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ÚDOLÍ LECHTAL
Nádherné údolí řeky Lech naleznete na západě Rakouska, ve spolkové zemi Tyrolsko, jihozápadně od města
Reutte in Tirol. Na severu se stýká s německým Bavorskem, na jihu s okresy Imst a Landeck, na západě
spolkovou zemí Vorarlberg.
Příjezd je nejvýhodnější od severu přes Garmisch-Partenkirchen a Lermoos nebo od města Füssen, případně
od východu přes Innsbruck nebo horský průsmyk Fernpass (1209 m).
Vzdálenost z obce Forchach na počátku Lechtalu do obce Steeg na jeho konci, je 34 km. Na levém břehu řeky
Lech se rozkládají Allgäuer Alpen, na pravém pak Lechtaler Alpen. Ačkoli se tato dvě pohoří svým geologickým
složením podobají, Lechtaler Alpen nabízejí více zajímavostí a rozmanitosti, a to nejen krásou krajiny.
Jedinými pozůstatky z doby ledové, kdy ledovec Lechtalergletscher dosahoval výšky 2.300 m, jsou malé
zanikající ledovce Vordersee, Fallenbacher Ferner, Parseier, Grinner a Schindler Ferner. Nyní je nejvyšším
hřebenem Parseierspitze, nazývaná "královna severních vápencových Alp", dosahující do výšky 3.040 m.
Nabídka turistických cílů, výletů a aktivit v celém údolí je široká, pro všechny typy sportovců i pro rodiny
s dětmi. A pokud projedete dále celým údolím Lechtal jihozápadně až do Warthu (spolková země Vorarlberg),
můžete rozšířit paletu turistických cílů například o návštěvu obcí Lech, St. Anton, Zürs (rovněž s možností
využití lanovek zdarma) na jedné straně či obcí Bezau, Au, Egg na straně druhé. Odtud pak již není daleko
do města Bregenz a k Bodamskému jezeru.
K popisům turistických tras jsme doplnili pro lepší přehled a více informací mnoho dalších odkazů.
A jak i zde autoři tras upozorňují, kromě uvedených instrukcí a popisů tras si před túrou vždy řádně prostudujte
mapy, klasifikaci cest, dejte přednost bezpečnosti, zjistěte si povětrnostní informace, choďte vždy v kvalitní
obuvi a vezměte si oblečení pro každé počasí!
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vzdálenosti
Praha - Stanzach, JEKA kancelář

550 km

Reutte - Stanzach

20 km

Stanzach – Vordernhornbach

3 km

Stanzach – Elmen

6 km

Stanzach – Holzgau

25 km

Stanzach - Steeg

29 km

Stanzach - Warth

40,3 km

Stanzach - Lech

47 km

Stanzach - Innsbruck / přes Hantennjochpass a Imst

94 km

Stanzach – Hohenschwangau (zámky Neuschwanstein+Hohenschwangau)

40 km

Stanzach - Bregenz

112 km

Elmen – Häselgehr

5,7 km

Häselgehr – Elbigenalp

5,2 km

Elbigenalp – Grünau, most

1,7 km

Elbigenalp – Bach (obecní úřad)

3,6 km

Bach – Holzgau (parking)

5,4 km

Bach – Stockach (odbočka k Jeka domu De Kluis)

2,9 km

Stockach (odbočka k Jeka domu De Kluis) - Holzgau

2,6 km

Holzgau - Steeg

4,4 km

Steeg – Warth (centrum)

11 km

Warth – Hochkrumbach (parking)

3,3 km

Hochkrumbach – Schröcken (parking u lanovek)

7,3 km

Warth (centrum) - Lech am Arlberg (centrum)

7 km
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OBCE V REGIONU
Okresní město Reutte in Tirol
Město Reutte, ležící na řece Lech, je nazývané „Brána do Tyrolska“. V levém ohybu řeky se tu setkávají
vápencové útvary Lechtalských Alp a Allgäuského předhůří a vytvářejí rozšiřující se kotlinu, kde se řeka Lech
setkává s přítokem Archbach, tekoucí z jezer Plansee a Heiterwangersee.
Sousedními obcemi jsou Ehenbichl, Wängle, Lechaschau, Breitenwang, Höfen a Pflach.
Město bylo vystavěno na trase římské silnice Via Claudia Augusta, která byla v letech 45 - 47 n. l. z původní
pěší stezky přebudována na širokou cestu pro vozidla. Důležitá římská silnice začínala u Jaderského moře
v údolí Pádu, vedla přes Trident, Bolzano a hřeben Alp, vedla podle řeky Inn, přešla do povodí Lechu a končila
blízko Donauwörthu, kde se připojovala na římskou východozápadní komunikaci vedoucí po jižním břehu
Dunaje. Dnes po stejné trase vede dálková cyklotrasa.
Městem procházela kdysi tzv. Solná stezka vedoucí z Hall in Tirol (Innsbruck) k Bodamskému jezeru.
V roce 1489 získalo město tržní právo. Obchodní výsady byly za vlády císaře Maxmiliána na přelomu 15. a 16.
století dále rošířeny. Dodnes se tu konají pravidelné tradiční trhy, tzv. „Reuttener Festival“, každoročně vždy
první sobotu v srpnu.
V oblasti jezera Plansee byl v r. 1944 vybudován koncentrační tábor Plansee Breitenwang, přináležející táboru
v Dachau.
Dnešní příjemné městečko poskytuje bohaté zázemí s obchody, hotely a širokou infrastrukturou všem
návštěvníkům. I zde najdete na mnoha domech typické nádherné fresky, tak jako v údolí Lechtal; jistě si
všimnete především 8 památkově chráněných domů v centru Reutte.
Nad městem se vypínají horské vrcholy s hrady a zříceninami, které můžete navštívit: v Reutte jsou to
Burgenwelt Ehrenberg, Ehrenberg Klause, pevnost Claudia, zámecký vrch Schlosskopf, v okolí severněji ležící
obce Vils pak ruiny hradu Falkenstein a Vilsegg, u obce Pinswang hradní zříceniny Loch.
Nedaleko Reutte leží lyžařská střediska, na jejichž území vás i v létě do krásné přírody zavezou horské lanové
dráhy, např. Hahnenkamm.
V okolí jsou vyznačeny také dvě naučné stezky – keltská stezka u obce Vils a ptačí stezka u obce Pflach.
kontakt
www.reutte.com
Obce v údolí Lechtal
Forchach
Obec Forchach je vstupní branou do údolí řeky Lech. Od města Reutte je vzdálena
910 m n. m.
cca 14 km. Rozprostírá se na pravém břehu řeky Lech, u ústí říčky Schwarzwasser Bach
v údolí Schwarzwassertal. Území obce sahá od řeky Lech až k Schwarzhanskarspitze
s úctyhodnou výškou 2.227m.
Forchach je poprvé zmiňován už v roce 1200 jako Vorhach / Föhrenwald.
Nynějších 270 obyvatel živí především zemědělství a cestovní ruch.
Krásné turistické trasy s nádhernými výhledy vás zavedou přes visutý most, který poprvé
překlenul řeku Lech již v roce 1906, do údolí Schwarzwassertal, nebo dalšími cestami
přírodním parkem do obce Vorderhornbach.
www.lechtal-info.com/orte/forchach.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Forchach
Stanzach
Idylická vesnička Stanzach leží v ústí dvou bočních údolí Namlosertal a Hornbachtal,
939 m n. m.
při řece Lech, v údolí obklopeném vysokými skalnatými vápencovými útvary.
Je vzdálena cca 20 km od Reutte, žije zde cca 420 obyvatel.
K dispozici je tu návštěvníkům několik restaurací, obchod, řeznictví, pekárna.
Stanzach je ideálním výchozím bodem pro pěší turistiku a cykloturistiku, například do
údolí Namlostal, Hornbachtal, nebo pro výstupu k Namloser Wetterspitze a Hochvogel.
Můžete tu rybařit, hrát tenis, fotbal nebo si vyzkoušet si střelbu.
V hlavní sezóně se tu konají různé koncerty a a typické místní slavnosti.
www.stanzach.at
Vordernhornbach
Malebná obec Vorderhornbach se nachází jen pár km od Stanzachu, na úpatí hory
974 m n. m.
Grubachspitze. I tady najdete typické malované domy, krásné dřevěné domky, a pro
milovníky alpské fauny a flóry původní přírodní krajinu s nedotčenými horami a lesy.
Na obec navazuje údolí Hornbachtal vedoucí k vesničce Hinternhorbach.
Překrásné trasy a horské túry okolo a údolím Hornbachtal jsou garantem aktivního
odpočinku.
Specialitou je místní „BIO“ koupaliště s průzračnou čistou vodou - nepoužívají se zde
žádné chemické prostředky, voda je upravována přírodní filtrační metodou.
www.vorderhornbach.at
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Elmen
978 m n. m.

Häselgehr
1 003 m n. m.

Elbigenalp
1040 m n. m.

Bach / Stockach
1 066 m n. m.

