy směr Český Krumlov - V odpoledních hodinách příjezd na místo, prohlídka 

města, ubytování, večeře 

9.-14.9. Přejezd a pobyt v Rakousku (14.9. v pozdních odpoledních hodinách odjezd domů) – 

předpoklad navštívených oblastí Ledovec Dachstein, WildWater – Riesachwasserfall, Planai – 

Krähbergerzinken, Hochwurtzen – Schiedeck, Rittisberg, Silberkarhütte 

 

Přihlášky přijímáme do 25. 3. 2018 na kontakty v zápatí. Po tomto datu neplatí přednost pro členy 

našeho odboru KČT a budou potvrzeny přihlášky ostatních zájemců. Záloha pro závaznou přihlášku je 

2000,- Kč. Po potvrzení přihlášky proveďte platbu na účet číslo 2500751344/2010. Do zprávy pro 

příjemce napište Vaše jméno a příjmení + Rakousko. V případě, že se ze zájezdu odhlásíte v termínu 

kratším než 45 dnů před odjezdem, bude záloha použita na úhradu nutných výdajů. 

Doplatek ceny zájezdu uhraďte nejpozději do 1. srpna 2018.  

Nutné: Cestovní pas nebo OP (děti povinně vlastní doklad) + evropský průkaz zdravotní 
pojišťovny (modrá kartička), zkontrolujte si jejich platnost. Cestovní pojištění léčebných výloh 
v zahraničí musí mít uzavřeno každý účastník zájezdu. Pojištění trvalých následku úrazu a pojištění 
odpovědnosti si můžete zvolit sami – informujte se při uzavírání pojištění u svých pojišťoven. Lékárničku 
a léky, které užíváte. Vybavení na vysokohorské tůry + čelovky. Povlečení, prostěradlo a ručník. 

Peníze – v Rakousku platí Euro (€) jiné měny nebudou potřeba 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Rakousko – Schladming/Dachstein 

Jméno a příjmení:     Adresa bydliště: 

Jméno a příjmení:     Adresa bydliště: 

Mám zájem o kopie map s trasami? (max. do 50 Kč)*:    ANO NE        * nehodící se variantu škrtněte 

V Hukvaldech dne: 

http://www.travelhostel.cz/
http://www.almdorf-reiteralm.at/


 

 
 
 
 
 

Předběžný návrh tras (budou upřesněny v propozicích před odjezdem): 
 
Den 1) Prohlídka Českého Krumlova  
 
Den 2) Trasa na Silberkarhütte cca. 5 resp. 6km, převýšení 350/480m   

Vychozí místo Lodenwalkerweg a trasa na chatu Silberkarhutte, prodloužená trasa na vyhlidku nad chatou 

a pak cesta do Kala Jugendklettersteig, kde bude čekat autobus (poblíž cvičných stěn ferraty (obtížnost 

pro děti A-B nebo náročnější trasa A-D). 

 
Den 3) Ledovec Dachstein –  

Trasa 1) cca. 13km přes ledovec na Simony Hutte (potřeba jištění, horolezeckou a plnou 

zimní výbavu) - Lanovkou výjezd do stanice Dachstein(Hunerkogel) – ledovec – trasa na Dachstein 

(volitelně vrchol +cca. 1,5hod) – Dachstein kappel (Simony Hutte) – Hoher Gjadstein – lanovka Dachstein  

Trasa 2) cca. 7km pohodlná trasa po ledovci na chatu pod Dachsteinem zpět a na Hoher Gjadstein 

není potřeba zimní výbava, pouze teplé oblečení 

 
Den 4) Planai – lanovkou na vrchol   

Trasa 1) cca. 7km Krähbergerzinken a zpět k lanovce (+ možno přejet) autobusem k vodopádu Riesach 

Trasa 2) cca. 15km z Planai přes Neualm, jezero Riesachsee a kolem vodopádu Riesach 

Trasa 3) cca. 24km stejná trasa + navíc vrchol Hochwildstelle  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Den 5) Hochwurtzen     

Trasa 1) cca. 15km od lanovky na – Schiedeck a zpět (cca. 1/3 alternativní trasa) je možno libovolně 

zkrátit, doporučené jízdy z Horchwurtzen na kárách (15€) – vhodné pro jakýkoli věk (od 145cm 

samostatně, menší děti s rodiči) 

Trasa 2) cca. 19km od lanovky na Ursprungalm a pak na ubytování 

Trasa 3) cca. 25km od lanovky na Shiedeck, jezero Giglachsee a Ursprungalm 

- Na Hochwurtzen je možné objednat odvoz z Ursprungalm do Preuneg (zkracení o 

cca. 8km) v sezóně 2017 byl s kartou zdarma 

 
 

Den 6) pešky z ubytování směr Gasselhohe Hutte 

Trasa 1) cca. 8km - cíl Gasselhohe Hutte a zpět po stejné nebo alternativní cestě 

Trasa 2) cca. 13-14km podle trasy - prodloužení k vrcholu Gasselhohe a dále na Rippetegg 

Trasa 3) cca. 8km – sejít ke spodní stanici lanovky a vyjet na Gasselhoh hutte a dále na Rippetegg a 

zpet přes Schober, po návratu zpět lanovkou dolů odkud bude v odpoledních hodinách odjezd domů. 

 
  

Pro zájemce možnost vyrazit na ferraty různých obtížností A-E, půjčovna vybavení v dosahu.  

 

Bližší informace k Sommercard: 
https://www.schladming-dachstein.at/cs/rekreacni-
aktivity/leto/summercard?showtypes%5B%5D=inc&from=&to=&sommercard-search= 

https://www.schladming-dachstein.at/cs/rekreacni-aktivity/leto/summercard?showtypes%5B%5D=inc&from=&to=&sommercard-search
https://www.schladming-dachstein.at/cs/rekreacni-aktivity/leto/summercard?showtypes%5B%5D=inc&from=&to=&sommercard-search

