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4. Klettersteigy v Rakousku
Gesäuse a okolí
(VHT, SO, 4 dny)

Údolí Gesäuse tvoří řeka Enn, která vytváří hluboký kaňon v Ennstalerských Alpách.
Vystoupáme na nejvyšší horu Ennstalerských Alp – Hochtor (2365 m).
Termín:
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Návrat:
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Charakter:
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st - ne 5. – 9. července 2017
ve středu 5. 7. 2017 v 6.00 hodin na parkovišti u Parníku (za hypermarketem Albert
u autobusového nádraží) v Přerově.
vlastními auty hned po naložení
v neděli 9. 7. 2017 večer
vlastními auty
jednodenní túry po zajištěných cestách v oblasti Gesäuse. V okolí se dají podnikat i
pěší túry (kopce přes 2000 metrů). Ve středu vylezeme na klettersteig Heli–kraft
na Hochkaru. V neděli cestou domů vylezeme klettersteig Spielmäuer blízko
Mariazell.
Každý účastník musí mít výcvikové minimum VHT.
nutné pro VHT (zajištěné cesty), každý si zajistí sám, členové OEAV jsou pojištěni.
Každý se účastní na vlastní nebezpečí!
ve vlastních stanech v kempu Forstgarten v údolí Gesäuse. Cena cca 10 €
za noc/osoba a stan.
z vlastních zásob, v blízkosti možnost stravování. Restaurace 500 m od kempu.
Možnost dokoupení potravin každý den na cestách. U kempu obchod není.
do 20.6 vedoucímu akce
etapa
Přerov – Wien-Nord – St. Pölten – dálnice A1 – exit 100 – Ybbs dále silnice B25 – Wieselburg - Scheibbs – Lassing – mýtná
silnice Hochkaralpenstrasse
Klettersteig Heli-kraft klettersteig (C/D)
zpět do Lassingu a dále přes Ganz – Hieflau do kempu
Forstgarten
kemp - Johnsbach
Johnsbach – Hesshütte (1699 m) – 3 hod. – Josefinensteig (B) –
Hochtor (2365 m) – 5,5 hod. – Johnsbach – 8 hod.
Johnsbach - kemp
kemp - Johnsbach
Johnsbach-klettersteig (C/D)
Johnsbach – kemp
Odpoledne možnost návštěvy Admontu – klášter s největší
knihovnou na světě
kemp – Hieflau - Eisenerz
Eisenerz (800m) – Eisenerzer-Steig Klettersteig (obtížnost
C/D/převýšení 320 m/1,5 hod.) – Plaffenstein (1865m) – sestup
do Eisenerz
Eisenerz – Hieflau - kemp

km/hod.

390 km
2 hod

převýše
ní (m)

280

42 km
11 km
8 hod
11 km
9 km
1 hod
9 km
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140
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26 km
5,5 hod
39 km
26 km
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ráno sbalíme stany a odjezd směr Hieflau – Palfau – silnice B24 –
Wildalpen – Gusswerk – dále silnice B20 – Wegscheid
klettersteig Spielmäuer (B/C)
Wegscheid – Mariazell – St. Pölten – Wien-Nord - Přerov

VHT
auto
Km Převýšení
Nutné vybavení:






87 km
2,5 hod
366 km

500

občanka, pohorky, outdoorové oblečení, čelovka, rukavice, čepice, brýle a krém
proti slunci, pláštěnka/deštník, láhev na vodu, trekové hole, spací pytel, stan,
přilba, ferratový set, sedací a prsní úvazek, ferratové (cyklistické) rukavice
mapa Kompass č. 212 Hochschwab – Mariazell 1:35000
webové odkazy:
http://www.landesforste.at/index.php?id=30
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/niederoesterreich/ybbstaleralpen/heli-kraft-klettersteig
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/steiermark/ennstaleralpen/johnsbach-klettersteige
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/steiermark/hochschwabgruppe/eisenerzer-steig-klettersteig
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/steiermark/ennstaleralpen/josefinensteig
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/steiermark/hochschwabgruppe/olivers-mariazeller-steig-klettersteig-spielmaeuer

Různé:

Pořadatel

změna programu vyhrazena, v případě nepříznivého počasí si vedoucí vyhrazuje
právo na změnu programu, popř. dřívější odjezd domů. Jednotlivé túry budeme
upřesňovat podle předpovědi počasí. Túry budou započítávány do výkonnostního
odznaku VHT.
Jiří Balcárek ml., tel. 776 805 804, e-mail: jiri.balcarek@volny.cz, odbor KČT VHT TJ
Spartak Přerov

Eisenerzer-steig – Klettersteig

Hochtor (2365 m)