Malá obec leží stranou od hlavní silnice, protínající celé údolí Lechtal. Rozkládá se
poblíž údolí Bschlaber Tal s horským průsmykem Hahntennjochpas (1.894 m) ve směru
na Imst, pod vrcholy Pfeilspitze, Bschlaber Kreuz Spitze a Elmer Kreuz Spitze. Tato
trojice hor vytváří známé panoráma nad Elmenem. K Elmenu přináleží i osady Martinau
a Klimm ležící na druhé straně řeky za modrým mostem.
Od Elmenu vedou trasy do překrásného údolí Bschlabs – Boden se starobylými domky
a kostelíky a s dalšími vrcholovými trasami nad nimi. Využít můžete přemostění řeky
Lech (jak přes silniční most, tak přes dřevěný můstek o kus dále) a vydat se
povlovnějšími trasami podél řeky anebo zvolit vrcholovou túru na Klimmspitze (2.464 m).
Jen zkušení turisté se mohou vydat k vrcholům nad Elmenem.
www.lechtal.at/naturparkregion-lechtal/die-orte-der-region/elmen
www.tirol.tl/de/tirol/lechtal-tannheimertal-zugspitz-arena/elmen/
Obec se nachází uprostřed přírodního parku Lech, obklopená nádhernými horami.
Nad obcí na severozápadě se tyčí hora Heuberg (2.090 m), na jejíž svazích probíhalo
kdysi odlesňování. Později tu proto musely být postaveny nákladné ochranné bariéry
proti lavinám.
V klidné vesničce žije cca 690 obyvatel. Nachází se tu obecní úřad s informačním
střediskem, obchod, restaurace. A jako jinde v údolí, i tady najdete místní umělecké
řezbáře.
Značené turistické stezky vás po obou stranách řeky zavedou k dalším cílům – do údolí
Haglertal anebo na druhé straně řeky do údolí Gramaiser Tal s vesničkou Gramais
(1.328 m) a pokračováním trasy pod vrcholy Grüntal Spitze (2.399 m), Steinkar Spitze
(2.650m), k Hanauer Hütte (1922 m) apod., nebo k oblíbené Licht Spitze (2.357 m) nad
řekou Lech.
Pro příjemné nenáročné procházky můžete využít turistické stezky podél řeky Lech.
www.haeselgehr.tirol.gv.at/
„Kulturní a řezbářské centrum“, tak je nazývána tato obec uprostřed údolí Lechtal. Odtud
se rozbíhají trasy a stezky do okolí, ale ty sem také přivádějí návštěvníky na oblíbené
tradiční kulturní akce, do přírodního divadla a samozřejmě, cílem jsou i řezbářské dílny a
obchůdky. Zde se nachází jedinečná a proslavená řezbářská škola v Evropě se stoletou
tradicí, vychovávající po generace mistry tohoto umění.
Oproti ostatním obcím v Lechtalu je tu větší soustředění obchodů, lékař, hotely a
restaurace a hospůdky, bohatě zdobený farní kostel s přináležející kostnicí.
K centrální obci přináleží osady Köglen, Untergiblen, Ober- a Unter Grüsau.
Z Elbigenalp vás trasy zavedou k původním horským osídlením (Alm) a útulným
horským chatám, např. k Bernhardseck Hütte (1.812 m), Herm. Barth Hütte (2.131 m)
či ke Griesbach Alm (1.475 m).
Nádherné jsou procházky po obou březích řeky, odkud např. můžete pokračovat k
horské pastvině Wase s kamzíky, prohlédnout si jednotlivé osady, užít si krásných
pohledů na řeku. V obci se nachází Fitnesstudio, tělocvična, mezi Elbigenalp a Bach
koupaliště a tenisové kurty.
www.lechtal.at/naturparkregion-lechtal/die-orte-der-region/elbigenalp/
http://elbigenalp.tirol.gv.at/
Rozlehlá vesnička v srdci údolí se rozkládá podél řeky Lech a jeho přítoku Alperschon
Bach. Sestává z centra (s obecním úřadem, infocentrem, obchody) a dalších částí –
Stockach, Obergiblen, Bichl, Unterwinkel a Kraichen. Rovněž zde najdete překrásně
zdobené domy, tak typické pro Lechtal.
Díky výhodné poloze a množství tras si můžete naplánovat jak odpočinkové nenáročné
pěší túry v krásné přírodě, například podél řeky Lech, trasy Bach – Holzgau anebo Bach
- Elbigenalp apod., ale i horské túry, např. do údolí Madautal okolo Bergheim Hermine
s výstupem na Memminger Hütte(2.242 m) nebo Parseierspitze (3.036 m). Anebo zvolíte
na druhé straně řeky na oblíbený vrchol Jöchelspitze (2.226 m) s dalšími navazujícími
trasami. Zde, poblíž vrcholové stanice lanovky, se také nachází malé horské muzeum
Bergheumuseum a botanická naučná stezka (Lehrpfad). Jöchelspitze je centrem
paraglidingu.
V obci je sportoviště, mezi Elbigenalp a Bach se nachází koupaliště a tenisové kurty.
http://gemeinde-bach.at/
www.lechtal-info.com/orte/bach.html
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Holzgau
1103 m n. m.

Steeg
1122 m n. m.

Vorarlberg
Warth
1.500 m n. m.

Holzgau leží v horní části údolí řeky Lech. Malebná vesnička, známá svými nádhernými
domy bohatě zdobenými freskami, je nazývána perlou údolí. V centru obce se nachází
infocentrum s muzeem, je tu několik hotelů, restaurací, obchodů a pekařství, sportovních
obchodů a půjčoven, sportoviště - tedy dobré zázemí pro každého návštěvníka. V létě se
tu konají koncerty a různé místní slavnosti.
Okolí obce je protkáno značenými cestami, např. k údolí Hohenbachtal s oblíbeným
výletním cílem Simmswasserfall nebo horské trasy k Simms Hütte (2.004 m), Muttekopf
(2.433 m) či k Jöchelspitze (2.226 m).
Jedinečným zážitkem je přechod po zavěšeném mostě nad údolím Hohebachtal ve
výšce cca 110 m, který je součástí dálkové trasy Lechweg.
Přehled významných osobností, chráněných domů a informace o malířích, kteří malovali
fasády domů, kostela, soch, zajímavosti o obci a okolí apod.:
www.lechtal.at/fileadmin/userdaten/pdf/Sehenswertes_Holzgau_web.pdf
www.holzgau.tirol.gv.at/
Steeg je nejvýše položenou obcí v údolí Lechtal a poslední vesnicí před hranicí Tyrolska
se spolkovou zemí Voralberg. Rozkládá se podél řeky Lech, na úpatí mohutné hory
Pimig (2.406 m). Je dalším oblíbeným turistickým centrem, konají se tu každoroční
tradiční slavnosti a koncerty. K obci přináleží osady Ellenbogen, Dickenau, Ebene,
Hägerau a Kienberg.
Mimo obchody tu najdete jedinečnou výrobnu alpských sýrů s prodejnou, oblíbenou
cukrárnu s domácími produkty, pekárnu, restaurace a kavárny a také řezbářské
obchůdky. Pro relaxaci je hostům k dispozici areál s krytým bazénem Aqua Nova.
Odtud se můžete vydat na túry do údolí Kaisertal s nádhernou horskou osadou Kaisers a
výstupem na Kaiserjoch (2.388 m), údolí Bockbachtal s výstupem na Rauther Kreuz
(2.520 m), z údolí Krabachtal můžete vystoupat na Stuttgarter Hütte (2.305 m), anebo
z údolí Hochalptal můžete pokračovat na alpské vrcholy ležící poblíž hranic
s Německem.
www.lechtal-info.com/orte/steeg.html
www.naturpark-lechtal.at/das-lechtal/steeg-haegerau.html
Dnešní významná turistická obec, oblíbená pro zimní i letní rekreační možnosti leží na
spojnici do údolí Lechtal, do oblasti Bregenzenwald a do oblasti spolkové země Arlberg:
Lech-Oberlech- Zürs.

K historii: Toto horské území bylo prapůvodně obývané Kelty a Rétoromány. V roce 1059 císař Jindřich IV daroval tuto
oblast v okolí Widdersteinu jako velké lovecké území augsburskému biskupství, které ji vlastnilo až do r. 1806.
Koncem 13. stol. došlo k osídlení regionu rodem Walserů, pocházejícího ze západního švýcarského kantonu Wallis.
Walserové zde získali půdu jako léno od švábské vrchnosti, a zároveň k tomu mnohá, do té doby neobvyklá, práva a
svobody pro podporu trvalého osídlení ve vysokohorské oblasti. Dodnes se v některých odlehlých horských oblastech
můžete setkat s původními zvyky, tradicemi a nářečím. Walserům připadly horské obce Lech (dříve Tannberg am Lech),
Warth, Hochkrumbach, Schröcken a Mittelberg, sídlo a farnost bývala v obci Lech.
V roce 1602 byl ve Warthu postaven první kostel a farnost pro přilehlé obce. V roce 1626 byla obec rozdělena – farnost
zde zůstala i pro osady Lechleiten a Gehren, ale politicky se tyto obce dostaly pod správu obce Steeg v Tyrolsku.
Velký význam pro rozvoj chudé oblasti mělo otevření Arlbergské železnice v roce 1884, dokončení silnice
Lechtalbundesstrasse v roce 1908 a obchodování s německou oblastí okolo Oberstdorfu. Z této doby se zachoval v obci
Lechleiten objekt původní celnice.
O rozvoj cestovního ruchu se po 1. světové válce velice zasloužil místní farář Essl, sám vášnivý a úspěšný sportovec,
který zde se svolením biskupa založil hostinec Gasthaus „Pfarrhof“. Z jeho iniciativy se tu konalo i první školení pro
lyžařské instruktory. V roce 1928 byl otevřen první hotel Berghotel „Biberkopf“, a také první sídlo místní policie,
Gendarmerie. V roce 1933 byla otevřena pošta.

K přerušení rozvoje došlo v roce 1933 vydáním sankce nacionalistického Německa vůči Rakousku, tzv. 1000Mark-Sperre: pokud němečtí občané chtěli překročit hranice do Rakouska, museli zaplatit poplatek ve výši
1000 říššských marek, v přepočtu dnes cca 4200 EUR. Na obyvatele Warthu tak dolehla opět velká chudoba,
žili velice nuzně jako před sto lety.
Po 2. světové válce byla v roce 1957 vybudována silnice na Hochtannberg, v roce 1953 byl postaven první
vlek a v roce 1964 první sedačková lanovka. K další podpoře rozvoje cestovního ruchu a hospodářskému
rozvoji došlo pod vedením zdejšího populárního učitele Meinrada Hopfnera, který tu jako úspěšný starosta
pracoval 35 let!
Okolím Warthu dnes můžete putovat po tématické trase "Po stopách Walserů". Trasa se dělí na 10 okruhů.
Podrobněji viz: www.warth-schroecken.com.
Další informace
www.bregenzerwald.at/en/ort/village-warth/
www.warth-schroecken.com/de/region-arlberg/orte/warth-und-schroecken.html
Info o obcích
www.bregenzerwald.at/en/villages/
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Bezau
651 m n. m.

Schwarzenberg
696 m n. m.

Andelsbuch
613 m n. m.

Egg
565 m n. m.

Lech
1.444 m n. m.

Bezau je malé oblíbené letovisko s cca 2000 obyvateli, ležící na úpatí horského pásma
Bregenzerwald. Lesy je obklopené ze všech stran. Zdejší oblast byla osídlena už v době
železné, našly se zde pozůstatky zemědělské činnosti i důkazy o vypalování lesa.
První písemná zmínka o obci pochází ale až z roku 1249. Největší rozkvět však přišel
v 19. století, kdy zde byla vybudována pošta, silnice a městečko se také stalo sídlem
okresního soudu. Později se i zde začal rozvíjet cestovní ruch.
Hlavní město oblasti Bregenz a Bodamské jezero je odtud vzdáleno cca 20 km vzdušnou
čarou.
Hned nad obcí jsou skvělé sjezdovky a lanovky, v letní sezóně např. na horu
Sonderdach.
Malebná vesnička s cca 1.800 obyvateli leží v širokém údolí Bregenzerwald, vzdálena
cca 15 km od hlavního města této spolkové země, Bregenzu.
První zmínka o obci pochází už z roku 1270, kdy bylo pojmenováno ještě jako
„Swa(r)zinberch“. V historickém jádru se nachází velké tradiční dřevěné domy a
opravený farní kostel. Hlavní ulice se rozprostírají do všech stran a jsou obklopené
dalšími pěknými domky. Nejbližší okolní obce jsou také poměrně malé, například
Alberschwende, Andelsbuch nebo Reuthe.
Největší atrakcí obce je však vynikající moderní koncertní sál z roku 2001
„Angelika-Kauffmann- Saal“, který je hodnocen jako jeden ze sálů s nejlepší akustikou
v Rakousku. Konají se zde také pravidelně několikadenní festivaly věnované dílu Franze
Schuberta „Schubertiade“ a dalších skladatelů období romantismu.
Další menší městečko v údolí Bregenzerwald, s cca 2.300 obyvateli, leží poblíž jezera
Bregenzer Ache, oblíbeného letního centra.
V roce 1902 tu byla otevřena železnice Bregenzerwaldbahn, v letech 1906 – 1908 tu
byla postavena v secesním stylu první vodní elektrárna regionu, nyní stavební památka,
která je stále v provozu. Dalšími chráněnými památkami je několik kaplí ze 17. – 18.
stol., fara v typickém zdejším stylu z r. 1801, nebo obytný dům z roku 1806, dříve
pivovar.
Najdete tu dále i sýrárnu se zajímavými produkty - prohlídky na objednávku.
Od roku 1902 – 1980 tu vedla lesní železnice z Bregenzu do Bezau, provoz přerušilo
zřícení skalní stěny. Dnes tu jezdí na kratší trase historický vláček z doby Rakouskouherské monarchie.
Město v oblasti Bregenzerwald bylo k Rakousku připojeno v r. 1930. Nachází se tu
pivovar, elektrárna, lázně, prohlédnout si můžete soukromou provozovnu nabízející
včelařské výrobky a další regionální kulinářské produkty, sýrárnu s domácími výrobky.
V muzeu se seznámíte s kroji, zvyky a tradicemi tohoto kraje.
Lech je malé městečko v okrese Bludenz ve spolkové zemi Vorarlberg. Nachází se
na důležité dopravní trase, která spojuje Vorarlberg se sousedním Tyrolskem a která
prochází obcí Warth.
Městečko má cca 1.600 obyvatel, administrativně k Lechu patří ještě okolní obec Zug
a osady Oberlech a Stubenbach. Celou obcí protéká řeka Lech a vytváří tak přirozený
předěl mezi částí s obchody a restauracemi a částí s hotely, penziony a apartmány,
kterých je tu opravdu mnoho. Přes řeku je vystavěno několik mostů a můstků. V roce
2005 se tu prohnala ničivá povodeň, která se zapsala do novodobých dějin.
Opět tu najdete mnoho domů zdobených freskami, původní starobylé domky, ale i
moderní architekturu.
Obec založil rod Walserů koncem 13. století a nazval ji Tannberg am Lech. Pravděpodobně na
začátku 14. stol. zde postavili farní kostel svatého Mikuláše,
v 16. stol. zde byla postavena, jako v centru oblasti, i budova okresního soudu Tannberg. Velkého
rozmachu se místu dostalo až ve 20. stol, kdy sem začalo jezdit mnoho turistů, v letní i zimní
sezóně obdivující zdejší přírodu, hory a klid.

