
 „BABÍ“  PODZIM  V  RAKOUSKÝCH  ALPÁCH 

Den prvý  -  4.10. 2013 

V pátek ráno některé „otravovaly“ budíky již v 5 hodin, protože sraz byl od 6:00 v Ostravě do 6:30 ve FM. Naše 

komorní „expedice“ Raxaply 2013, která měla 10 členů - 8 studentů a 2 učitele - byla „poskládaná“ ze dvou škol, 

EDUCAnet gymnázia Ostrava a GPB FM. Společně jsme vyrazili na třídenní výlet do pohoří Raxalpe, které leží cca. 

90 km za Vídni. Po bezproblémové jízdě přes Brno, Mikulov a Vídeň jsme dorazili do cíle naší cesty, vesnice 

Kaiserbrunn, která leží  v údolí Höllental. 

  

Podzim v údolí Großes Höllental 

Zajištěné cesty, tzv. ferraty - klettersteigy,  umožňují  zdatným turistům dostat se do míst dříve přístupným jen 

horolezcům. Stupnice obtížnosti pro ferraty je od A (nejlehčí) - po E (nejobtížnější).  

   

Ferrata Teufelsbadstubensteig - Markéta, Šimon  a Ondřej 

Po ubytování na chatě Weichtelhaus jsme odpoledne, na rozlezení, zvolili  za chladného, ale slunečného 

podzimního počasí, ferratu se stupněm obtížností B -Teufelsbadstubensteig - v překladu "Ďáblova koupel" - a zpět 

sestupovali turistickou cestou do údolí Großes Höllental.  

 



  

Ferrata Teufelsbadstubensteig - Markéta, Šimon a Adéla  

  

Ferrata Teufelsbadstubensteig - odpočinek pod vrcholem - Adéla, Šimon a Markéta v pozadí vrchol Schneebergu  

Den druhý - 5.10. 2013 

V sobotu nás čekala nejkrásnější  ferrata v Raxaplách se stupněm obtížnosti C/D,  Hans von Haid - steig, kterou 

jsme ukončili výstupem na vrchol Preiner Wand.  

  

Nástup na ferratu Hans von Haid-Steig a Preiner Wand  



Ferrata Hans von Haid-Steig stoupá strmě vzhůru po velké rampě pod velkými plotnami stěny Preiner wand. 

Překonává pilíře, plotny a prochází obtížným kolmým komínem. Celý výstup je velmi exponovaný. Jedná se o jednu 

z nejobtížnějších, ale zároveň nejkrásnějších ferrat v pohoří Raxalpe. 

   

Ferrata Hans von Haid-Steig - Marek a Ondra  

Abychom nastupovali do stěny co nejdříve, vstávali jsme v sobotu ráno po 6. hodině. Byly 3 °C. Snídani jsme si 

připravili venku u chaty a poté jsme auty absolvovali cca 15 km na parkoviště, z kterého jsme se za hodinu chůze 

náročným terénem dostali pod stěnu. Pak probíhal , za nádherného slunečného podzimního počasí, samotný 

výstup plný soustředění kolmou stěnou s převýšením cca 455 m na vrchol Preinerwand-Kreuz (1783 m n. m.).  

 

Ferrata Hans von Haid-Steig - ředitel Marek a Ondra  

Po dosažení vrcholu a svačině jsme se nenáročným 

terénem vrátili k autům.  

Za tohoto sestupu jsme si vychutnávali neskutečně 

nádherné počasí s ještě krásnějšími výhledy na 

podzimní přírodu.  

 



 

 

 



 

Vrchol Preinerwand 1783 m.n.m.   

Den třetí - 6.10. 2013 

Neděle byla „odpočinková“. V noci přišel déšť, který znamenal změnu plánu. Místo soutěsky Weichtalklamm jsme 

zvolili přesun autem do asi 15 km vzdálené vesničky odkud jsme si vyšlápli na masív Schneeberg, ale tentokrát jen 

k chatě Edelweisshütte (1240 m n.m.).    

Více fotek v galerii  gymnázia GPB  a  galerii  gymnázia EDUCAnet 

…. a na závěr … obrovská pochvala všem zúčastněným a příští rok opět na shledanou v Raxalpách  

                                                                                                                                Daniel Svoboda 

 

 pod čarou (nemělo být publikováno)  

 

 

   

http://dan74.rajce.idnes.cz/2013_10_Hollental_GPB
https://plus.google.com/photos/101017851147569763380/albums/5931730135860035329?banner=pwa

