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                           pořádá pro svoje členy i kolegy výpravu s horskou turistikou 

  VI. HORSKÁ IPA VÝPRAVA – RAKOUSKO, HOCHSCHWAB 

                                                             

                                                                                              

Rakouský Hochschwab je pohoří s velmi členitým horským charakterem. Nacházejí se tu zalesněné části i 

pustiny, horské louky pod skalními stěnami, doliny i hluboké rokle, oblé vrcholky hor i strmé vrcholy. I když 

má území krasový povrch, přesto se tu nacházejí i prameny vody.  To vše vykresluje tak typické protiklady 

této horské krajiny. Nachází se na samém východě spolkové země Štýrsko. Hochschwab je tvořen 

mohutným horským valem z bílo-červeného vápence a pro svou stavbu a dobrou dostupnost je ideálním 

cílem turistů a horolezců z České republiky. Nejvyšší vrchol pohoří leží takřka ve středu hlavního hřebene - 

Hochschwab (2 277 m n. m.). Pod vrcholem Hochschwab je postavena moderní chata Schiestlhaus (2 153 

m n. m.). 

Termín:   čtvrtek 1.září – neděle 4. září 2016 

1. odjezd z Prostějova v ranních hodinách do osady Tragöss – Oberort, k parkovišti Jassing. Odtud asi 

dvouhodinový přechod k chatě Sonnschienhütte na planině pod masivem, kde bude ubytování. Odpoledne 

kratší výšlap po planině. 

2. a 3. den celodenní túry pohořím, podle počasí 

Ubytování ve společném vícelůžkovém pokoji, je třeba mít z hygienických důvodů svoji vložku do spacího 

pytle; spí se pod dekami. Cena kolem 22 € / noc – členové Alpenvereinu 12€, na chatě je restaurace – viz. 

web.    www.sonnschienhuette.at 

Doporučená mapa 

Freytag-Berndt  WK 041 : Hochschwab,Veitschalpe-Eisenerz, Bruk/Mur 1 : 50 000 
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Náklady na dopravu a ubytování se stravou si hradí každý sám, členům IPA 223 bude vrácen příspěvek 250,-Kč. 

Jelikož je potřeba ubytování pro tak velkou skupinu zajistit včas dopředu, závazné přihlášky k účasti na 

výpravě mi zašlete nejpozději do 29. července 2016, buď na mail nebo na mobil 725 996 349 

Pokud má někdo z členů možnost zajistit  společnou dopravu pro celou výpravu za rozumnou cenu, nabídky 

jsou vítány a děkujeme za ně. 

 

Josef  Franc 

vedoucí územní skupiny IPA  223 

 
 
  
 