Zdejší sjezdovky patří k těm nejkvalitnějším a luxusně vybaveným. I proto sem jezdí
pravidelně lyžovat světově známé osobnosti.
Spolu se sousední obcí Zug je tu připraveno 284 km upravených sjezdovek, 85 vleků
a lanovek s přepravní kapacitou 123.600 osob za hodinu. A další lanovky na vás čekají
o kousek dál, ve světoznámém středisku St. Anton.
V letní sezóně můžete v Lechu využít stejných lanovek pro túry k vrcholům hor
a k mnoha turistickým trasám.
www.lechzuers.com/sommer/sommeraktivitaeten-in-lech-zuers/
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VEDLEJŠÍ ÚDOLÍ V LECHTALU
Údolí Namlos
(z obce Stanzach)

Turistické trasy
Údolí
Bschlaber Tal
(z obce Elmen)

Turistické trasy
Údolí Gramais,
(z obce Häselgehr)

Turistické trasy
Údolí Madau
(z obce Bach)

Turistické trasy
Údolí Kaisers
(z obce Steeg)

Turistické trasy
Údolí
Hornbachtal,
z obce
Hinternhornbach

Turistické trasy

Vesnička Namlos (1.263 m) a osada Fallerschein (1.302 m) se nacházejí asi 10 km
od Stanzachu. Jsou oblíbeným venkovským rekreačním místem.
Fallerschein se 42 horskými sruby je největší horskou osadou / Almdorf v Tyrolsku.
I tady najdete 2 restaurace s tradiční tyrolskou kuchyní.
Obě místa jsou výchozím místem k dalším vysokohorským túrám.
www.outdooractive.com/de/bergtouren/namlos/bergtouren-in-namlos/2517461/
Do údolí Bschlaber Tal vede úzká silnice prudkým stoupání z obce Elmen.
Malá obec Bschlabs (1.316 m) je nejstarší vesničkou Lechtalu a z historického hlediska
určitě nejzajímavější – oceníte tu stará obydlí, i poutní kostelík Panny Marie Sněžné.
Na konci údolí leží vesnička Boden. Starým dochovaným původním domkům vévodí další
pamětihodnost - renovovaný kostelík sv. Josefa s nejstaršími varhanami v okolí.
Tady začíná mnoho výletních tras a horských túr.
Kousek před obcí Boden (1.356 m) odbočuje nádherná panoramatická silnice k průsmyku
Hahntennjoch (1.903 m), letnímu přejezdu přes Lechtalské Alpy do Imstu.
Tady leží osada Pfafflar (1.619 m), která je uznávaným nejstarším vysokohorským sídlem
v Tyrolsku. Najdete tu úžasné dřevěné domky, jejichž konstrukce sahá až do 13.stol.
Bschlabs, Boden a letní osada Pfafflar mají cca 130 stálých obyvatel.
http://members.aon.at/bergheimat/wanderskizze.htm
http://members.aon.at/bergheimat/Wanderungen.htm
Romantická horská vesnička obklopená majestátními alpskými velikány, četnými potoky
i horskými jezery.
Už z roku 1427 pochází první písemná zmínka o obci Gramais. Ta je nyní, s osadami
Dörfl, Gschwendt a Riefen, druhou nejmenší samostatnou obcí v Rakousku.
Z obce vybíhá několik vysokohorských a dálkových tras.
V roce 2001 tu bylo založeno "Heimatmuseum Gramais" s cílem sbírat, obnovovat,
udržovat a vystavovat staré spotřebiče, zemědělské nářadí, ruční nářadí, nábytek, sáňky,
fotografie, obrázky, dokumenty apod., a seznámit tak návštěvníky se zajímavostmi
z tohoto údolí.
www.outdooractive.com/de/search/?q=Gramais
www.gramais.com/
Cesta vystavěná v roce 1966 vás zavede z obce Bach serpentinami nad horským přítokem
řeky Lech - potokem Alperschon, až k samotě Madau (1.308 m) s alpskou chatou
Hermine. Odtud se dál můžete vydat po nádherných horských trasách směrem
na Memmingerhütte a Saxeralm.
http://madau.com/
www.outdooractive.com/de/search/?q=madau
Ze Steegu vede údolím asfaltová silnička, zpočátku prudce stoupající. Kaisers,
s nadmořskou výškou 1.522 m, je nejvýše položenou obcí s přináležejícími samotami
Boden a Kienberg. Obklopují ji velkolepá alpská pohoří, od domu Edelweisshaus se vám
naskytne úžasný panoramatický výhled na celé údolí. Také odtud můžete pokračovat
dalšími vysokohorskými túrami po hřebenech hor.
V roce 2015 zde byl přes soutěsku Kaiserbach-Schlucht vystavěn zavěšený most pro pěší,
v délce 76 m – více viz pěší túry
www.outdooractive.com/de/search/?q=kaisers+in+lechtal
Po starých pašeráckých stezkách. Ve vzdálenosti cca 6 km od obce Vordernhornbach se
na konci údolí Hornbachtal nachází malá horská obec Hinternhornbach (1.101 m). Na
dosah odtud se vypíná překrásný vrchol Hochvogel (2.594 m), přes nějž probíhají hranice
mezi Rakouskem a Německem.
V dávných dobách tudy procházely tajné pašerácké stezky, kterými se dopravovalo vzácné
zboží do Německa. Dnes jsou tyto stezky označeny a upraveny.
www.outdooractive.com/de/search/?q=hinterhornbach

Další turistické trasy www.lechtal-info.com/touren-liste.html
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HORSKÉ TÚRY - VÝSTROJ, TRASY, PRŮVODCI, HORSKÉ CHATY
Všechna nástupní místa na výlety jsou dostupná buď přímo z místa ubytování, nebo s doplňující krátkou cestou
autobusem, který má skupina vždy k dispozici – nezáleží tedy na místě ubytování.
V ceně pobytu je cesta autobusem do 50 km denně – viz Všeobecné podmínky JEKA, www.jekacs.cz
Upozornění pro horské výstupy
Vedoucí skupiny by měl být pro účastníky pobytu jistou autoritou. Pro zvládnutí odlišnosti horského terénu je
nutné, aby se před túrou seznámil se všemi údaji na základě informací obsažených v průvodci a na
turistických mapách. Pokud se jedná o skupinu menších dětí, zkontrolujte vždy jejich vybavení na cestu
a oblečení.
Samozřejmostí vedoucího je také postarat se o první pomoc (lékárnička) a před náročnou túrou se informovat
o meteorologických podmínkách (a případně zajistit horské vůdce, ověřit si přístupnost horských chat,
koordinovat dopravu.
Během výstupu a sestupu jde vedoucí stále v čele a dodržuje rozumné tempo chůze.
Při sestupu představují největší nebezpečí svahy pokryté mokrou, či dokonce jen vlhkou trávou! Dávejte
pozor, abyste na skalnatých a svažitých místech nezpůsobili pád kamenů, které by mohly vážně ohrozit vás,
ale i turisty pod vámi. V létě je lepší vydat se na cestu v ranních hodinách, abyste se mohli vrátit do ubytovny
nebo horské chaty nejpozději odpoledne.
Vedoucí musí navíc počítat s rizikem vzniku bouře během odpoledne a musí tedy dopředu zajistit bezpečný
útulek – viz seznam horských chat níže.
Účastníci výpravy respektují samozřejmě pravidla společenského chování, měli by dbát příkazů vedoucího
skupiny a vzájemně si pomáhat.
Chraňte životní prostředí, před odchodem z odpočinkových míst zkontrolujte úklid odpadků apod., aby
navštívená odpočívadla po vás zůstala čistá.
Ochrana přírody
V Tyrolsku, stejně jako v mnoha jiných zemích, existuje zákon na ochranu přírody. Tento zákon byl vyhlášen
na ochranu vzácných alpských rostlin, z nichž mnohým druhům hrozí vyhynutí. Různé druhy květin jsou
přísně chráněny a je zakázáno je trhat. V oblastech, které jsou označeny jako "Naturschutzgebiet" /chráněná
oblast, je výslovně zakázáno trhat květiny nebo jakékoli rostliny.
Dodržujte také zákaz kouření a rozdělávání ohně v lese, protože případné škody způsobené touto činností by
byly nenapravitelné.
Rovněž je nařízeno udržovat přírodu v čistotě a klidu. Neodhazujte tedy ani láhve, ani krabičky či papíry, které
znečišťují přírodní prostředí. Upozorněte účastníky pobytu, aby tato základní pravidla chování v přírodě
neporušovali
Túry
Pokud členy své skupinu dosud dobře neznáte, doporučujeme podniknout na úvod tzv. poznávací túru podle
zaměření skupiny.
Výstroj
Horská obuv s podrážkou s hlubokými drážkami je nezbytná (nejméně 0,5 cm).
Horskou obuv lze koupit v obchodech Sport Fredy a Schuhe Hosp ve Stanzachu nebo Sport Strobl v Holzgau
Horští vůdci
JEKA spolupracuje s místní horskou školou, která má proslulé a svědomité průvodce. Jeden průvodce
doprovází skupinu od 4 do 12 osob, podle náročnosti túry. Prodiskutuje s vámi program, určí stupeň obtížnosti
a vhodnost atmosférických podmínek.
Cena horského vůdce se pohybuje od 170 EUR za jednodenní výlet,
od 370 EUR za dvoudenní výlet s přenocováním. Cena se odvíjí od požadavků skupiny a náročnosti túry.
Horský průvodce
Wolfi Moosbrugger, Walchen 46b, Steeg
pro malé skupiny
+43 677 616 50 014, wolfi@wanderfuehrer-lechtal.at,
www.wanderfuehrer-lechtal.at
Horské chaty
Nocleh v horské chatě představuje pro mnoho skupin vrchol jejich prázdninového pobytu. Jestliže přenocujete
v horské chatě, můžete snadněji zdolat náročnější výstup a poznat přírodu výše položených míst.
Ve většině horských chat má JEKA výhodné tarify. Pro jejich uplatnění potřebujete formulář, který si vyžádáte
od zástupce Jeky.
Přenocování je v chatách možné jen pro skupiny mládeže, ne pro dospělé. O víkendu není přenocování
možné. Cena za osobu je cca 20 - 27 EUR/os/noc (cena nezahrnuje večeři a snídani).
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Kapacita horských chat a kontakty
Horské chaty
Míst k přenocování kontakt
Hermann von Barthhütte, 2.131 m 65 matrací

+43 5634 6671, www.hermann-von-barth.at

Kaiserjochhaus, 2.310 m

20 osob

+43 664 155 6533, www.kaiserjochhaus.at

Simmshütte 2.004m

50 lůžek + 2 pokoje

Memmingerhütte, 2.242 m

21 lůžek+
110 matrací
132 míst

+43-664-4840093
www.alpenverein-stuttgart.de/
www.simmshuette.com/
+49 8331 7505040,
www.memminger-huette.at
+43 664 266 9149 www.hanauer-huette.de

Hanauerhütte, 1.922 m
Anhalterhütte, 2.040 m
Leutkircherhütte, 2.251 m

14 lůžek + 75matrací www.anhalter-huette.de
Kvůli přestavbe bude chata do roku 2021 zavřena!
42 lůžek
+43 664 985 7849, www.leutkircher-huette.at

Kemptnerhütte, 1.846 m

Místo pro 290 osob

+49 8322 700152 www.kemptner-huette.de
kontakt@kemptner-huette.de
Stuttgarter Hütte, 2.310 m
36 lůžek+20 matrací + 49 711 769 63 688,
www.alpenverein-schwaben.de
Důležité
Rezervace v horské chatě se vždy zajišťuje předem prostřednictvím zástupce Jeky,
od kterého dostanete potvrzení o rezervaci.
Příchod do chaty naplánujte před 18:00 hod.
Při noclehu v horské chatě musíte používat ložní prádlo.
JEKA je telefonicky ve spojení s chatami, takže je schopna sledovat pohyb skupin a zajistit
tak jejich bezpečnost.
Vždy je nutné zanechat na místě informaci o cíli, trase a počtu účastníků túry.
Neměňte cíl a plán trasy, aniž byste tuto změnu předem neprojednali se zástupcem Jeky!
Popisy dalších
chat

www.lechtal-info.com/huetten-liste/type/berghuetten.html

Slovníček užívaných pojmů při horské turistice
Pro lepší orientaci v horském terénu nebo v mapách, uvádíme několik základních pojmů:
Bödle
zdrobnělina od slova Boden = země, půda
Gipfel / Spitze

vrchol

Grat

horský hřeben, hřbet

Markierter Weg

Alpský název označující přechod z jedné oblasti do druhé a nejvyšší místo tohoto
přechodu - horské sedlo.
Jöchl / Jöchle je zdrobnělina utvořená od slova „Joch“.
totéž co Joch, Jöchl - přechod je velmi úzký, nalevo a napravo ohraničený
zubatými skalami.
hřeben
alpský název označující větší či menší prohlubeň mezi dvěma většími či menšími
vyvýšeninami.
značená cesta, značená pěšina

Noch

masivní a impozantní skála, také skalní výčnělek.

Joch
Sattel
Scharte
Kamm
Kar

Další informace o údolí Lechtal:
www.lechtal.at
www.tannheimertal.com
www.lechweg.com
www.vitalesland.com
www.warth-schroecken.com
www.lechtal-info.com
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KLASIFIKAČNÍ STUPNĚ OBTÍŽNOSTI TRAS
Stupně obtížnosti pro turistiku
Vedle jednotných značení cest jsou turistické stezky podle
stupně obtížnosti zásadně rozděleny do tří stupňů obtížnosti:
* turistické stezky (lehké),
* horské stezky (středně těžké až těžké)
* alpinské trasy (velmi těžké).
Klasifikace etap se přitom orientuje podle konceptu tyrolských
turistických a horských cest země Tyrolska.

Žluté
turistické
stezky

Lehká
obtížnost

Turistické stezky jsou trasy procházející alpskými údolími, vedoucí na poměrně
plochém terénu, s charakterem dlouhých procházek.
Stezky jsou široké bez velkého stoupání nebo klesání.
Jsou vhodné pro všechny, u nichž se nepředpokládají ani zkušenosti z hor
ani speciální vybavení.
Označení se dodržuje v žluté základní barvě a na údaj obtížnosti upozorňuje
bílý kruh.

Červené
Střední
horské stezky obtížnost

Některé části stezek jsou úzké a strmé, ale lezecké pasáže jsou jištěné.
Nutností je odpovídající fyzická kondice s přiměřeným vybavením.
Odpovídající tabule jsou ve žluté základní barvě a mají červený kruh jako
ukazatel obtížnosti.

Černé
Těžká
horské stezky

Cesty předpokládají dobré alpinské zkušenosti, odpovídající vybavení, jistý krok
a netrpět závratěmi. Cesty jsou úzké, téměř v celé délce strmé a často
vysazené. Kdo se vydá na černou horskou cestu, musí počítat s delšími
jištěnými a lezeckými pasážemi.
Černé horské cesty jsou označeny na žlutých základních tabulích černým
kruhem jako ukazatel obtížnosti.

Alpinské trasy velmi těžké Nacházejí se ve vysokoalpinských oblastech, jsou tedy vystavené slunečnímu
záření a jsou zde nezajištěné části a lezecké pasáže.
Na možnost zřícení je důrazně upozorněno, protože alpinské trasy jsou místy
ohroženy uklouznutím. Alpinské trasy předpokládají vynikající schopnost
orientace, absolutně jistý krok a žádné závratě.
Označení má nápis „Alpine Route“ (alpinská trasa) jako stupeň obtížnosti.

Kritéria horských a vysokohorských
túr podle SAC Schweizer Alpen Club

www.bergwelten.com/files/schwierigkeitsgrade/BW-BergAlpinwanderskala_v1.pdf

Nouzové kontakty horské služby

140
144
112

Bergrettung Alpinnotruf Tirol
Bergrettung Alpinnotruf Vorarlberg
Evropský kontakt
11

DÁLKOVÁ TRASA „LECHWEG“
Certifikovaná dálková trasa LECHWEG, procházející údolím Lechtal
Evropská dálková trasa vybudovaná v roce 2012.
Nabízí jedinečný přírodní zážitek z krajiny, poznání historie, místních tradic, příběhů a pověstí ve třech
regionech a dvou zemích. Zde všude měla řeka Lech významnou roli v rozvoji této nádherné oblasti.
Tato nadnárodní dálková trasa byla podrobena Evropskou turistickou asociací přísnou kontrolou kvality, patří
mezi trasy nejlepší evropské kvality označené „Leading Quality Trail“.
Magická tyrkysová řeka ovlivňovala po staletí zdejší flóru a faunu. Hnízdí tu mnoho druhů chráněného
ptactva, naleznete tu divoce rostoucí orchideje apod. Na ochranu této divoké a rozmanité říční krajiny zde byl
založen Přírodní park Lechtal / Naturpark Tiroler Lech.
Lechweg je trasa začínající u pramene řeky Lech, v obci Lech am Arlberg, v blízkosti Formarinsee, ve výšce
1.793 m a prochází zemí Voralrberg a Tyrolsko, přes visutý most pro pěší v Rakousku – v Holzgau, až
do německého města Füssen im Allgäu, a k bavorským královským zámkům.
Převážná část cesty má mírný sklon. Podle individuální kondice a plánování etap si můžete zajistit v různých
etapách ubytování.
Obtížnost: 3 varianty – lehká, klasická a sportovní

Nejvyšší bod: 1.868 m

Délka Lechweg: 125 km

Nejnižší bod: 806 m

Kontakty

Další
informace

Tato značka je symbolem celé trasy: bílé „L“ na černém poli.
Najdete ji na domech, stromech i skalách podél cesty, a to každých 250 m.
Nedoporučuje se podnikat túry za bouřek a blesků. Nikdy se na túru nevydávejte sami!
Organizátoři zajistí rovněž převezení težkých ruksaků k jinému výchozímu místu.
K přesunu na jiné místo můžete využít výhodné místní autobusové přepravy – s kartou
Gästekarte nebo LECHTAL AKTIV CARD se slevou či zdarma.
Na projektu dálkové trasy Lechweg spolupracuje 5 patnerů, Lech Zürs Tourismus GmbH,
Tourismus Warth-Schröcken, Tourismusverband Lechtal, Tourismusverband Naturparkregion
Reutte und Füssen Tourismus und Marketing.
Jejich cílem je vytvořit udržitelný produkt, který ve všech oblastech zachovává ekologické
hodnoty regionů a tím zvyšuje i hodnotu regionu.
Lech Zürs Tourismus, 6764 Lech am Arlberg

+43 5583 21610

www.lechweg.com

Werbegemeinschaft Lechwege
Untergiblen 23, A - 6652 Elbigenalp

+43 5634 5315

info@lechweg.com

Füssen Tourismus, D-87629 Füssen

+49 8362 93850

Na webu najdete podrobnější informace o jednotlivých etapách rozdělených podle obtížnosti,
o zajímavostech na trasách, možnostech ubytování a mapy jednotlivých etap.
Mapy celé trasy i jednotlivých etap si můžete zakoupit nebo prohlédnout on-line.

Interaktivní
mapa

http://maps.lechweg.com/ar-lechweg/de/alpregio.jsp#i=-6572141813864382874&tab=TourTab

Popisy
jednotlivých
tras

https://www.lechtal-info.com/lechweg-liste.html
https://www.lechweg.com/de/der-weg/wegverlauf/

www.lechtal.at/sommer/der-lechweg/interaktive-karte/

Linkové autobusy na jednotlivých trasách:
www.lechweg.com/de/service/busverbindungen
Některé úseky této dálkové trasy procházejí okolo obcí anebo obcemi, kde má JEKA svoje
ubytovací objekty, a jsou popsány (nebo jejich části) v návrzích pěších tras pro každou oblast –
poznáte je podle značky této dálkové trasy.
--Upozornění – léto 2019:
Vzhledem k přetrvávajícím zimním podmínkám, sněhu a lavinám, v horních úsecích trasy Lechweg,
jsou etapy od Formarinsee do obce Lech a z obce Lech do Warthu zatím nepřístupné!
Wanderbus, který turisty odveze k Formarinsee, začíná provoz 19. 6. 2019!
Celá trasa je průchozí do poloviny října 2019.
BUS spoje
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VYCHÁZKY A TÚRY V OKOLÍ OBCE FORCHACH
Forchach – Weissenbach, s využitím úseku 12 dálkové trasy Lechweg
Lehká trasa podél břehu řeky Lech do obce Weissenbach.
Příjezd

Do obce Forchach, busem skupiny anebo linkovým autobusem – s kartou LECHTAL AKTIV
zdarma.

Výchozí bod:

Forchach, u zavěšeného mostu / Hängebrücke – nepřecházíte ho!

Popis cesty: Od mostu jdete stále podél řeky Lech, podle častého značení dálkové trasy Lechweg.
Tak dojdete k mostu Johannesbrücke přes řeku Lech. Ten zde byl vystavěn v polovině 19. stol. a
platilo se na něm mýtné. Dále pokračujete okolo jezera Baggersee, s místem pro odpočinek.
Poté přejdete hlavní silnici a vzdalujete se o břehu řeky, až dojdete k Weissenbachu a podél úpatí
vrchu Rauköpf k rašeliništi Moosberg – chráněnému území. Na loukách a pastvinách se tu střídají části suché
a vlhké země, najdete tu chráněné rostliny, hnízdiště mnoha druhů ptactva, např. skřivana polního. Pasoucí se
ovce tu přispívají k zachování biologické rozmanitosti území. Tak obejdete obec až k zařízení Kneippanlage,
kde si můžete zchladit unavené nohy, a do centra obce ke kostelu.
Délka cesty

7 km

Nejnižší bod: 886 m

Nejvyšší bod: 933 m

Občerstvení

Forchach/restaurace a Weissenbach.

Varianta:
pěší zpáteční
cesta

Jděte od kostela ve Weissenbachu přes hlavní silnici směrem k řece, a odtud podél řeky Lech pokračujte
cca 1,2 km až k napojení na Lechweg. Po značené trase jdětě cca 500 m k blízkosti mostu
Johannesbrücke. Ten ale nepřecházíte - před mostem odbočte vpravo, k okraji jezera a po pěšině
dojdete k hlavní silnici, kterou přejdete. Z tohoto místa pokračujete pěšinou nad lomem až k místu
Stuibenhütte a dále až k zavěšenému mostu přes řeku Lech. Most přejdete a po pěšině jdete cca 800 m
k hlavní silnici ve Forchachu.

Popis + foto + www.lechtal-info.com/touren/forchach-weissenbach.html
mapa
www.lechweg.com/de/der-weg/wegabschnitte/abschnitt-12-forchach-weissenbach/
Forchach – Vorderhornbach – Stanzach / nebo opačný směr
Pohodová trasa podél řeky Lech
Příjezd

Busem do Forchach

Výchozí bod: Forchach

Popis cesty: Z centra obce po úzké asfaltované cestě, okolo sportovního hřiště k břehům řeky Lech, přejít
přes 25 m dlouhý most přes Lech, za mostem po cestě vlevo, přes louky a les.. Zhruba po 7 km dojdete
k mostu, přejdete přes řeku Lech a dojdete do Stanzachu.
Délka cesty

Cca 4 hod.

Nejnižší bod: 910 m

Nejvyšší bod: 1.010

Náročnost

Lehká obtížnost

Občerstvení

Forchach/ Restaurace Sonne, Stanzach – Hotel Post

Popis + foto

www.lechweg.com/de/der-weg/wegabschnitte/abschnitt-11-stanzach-forchach/
www.acht-seligkeiten.de/2017%20AVWanderweb/17%20Lechweg%20Forchach%20Stanzach.html

Forchach - výstup k horské chatě Hochstanzer Alpe / Älpele (1.760 m)
Horská túra střední obtížnosti s výstupem pod vrchol Schwarzharskar Spitze (2.227 m)
Příjezd

Busem do Forchach

Výchozí bod: Forchach, hotel s restaurací Sonne.

Popis cesty:
Od hotelu Sonne vede napravo úzká asfaltovaná cesta, která lehce stoupá až k ohradě – cca 100m. Přejděte
louku se starými modříny napravo. Tam začíná značená cesta č. 103, na počátku nepříliš zřetelná, která prudce
stoupá napříč vrstevnicemi až k Hochstanzer Alpe s loveckou chatou Jagdhütte (1.450 m).
Je to typický lechtalský Hochkar, obklopený skalami a plazivými jedlemi (Legföhren) a od začátku léta také
alpskými rododendronovými porosty. Je oblíbeným místem kamzíků. Stejnou cestou zpět.
Délka cesty Výstup 2 hod., sestup 1,5 hod.

Nejnižší bod: 910 m

Nejvyšší bod: 1.760 m

Občerstvení Forchach/ Restaurace Sonne
Popis +
mapa

První část popisu trasy k Älpele (výstup k vrcholu pouze s průvodcem! – viz níže):
http://paraalpin.info/schwarzhanskarspitze_2227m.htm
www.outdooractive.com/de/route/bergtour/lechtal/aelpele-schwarzhanskarspitze/10131557/
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Forchach - výstup k vrcholu Schwarzhanskarspitze 2.227 m – pouze s průvodcem!
Horská túra s výstupem na vrchol Schwarzharskar Spitze (2.227 m)
Příjezd

Busem do Forchach

Výchozí bod: Forchach, hotel s restaurací Sonne.

Popis cesty:
Výstup s průvodcem k Hochstanzer Alpe s loveckou chatou Jagdhütte. Skalnatý masív nalevo je západní svah
Schwarzhanskarspitze. V jeho dolní části se nalevo vine nahoru z Älpele dobře viditelná cesta. Po ní se
nejprve přecházejí pastviny. Cesta se pak napojuje na stezku vedoucí až na Sattel mezi Hennesiegel nalevo
a Schwarzhanskarspitze napravo. Odtud zamíříte doprava, tedy na jih, a budete šplhat po velmi strmém
travnatém svahu. Výstup až ke křížku na vrcholu není příliž obtížný.
Návrat stejnou cestou, ale opatrně na travnatém svahu, zvláště ve vlhkém počasí.
Délka cesty

Výstup cca 4 hod., sestup cca 3 hod.

Nejnižší bod

910 m

Občerstvení

Forchach/ Restaurace Sonne

Náročnost: vysoká, pouze s průvodcem

Nejvyšší bod

2.227 m

Popis + mapa www.outdooractive.com/de/route/bergtour/lechtal/forchach-schwarzhanskarspitze-2.227m/8095151/
http://paraalpin.info/schwarzhanskarspitze_2227m.htm
Forchach - Landsberger Hütte (1.810 m) a horské jezero Traualpsee (1.631 m)
Pohodlná středně náročná trasa podél řeky Lech a jeho přítoku Schwarzwasserbach a náročnější výstup
k Landsberger Hütte a překrásnému alpskému jezeru.
Příjezd

Busem do Forchach

Výchozí bod: Forchach, hotel s restaurací Sonne.

Popis cesty:
Z Forchachu se vydejte přes louku a podél lesa k zavěšenému mostu přes řeku Lech. Za ním se dejte vlevo,
projdete lesem, přejdete přes mostek přes potok Schwarzwasserbach a zhruba po 1 hodině dojdete na velkou
mýtinu s myslivnou.
Odtud pokračujete mírně stoupající cestou č. 427, která v podstatě kopíruje břeh potoka Schwarzwasserbach
až k dalšímu můstku přes potok. (cca 2,5 hod.) Zhruba o 500 m dále, na rozcestí
značených cest a chaty Hassenteufen Hütte odbočte vpravo na cestu č. 425
a serpentinami začnete výstup na západní straně hory Tannegg. Minete chatu Tann
Hütte (1.610 m) a později dojdete na plošinu (1.887 m) s panoramatickým výhledem.
Odtud pokračujete k rozcestí značených tras, které rovně
překřížíte a jdete až k napojení na cestu č. 421. Zde odbočíte
vpravo a po cca 700 m dojdete k chatě Landsberger Hütte (1.810 m).
Od chaty se můžete vydat na malou procházku kolem nádherného horského jezera
Traualpsee. Stejnou cestou zpět.
Pozor: výstupy na vedlejší vrcholy z rozcestí na trase č. 425, na Steinkar Spitze a Leilach Spitze jsou možné
jen s průvodcem!
Délka cesty

Cca 6 hod. /cca 14,2 km

Občerstvení

Forchach / Restaurace Sonne

Nejnižší bod: 910 m

Nejvyšší bod: 1.810 m

Popis + mapa www.bergwelten.com/t/w/24011
www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/landsberger-huette/9492959/
www.lechtal-info.com/huetten/landsberger-huette.html

Okruh Forchach – Stanzach, Höhenweg
Okruh Stanzach - Forchach
Příjezd

Busem do Forchach

Výchozí bod: Forchach, hotel s restaurací Sonne.

Pohodový okruh střední náročnosti vede částečně podél řeky Lech.
Délka cesty

Cca 4 hod. / cca 8,6 km

Občerstvení

Forchach/ Restaurace Sonne

Nejnižší bod: 910 m

Nejvyšší bod: 966 m

Popis + mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/-hoehenweg-nachforchach/13971282/#dmdtab=oax-tab3
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VYCHÁZKY A TÚRY V OKOLÍ OBCE STANZACH
Okruh okolo Stanzachu, údolím podél říčky Namlosbach
Velmi lehká odpočinková trasa
Příjezd

Busem do Stanzach

Výchozí bod: centrum obce u kostela.

Popis cesty:
Před mostem, u Raiffaisen Bank, odbočíte u autobusové zastávky vlevo a jdete podél potoka Namloser Bach
až dojdete k dřevěnému mostu přes potok, nepřejdete ho, ale pokračujete rovně až k dalšímu mostu. Zde se
dáte vpravo a dojdete cestou až k místu, kde se cesta ztrácí ve vyježděné koleji. Odtud pokračujete pěšinou,
lehce stoupající podél okraje lesa a u malého rozcestí odbočíte vlevo. Tak dojdete až na silnici vedoucí do
obce Namlos. Chvíli po ní budete sestupovat, až minete 3 malé stodoly a dojdete k pěšině, která se vrací zpět
k potoku Namlosbach. Tudy se vrátíte do Stanzachu k výchozímu místu, případně z cesty můžete odbočit dřív
vlevo a dojít ke kostelu.
Délka cesty

Celý okruh cca 1,5 hod.

Občerstvení

Stanzach

Nejnižší bod: 936 m

Nejvyšší bod: cca 1.000 m

Popis + mapa www.bergwelten.com/t/ww/21905
Okruh Stanzach – Vorderhornbach – Stanzach,
s využitím Lechweg, úsek 10. etapy = Stanzach - Vordernhornbach
Podél břehu řeky Lech do obce Vordernhornbach a zpět.
Příjezd

Busem do Stanzach

Výchozí bod: centrum obce, u mostu

Popis cesty:
Vyházíte od mostu ve Stanzachu, u Raiffaisen Bank, podél značené cesty „Lechweg“ dojdete k řece
Lech a podél břehu pokračujete až k mostu přes řeku. Most přejdete a za ním hned odbočíte vlevo po
značené trase podél zalesněného břehu, asi po 500 m vás cesta zavede přes louku k malé silnici a
po ní dojdete až do centra obce Vorderhornbach.
Z centra obce se vydáte dále ke koupališti, přejdete most před potok Hornbach a pěšinou podél koupaliště
a břehu potoka dojdete k soutoku potoka s řekou Lech, pěšina se stáčí směrem ke Stanzachu, nyní již podél
řeky Lech. Po ní dojdete zpět k mostu, který jste již jednou přecházeli.
Po asfaltové silnici jděte rovně cca 300 m a pak odbočte vlevo na cestu vedoucí po okraji lesíku zpět do
Stanzachu (okolo JEKA kanceláře a JEKA domu Groeninghe).
V obci Vordernhornbach můžete využít „Bio“koupaliště – viz oddíl Obce regionu
Délka cesty

Celý okruh cca 9 km/4 hod.

Nejnižší bod: 936 m

Nejvyšší bod: 974 m

Občerstvení

Restaurace a obchod ve Stanzachu a Vordernhornbachu.

Varianta

Z obce Vordernhornbach můžete podniknout výstup na Grubachspitze (2.100 m):
z centra obce, za kostelem, po značené cestě směrem na Grubach Spitze. Cesta postupně stoupá až
k pastvině a lavičce, odkud je další úsek strmější. Ten vás přivede k další lavičce a od ní dojdete lesní
cestou k dalšímu rozcestí, podle ukazatele pokračujete k vrcholu. Posledních 100 m pod vrcholem
pokračujte velmi opatrně, zvýšenou pozornost věnujte při sestupu. Návrat stejnou trasou.
Výstup cca 3,5 hod., žádné obtížné úseky, pozornost věnujte orientaci v terénu.
Výstup ke Grubachspitze: www.lechtal-info.com/touren/grubachspitze.html

Popis + mapa www.lechtal-info.com/touren/vorderhornbach-stanzach.html
www.lechweg.com/de/der-weg/wegabschnitte/abschnitt-10-vorderhornbach-stanzach/
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Okruh Stanzach - Stablalpe (1.411 m) - Stanzach
Pohodový okruh ze Stanzachu s nádherným výhledem na řeku Lech a hory nad Vordernhornbachem.
Příjezd

Busem do Stanzach

Výchozí bod: centrum obce u kostela.

Popis cesty:
Z centra obce se vydejte po silnici směr Namlos až dojdete k restauraci Jamdo.Kousek za ní odbočte vpravo,
ke cvičným vlekům na louce, dojdete k hornímu konci vleku, k němuž se stáčí v ohybu silnice na Namlos. Po
silnici půjdete asi 100 m, a pak odbočíte na lesní pěšinu vpravo. Zalesněným územím budete mírně stoupat
k úpatí Neerenkopf, později přechází k jeho hřebeni (1.700 m), kde přecházíte skalnaté území. Z této pěšiny
neodbočujte. Zavede vás až k chatě Stablalpe s nádherným panorama na Lechtalské Alpy.
Od chaty sestoupíte do obce Elmen. Odtud se vracíte obecní silnicí, procházející obcí
směrem na Stanzach, na rozcestí s kapličkou odbočíte vpravo, projdete okolo JEKA domu
Lamme a pokračujete stále rovně. Silnice se mění v pěšinu, procházející souběžně nad
hlavní silnicí, s níž se posléze spojuje. Tuto hlavní silnici opatrně přejděte a pokračujte
do Stanzachu pěšinou podél řeky Lech anebo pěšinou přes pole.
Zpět stejnou cestou, případně podle pokynů vedoucího busem skupiny
Délka cesty

Stanzach - Stablalm 3 hod.,
celý okruh cca 7 hod.

Nejnižší bod: 936 m

Nejvyšší bod: 1.700 m

Náročnost

Lehká, pouze s jedním obtížnějším úsekem – lezení o délce cca 350 m

Občerstvení

Restaurace a obchod ve Stanzachu, horská chata Stablalm.

Kontakt

www.stablalpe.at
www.lechtal.traumhaft-schoen.de/stablalm.htm
www.lechtal-info.com/huetten/jausenstation-stablalpe.html
www.lechtal-info.com/huetten/stablalm.html

Stanzach – Pleisspitze (2.121 m) / na směrovkách uveden i název Bleisspitze
Horská túra střední náročnosti po dobře značené cestě.
Příjezd

Busem do Stanzach

Výchozí bod: centrum obce u kostela.

Popis cesty:
Z centra obce Stanzach vyjděte směrem na Reutte, přejděte most a za ním odbočte vpravo do kopce.
Cesta pokračuje kolem JEKA domu Bergland až k zalesněnému úpatí hory. Zde podle ukazatele jděte pěšinou
do lesa a odbočte vlevo, kde začíná lesem výstup po značené cestě až k lovecké chatě Pleishütte (1.690 m)
a odtud až k vrcholu Pleisspitze. Sestup stejnou cestou.
Délka cesty

Stanzach – Pleisspitze cca 3 hod.

Nejnižší bod: 936 m

Nejvyšší bod: 2.121 m

Občerstvení

Restaurace a obchod ve Stanzachu

Popis a foto

www.outdooractive.com/de/route/bergtour/lechtal/stanzach-pleisspitze/8095454/
www.lechtal-info.com/touren/pleisspitze.html

Loveckou stezkou / Jägersteig Namlos ze Stanzachu do údolí Namlostal a obce Namlos (1.263 m)
Trasa lehké náročnosti podél břehu potoka Namlosbach a soutěskou v údolí Namlostal.
Příjezd

Busem do Stanzach

Výchozí bod: centrum obce u kostela.

Popis cesty:
V centru obce přejděte most, tedy směrem na Reutte, a za ním odbočte silnicí vpravo na plošinu nad obcí.
Jděte stále rovně podél JEKA domu Bergland až na konec cesty, a na okraji lesa dojdete k rozcestí. Zde se
vydejte podle ukazatele Jägersteig nach Namlos. Stezka lesem je zpočátku strmá. Později s menším
stoupáním obchází soutěsku v malém sevřeném údolí Rappental a vrací se zpět nad břeh potoka Namlosbach
– přes soutěsku vede v údolí dřevěný mostek a kovový zavěšený most. Odtud se naskýtají nádherné výhledy
jak na hory nad Elmenem, tak nad Vordernhornbachem. Stezka vede údolím až do obce Namlos (1.263 m).
Zpět stejnou cestou.
Délka cesty

Cca 4 hod.

Občerstvení

Restaurace a obchod ve Stanzachu a Vordernhornbachu.

Nejnižší bod: 936 m

Nejvyšší bod: 1.263 m

Popis a mapa www.bergwelten.com/t/w/17800
www.lechtal-info.com/wanderungen/jaegersteig-namlos.html
www.acht-seligkeiten.de/2016%20AVWanderweb/16%20Haengebruecke%20Namlos%20Fallerschein.html
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Horský okruh Namlostal – Fallerschein (1.302 m) - Namloser Wetterspitze (2.553 m) – Namlos (1.263 m)
Delší vrcholová túra s větším převýšením a vrcholovým výstupem, obtížnost náročná.
Příjezd

Doporučujeme převoz busem ze Stanzachu do údolí Namlostal do místa odbočky k údolí
Fallerschein. Autobus přejede podle pokynů vedoucího do obce Namlos.

Výchozí bod:

Odbočka v údolí Namlostal do údolí Fallerschein

Popis cesty:
Z odbočky (1.178 m) do údolí Fallerschein pokračujte pěšky podél potoka Sommerberg Bach až do horské
obce Fallerschein (1.302 m - viz v oddíl „Vedlejší údolí Lechtalu“).
Od kaple stoupejte pastvinami, většinou podél břehů Sommerberg Bach až k horskému sedlu Sommerberg.
Na rozcestí odbočte vlevo, překročte potok a kolem horské chaty (1.752 m) vystoupejte až k Sommerbergjoch,
místa pro odpočinek s nádherným výhledem.
Od křižovatky horských tras se dejte vlevo k vrcholu, po velmi strmé cestě, která později vede kamenitým
terénem až na vrchol Namloser Wetterspitze (2.553 m).
Odtud sestupujte jižní cestou směrem na Grubig Kar (2.275 m), kde se cesta napojí na vrcholovou trasu
č. 617 až k sedlu Grubigjoch (2.185 m). Asi po 1,5 km dojdete k rozcestí a odbočíte vlevo na cestu č. 616.
Ta se stáčí podél hory Drei Köpfe a podél potoka Brennters Bach a chat Teilwiesen (1.275 m) dovede až
do obce Namlos.
Při sestupech jděte velice opatrně, nezkracujte si cestu přes ostré zatáčky!
Délka cesty

Fallerschein – Namloser Wetterspitze
Nejnižší bod: 936 m
4 hod., Namloser Wetterspitze – Namlos
cca 4 hod.

Občerstvení

Horské hostince Fallerschein s typickým tyrolským jídelníčkem.

Nejvyšší bod: 2.553 m

Popis + mapa www.bergwelten.com/t/s/10309
+ foto
www.tourentipp.de/de/touren/Namloser-Wetterspitze-Bergtour_686.html
www.lechtal-info.com/touren/namloser-wetterspitze.html
www.lechtal-info.com/huetten/michls-fallerscheinstube.html
www.acht-seligkeiten.de/2016%20AVWanderweb/16%20Haengebruecke%20Namlos%20Fallerschein.html

Horský přechod:
obec Namlos (1.263 m) – Anhalter Hütte (2.038 m) – průsmyk Hahntennjoch (1.894 m) - Boden (1.357 m)
Náročná vysokohorská turistika pro zdatné turisty!!
Příjezd

Doporučujeme převoz busem ze Stanzachu do údolí Namlostal, do obce Namlos.
Autobus přejede podle pokynů vedoucího do obce Bschlabs nebo Boden.

Výchozí bod:

Stanzach

Popis cesty:
Z obce Namlos (1.263 m) se od kostela vydejte po značené cestě č. 616, která stoupá podél potoka Brennters
Bach a obtáčí horu Drei Köpfe po východní zalesněné straně. Vystoupáte až k rozcestí (1.831 m), odkud
neodbočujete, ale pokračujete přímo po stejně značené cestě.
Tak dojdete až k Anhalter Hütte (2.038 m) a nedalekému horskému jezeru
Kromsee. Chata patří německému spolku Deutschen Alpenvereins – DAV.
Odtud po začené alpské trase č. 601 sestupujete přes Steinjöchl (2.198 m)
k průsmyku Hahntennjoch (1.894 m). Odtud vede cesta souběžná se silnicí
až do chráněné památkové osady Pfafflar (1.619m) a nádherné malé obce
Boden (1.356m), ležící na konci údolí Bschlaber Tal.
(více viz oddíl Vedlejší údolí Lechtalu).
Odtud buď ještě můžete pokračovat do níže položené vesničky Bschlabs anebo sem pro vás dojede podle
pokynů vedoucího autobus.
Délka cesty

Namlos – Anhalter Hütte cca 4 hod.,
Anhalter Hütte – Boden cca 3 hod.

Nejnižší bod: 936 m

Občerstvení

Anhalter Hütte, http://www.anhalter-huette.de/kontakt/
Restaurace v hotelu Boden.

Nejvyšší bod: 2.038 m

Popis + mapa www.ich-geh-wandern.de/von-namlos-hinauf-zur-anhalter-h%C3%BCtte-%C3%B6sterreich
+ foto
www.lechtal-info.com/huetten/anhalter-huette.html
www.lechtal-info.com/news/tschachaun-anhalter-huette.html
www.acht-seligkeiten.de/2009%20AVWandern/09Anhalterhuette.htm
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VYCHÁZKY A TÚRY V OKOLÍ OBCE VORDERHORNBACH
A HINTERHORNBACH
Okruh Vorderhornbach – Stall - Vorderhornbach
Lehká nenáročná horská procházka po východním úbočí Stallkarspitze.
Příjezd

Busem do obce Vordernhornbach Výchozí bod: obecní úřad Vorderhornbach.

Popis cesty:
Z centra obce od obecního úřadu projděte obcí směrem ke koupališti. Ještě před ním, na křižovatce jděte
rovně podle ukazatele směrem na Hinterhornbach. Za posledním domem odbočte vpravo na lesní cestu.
Za několik minut dojdete na kraj lesa ke směrovkám „ Hagwald“, „Stall“.
Sejděte z cesty doleva na vyznačenou lehce strmou pěšinu, která vás asi za 30 min dovede k odbočce
doprava se směrovkou do Stall. Odtud budete šplhat přes pastviny, kde dříve zdejší statkáři sklízeli seno
z horských luk.
Přes louky se vine na východ cesta, ze které dosáhnete nejvyššího bodu výletu 1.440 m. Blízko malé skupiny
stodol, na pokraji bukového porostu vás cesta zavede do lesa. Asi po půl hodině se opět dostanete na lesní
cestu blízko Vorderhorbachu a sejdete do obce. Krásná krajina s mnoha zajímavými fotografickými cíli.
V obci Vorderhornbach můžete využít „Bio“koupaliště – viz oddíl Obce regionu
Délka cesty

Cca 5 km

Nejnižší bod: 936 m

Občerstvení

Restaurace a občerstvení ve Vordernhornbachu.

Nejvyšší bod: 1.440 m

Vorderhornbach – Baichlstein (1.164)
Nenáročný okruh okolo vrcholu Baichlstein, s výstupem pod vrchol Baichlsteinu a nádherným výhledem
Příjezd

Busem do Vordernhornbach

Výchozí bod: obecní úřad Vorderhornbach.

Popis cesty:
Od obecního úřadu se vydejte buď po silnici, anebo pěšinou přes pole směrem k obci Stanzach, před
výraznou pravotočivou zatáčkou se vraťte na silnici. Asi po 500 m odbočuje ze silnice stezka k lesu. Po ní
lehce stoupáte, překročíte pokok a dojdete až na mýtinu. O cca 100m dále odbočuje pěšina k vrcholu hory
Baichlstein. Od vrcholu se stejnou cestou vrátíte zpět k rozcestí. Pak cesta pokračuje dál, obtáčí se kolem
Baichlsteinu a dovede vás ke břehu řeky Lech a k mostu. Od mostu pokračujete zpět do obce
Vorderhornbach.
Délka cesty

Okruh cca 3 hod., 7,6 km

Nejnižší bod: 936 m

Občerstvení

Restaurace ve Vordernhornbachu.

Nejvyšší bod: 1.149 m

Popis + mapa www.bergwelten.com/t/w/25095
www.outdooractive.com/de/themenweg/lechtal/vorderhornbach-hoehenweg-zum-baichlstein-/1530276/
+ foto
www.acht-seligkeiten.de/2011%20AVWandern/Baichlstein%202011.html

Lechweg – 9. úsek dálkové trasy: Vorderhornbach - Elmen
Podél břehu řeky Lech z obce Vordernhornbach do obce Elmen, lehká túra.
Příjezd

Busem do Vordernhornbach

Výchozí bod: obecní úřad Vorderhornbach.

Popis cesty:
Z centra obce se vydejte po značené trase Lechweg okolo koupaliště. Trasa vás dále zavede okolo
bývaléko lyžařského vleku k začátku obce Martinau, kde stoupá do smíšeného bukového lesa a
později se stáčí a klesá k řece Lech. V osadě Klimm, náležející obci Elmen, můžete odbočit z dálkové
trasy a přes most přes Lech dojít do obce Elmen. V obci Vordernhornbach můžete využít „Bio“koupaliště – viz oddíl Obce regionu
Délka cesty

Cca 6 km, cca 2,5 hod.

Nejnižší bod: 936 m

Občerstvení

Restaurace a obchod ve Vordernhornbachu a Elmenu.

Nejvyšší bod: 1.100 m

Popis + mapa www.lechweg.com/de/der-weg/wegabschnitte/abschnitt-9-elmen-vorderhornbach/
www.lechtal-info.com/touren/elmen-vorderhornbach.html
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Hinterhornbach – Petersbergalm (1.285 m)
Lehká túra podél potoka Hornbach.
Příjezd

Busem do Hinternhornbach

Výchozí bod: Hinternhornbach.

Popis cesty:
Petersbergalm je jediná z původních horských salaší v Lechtalu, která je dosud
v provozu. Denně se tu zpracovává mléko na sýr a chutné domácí máslo.
Cesta začíná na rozcestí za domem Zipfelhof odkud jdete lesní cestou přes most
Hornbachbrücke, přes louky okolo horské pastviny Alm Drähütten až ke konci cesty,
k salaši Petersbergalm. Zpět stejnou cestou.
V obci Vordernhornbach můžete využít „Bio“koupaliště – viz oddíl Obce regionu
Délka cesty

tam i zpět cca 11,5 km

Nejnižší bod: 1.105 m

Nejvyšší bod: 1.278 m

Občerstvení

Petersbergalm. Otevřeno mimo pondělí, od poloviny května do poloviny října.
www.petersbergalm.at/
www.lechtal-info.com/huetten/petersbergalm.html

Popis a mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/petersbergalm/1533424/#dmdtab=oax-tab3
www.lechtal.traumhaft-schoen.de/petersbergalm.htm

Vysokohorský okruh
Hinterhornbach (1.101 m) - Kanzberg (2.009 m) – Jochspitze (2.232 m) - Hinterhornbach
Náročná vysokohorská túra jen pro zdatné turisty bez závratě.
Příjezd

Busem do Hinternhornbach

Výchozí bod: Hinternhornbach.

Popis cesty:
Vycházíte po červeně značené trase, s postupným stoupáním na Kanzberg (2.209 m), dále podél horského
hřebene a na hřebeni výstoupáte k Jochspitze (2.232 m), jíž protíná státní hranici.
Odtud pokračujete opatrným sestupem k vrcholu Hornbachjoch (2.020 m). Po spojení s vysokohorskou trasou
č. 431, která prochází z Německa, pokračujete do údolí Jochbachtal a zpět až do Hinterhornbachu.
Délka cesty

Cca 7 hod., cca 13,5 km, v některých
úsecích neznačená trasa

Občerstvení

Hinterhornbach

Nejnižší bod: 1.101 m

Nejvyšší bod: 2.232 m

Popis + mapa www.outdooractive.com/de/bergtour/lechtal/rundweg-kanzberg-hinterhornbach/108095088/
část cesty: www.bergwelten.com/t/s/8419

Hinterhornbach - Kaufbeurer Haus (2.007 m)
Příjezd
Busem do Hinternhornbach
Výchozí bod: Hinternhornbach.
Popis cesty:
Relativně přímý strmý výstup k chatě začíná v Hochwald, pokračuje přes
do kopce borovými lesy a později přes skalnatý terén, až k chatě
Kaufbeuerer Haus. Chata patří německému spolu Alpenverein.
Výstup trvá cca 2 – 2,5 hod. Trasa střední náročnosti vyžaduje dobrou
fyzickou kondici!
Odsud můžete pokračovat ke třem vrcholům – lehčí trasou k Urbeleskarspitze 2.636m, a náročnou trasou (viz škála SAC)
k Bretterspitze 2.608m a Gliegerkarspitze 2.577 m.
www.lechtal-info.com/news/bergtour-bretterspitze.html
www.bergwelten.com/t/b/17852

V obci Vordernhornbach můžete využít „Bio“koupaliště – viz oddíl Obce regionu
Délka cesty

Tam cca 3,4 km

Nejnižší bod: 915

Občerstvení

Chata Kaufbeurer Haus (otevřena jen o víkendu)

Popis a mapa www.bergwelten.com/t/w/3367
www.lechtal-info.com/wanderungen/kaufbeurer-haus.html
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Nejvyšší bod: 1.991 m

VYCHÁZKY A TÚRY V OKOLÍ OBCE ELMEN
A ÚDOLÍ BSCHLABER TAL
Obec Elmen leží na úpatí Pfeilspitze (2.469 m) a Rotwand (2. 334 m), jižně od obce pak odbočuje silnice
do kouzelného údolí Bschlaber Tal, výchozího místa mnoha různorodých výletů, pro méně zkušené i náročné
turisty, s cíli např. Anhalterhütte, Hanauerhütte, Muttekopfhütte a Steinseehütte, túry do Imstu přes průsmyk
Hahntennjoch, přes Kogelseescharte nebo Sattele do Gramais…
Okruh Elmen – Klimm – Martinau – Elmen, s využitím části 9. úseku dálkové trasy Lechweg
Lehká túra údolím řeky Lech
Příjezd

Busem do Elmen

Výchozí bod: Elmen

Popis cesty:
Projdete obcí směrem k Häselgehr, až k hlavní silnici, kterou musíte přejít. Za mostem, v osadě
Klimm se napojíte na dálkově značenou trasu Lechweg. Po ní vystoupáte kousek nad údolí a poté
serpentinami sejdete do obce Martinau, kde dálkovou trasu opustíte.
Projdete obcí okolo kostelíku až k mostu přes řeku Lech, a před ním odbočíte pěšinou k řece (most
nepřecházíte). Podél břehu řeky jdete cca 800 m, až se pěšina setká s místní silnicí. Po ní pokračujete zase
zpět ke stejnému mostu přes řeku, přejdete hlavní silnici a dojdete do obce Elmen.
zajímavost

U obce Martinau se nachází v období polovina května – polovina června oblast s největším
výskytem střevíčníku pantoflíčku (druh orchideje) v Evropě.
www.lechtal.traumhaft-schoen.de/frauenschuh.htm

Délka cesty

Okruh cca 6,5 km

Občerstvení

Elmen

Nejnižší bod: 956 m

Nejvyšší bod: 1.100 m

Popis + mapa http://maps.lechweg.com/ar-lechweg/de/alpregio.jsp#i=3175198&tab=TourTab
www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/wanderung-elmen-martinau-frauenschuhgebiet-elmen/103745762/

Elmen – Stablalpe (1.141 m) - Elmen
Příjezd
Busem do Elmen

Výchozí bod: Elmen

Popis cesty:
Pohodová nenáročná trasa. Projdete obcí Elmen směrem na sever až za poslední domy a přejdete most přes
Edelbach. Asi po 100 m za mostkem odbočíte vpravo starou cestu, která skoro přímo stoupá lesním porostem
až k silničce, po níž za cca 1 km dojdete až k chatě Stablalpe. Pěkný výhled na údolí. Odtud můžete jít stejnou
cestou zpět.
Délka cesty

Elmen – Stablalpe cca 3 km / 1,5 hod.

Občerstvení

Elmen, Stablalpe: www.stablalpe.at

Nejnižší bod: 976 m

Nejvyšší bod: 1.141 m

Popis + mapa www.lechtal.traumhaft-schoen.de/stablalm.htm
www.outdooractive.com/de/winterwandern/lechtal/zur-almwirtschaft-stablalm/2804859/
www.lechtal-info.com/huetten/stablalm.html

Elmen - Elmer Kreuzspitze (2.480 m)
Vysokohorská túra z obce Elmen na vrchol Elmer Kreuzspitze, náročné úseky ve vrcholových partiích
Příjezd

Výchozí bod: Elmen

Busem do Elmen

Popis cesty:
Výstup z obce Elmen je snazší. Z obce jdete k parkovišti a chatě Stablalm, dál jdete po stezce lesem kolem
lovecké chaty a po hřebeni dojdete až ke Kreuzspitze. Stoupání k vrcholu vyžaduje kontrolu a jistý krok.
Návrat stejnou cestou.
Za mokra, sněhu a ledu se výstup nedoporučuje!!
Túru podnikejte jen po delším suchém období! Pozor při sestupu na kluzké kameny a traviny!
Délka cesty

Výstup cca 3 - 4 hod.

Občerstvení

Elmen, Stablalm

Nejnižší bod: 1.000 m

Popis + mapa www.bergwelten.com/t/w/17856
www.lechtal-info.com/bergtouren/elmer-kreuzspitze.html
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Nejvyšší bod: 2.454 m

Vedlejší údolí z Elmenu: obce Bschlabs a Boden
Jednoduchá mapka s přehledem tras v okolí
obcí Bschlabs - Boden

http://members.aon.at/bergheimat/wanderskizze.htm

Bschlabs - Bschlaber Kreuzspitze (2.462 m)
Náročná vysokohorská túra z obce Bschlabs přes sedlo Bortigsattel (2.089 m) na vrchol Bschlaber Kreuzspitze
Příjezd

Výchozí bod: Elmen

Busem do Elmen

Popis cesty:
Příjezd do obce Bschlabs, ke kostelu. Odtud po nové silnici stoupat na sever do osady Egg a dále velmi dobře
patrnou cestou stoupat k sedlu Bortidsattel (přechod mezi Egger Muttekopf a Bschlaber Kreuzspitze).
Zde je odpočinkové místo s překrásným výhledem.
Ze sedla odbočte vlevo, směrem k Bchlaber Kreuzspitze a po schůdných pěšinkách, v poslední části velmi
příkrých, vystoupíte k vrcholu. Návrat stejnou cestou.
Túru podnikejte jen po delším suchém období! Pozor při sestupu na kluzké kameny a traviny!
Délka cesty

Tam i zpět cca 5,5 hod.

Nejnižší bod: 1.316 m

Občerstvení

Elmen, Bschlabs

Popis+mapa

www.lechtal-info.com/touren/bschlaber-kreuzspitze.html

Nejvyšší bod: 2.462 m

Horský okruh:
Bschlabs (1.316 m) - Plötzigtal – Anhalter Hütte (2.038) – Hahntennjoch (1.894 m) - Boden (1.357 m)
Delší horská trasa střední náročnosti s nástupem a ukončením v údolí Bschlaber Tal.
Příjezd

Busem přes Elmen do Bschlabs

Výchozí bod: Bschlabs

Popis cesty:
Vyjděte od hřbitova a po místní silnici jděte cca 600 m až k odbočce vlevo na Zwieslen. Z této odbočky vychází
doprava pěšina, označená č. 616, která ze začátku kopíruje silnici směrem do obce Boden, později se od
silnice odklání a postupným stoupáním vede podél potoka Plötzigbach lesem až ke Großebene. Odtud
pokračuje ještě asi 600 m podél zalesněného pásma, stále podél koryta potoka k bývalé chatě Plötzig Alm.
Odsud začíná strmější stoupání, až se cesta napojují na hřebenovou trasu č. 617. Zde odbočíte vpravo a
dojdete až k Anhalter Hütte (2.038 m) a nedalekému horskému jezeru Kromsee.
Na zpáteční cestu se dáte sestupem po značené alpské trase č. 601, přes Steinjöchl (2.198 m) k průsmyku
Hahntennjoch (1.894 m). Odtud vede cesta souběžná se silnicí až do chráněné památkové osady Pfafflar
(1.619m) až do nádherné malé obce Boden (1.356m), ležící na konci údolí Bschlaber Tal.
Délka cesty

Cca 5,5 hod. / 9 km

Nejnižší bod: 1.316 m

Občerstvení

Restaurace v obcích Bschlabs, Boden a horská chata Anhalter Hütte

Nejvyšší bod: 2.038 m

Popis + mapa www.lechtal-info.com/huetten/anhalter-huette.html
www.outdooractive.com/de/wanderung/imst-gurgltal/hahntennjoch-anhalter-huette-ploetzigtal/23301268/
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Vysokohorský přechod: Boden – Hanauerhütte - Gramais
Příjezd
Busem Elmen – Bschlabs - Boden
Výchozí bod: Boden
Trasa: Boden (1.356 m) – Hanauerhütte (1.922 m) - Gufelseejöchl (2.376 m) – s volitelnou odbočkou
a výstupem na Kogelseespitze (2.647 m) – jezero Kogelsee - Gramais (1.328 m)
Popis cesty:
Z obce Boden se vydejte do údolí Angerletal, okolo horské chaty Angerle Almhütte,
po alpské trase č. 601. Projdete podél stanice lanovky pro zboží zásobující horskou
chatu. Odtud stoupání po cestě až k chatě Hanauer Hütte, kterou je vidět již
zdaleka. Chata je otevřená od 15. 6. do konce září.
Poté pokračujete od chaty vpravo, po trase značené č. 621 a 624 k horské chatce Parzinhütte (2.048 m), za
níž se nachází jezero Parzinsee (2160m).
Asi za 40 minut dojdete na rozcestí.
V případě, že chcete zdolat vrchol Kogelsee Spitze, odbočte zde po trase č. 621 (k tomuto rozcestí se poté
vrátíte), jděte asi 500 m k dalšímu rozcestí u Gufelseejöchl, kde odbočíte vpravo na hřebenovou cestu
k vrcholu Kogelseespitze (2.647 m).
Poté se vraťe zpět k prvnímu rozcestí. Od něj se vydáte po značené trase č. 624, která vás zavede přes
Kogelsee Scharte k jezeru Kogelsee (2.171 m) a klesající hřebenovou trasou podél odtoku z jezera Kogelsee,
potoka Platzbach, až do obce Gramais.
Na trase je úsek se zajišťovacími lany.
Túru podnikejte jen po delším suchém období! Pozor při sestupu na kluzké kameny a traviny!
Délka cesty

cca 7 – 8 hod.

Nejnižší bod: 1.328 m

Nejvyšší bod: 2.373 m

Popis a mapa www.lechtal-info.com/touren/boden-gramais-gufelseejoechl.html
část trasy Boden – Hanauerhütte: www.bergwelten.com/t/w/3920
www.lechtal-info.com/huetten/hanauer-huette.html
www.outdooractive.com/de/bergtour/lechtal/boden-hanauer-huette-kogelseescharte-gramais/10495934/

video

https://hanauer-huette.de/2015/08/von-boden-nach-gramais/
www.youtube.com/watch?v=35HwMfCBvLM

Vysokohorský přechod: Boden - Sattele (sedlo) - Gramais
Trasa přes horské sedlo ve výšce 2097 metrů byla využívána několik staletí jako spojovací cesta mezi dvěma
vzdálenými horskými vesnicemi.
Příjezd

Busem přes Elmen do Bschlabs

Výchozí bod: Bschlabs

Popis cesty:
Z obce Boden se vydejte do údolí Angerletal, okolo horské chaty Angerle Almhütte, po alpské trase č. 601.
Asi za 1 km dojdete k rozcestí, odkud se vydejte vpravo po trase č. 623 do údolí Satteltal. Zpočátku vede cesta
podél pramenů potoka. Postupně vystoupáte až do sedla Sattele (2.097 m).
Dále již budete sestupovat do obce Gramais.
Na trase je úsek se zajišťovacími lany.
Délka cesty

Cca 4 hod. 5,5 hod.

Nejnižší bod: 1.328 m

Občerstvení

Gasthof Bergheimat v Bodenu a Gasthof Alpenrose v Gramais.

Nejvyšší bod: 2.097 m

Popis + mapa www.lechtal-info.com/touren/sattele.html
www.outdooractive.com/de/klettersteig/lechtal/gramaiser-sattele/11420857/

22

VYCHÁZKY A TÚRY V OKOLÍ OBCE HÄSELGEHR
A ÚDOLÍ GRAMAIS
OKOLÍ OBCE HÄSELGEHR (1 006 m) a GRAMAIS (1 328 m)
Do Gramais, nejmenší horské vesničce v Lechtalu s 66 obyvateli, lze dojít pěšky z obce Häselgehr za 2 hodiny
po údolní zpevněné silnici. Vesnička je výborným východiskem pro další túry a vycházky.
Na různé horské chaty, např. Steinseehütte, a Hanauerhütte, provozované turistickým spolkem Alpenverein,
vedou trasy přes některé průsmyky.
Okruh Häselgehr – vodopád Doser Wasserfall - Elmen - Häselgehr,
s využitím části 8. úseku dálkové trasy Lechweg
Lehká túra údolím řeky Lech
Příjezd

Busem do obce Häselgehr

Výchozí bod: Häselgehr, silniční most přes řeku Lech

Popis cesty:
Z obce Häselgehr jděte směrem na Stanzach, k mostu přes řeku Lech. Most nepřecházejte, odbočte
vlevo podle ukazatele trasy Lechweg směrem k samotě Luxnach. Cesta odbočuje a mírně stoupá
k lesu a k vodopádu Doser Wasserfall.
Po tomto úseku panoramatické trasy dojdete až do osady Klimm. Zde opustíte dálkovou trasu.
Sejdete po silnici k břehu řeky Lech a vracíte se proti porudu řeku zpět. Nejprve silnicí, až dojdete
k dřevěnému mostku přes řeku. Přejdete na druhou stranu a pokračujete kolem kapličky pěšinou podél řeky,
která vyústí před mostem v Häselgehru. Most přejděte a po chodníku dojdete zpět do centra obce.
Voda z vodopádu Doser Wasserfall, která tryská ze skalní jeskyně, byla dříve využívána pro provoz vodního
mlýna. Vodopád vysychá na sv. Martina (11. 11.) a opět začíná téct na sv. Jiří (24. 4.) – podle legendy za to
může drak, který v jeskyni ve správný čas otevírá a zavírá proud vody.
www.lechtal.traumhaft-schoen.de/doserfall.htm
www.lechtal-info.com/attraktionen/doser-wasserfall.html
Délka cesty

Okruh cca 10 km

Občerstvení

Häselgehr, Elbigenalp

Nejnižší bod: 1.006 m

Nejvyšší bod: 1.221 m

Lechweg

http://maps.lechweg.com/ar-lechweg/de/alpregio.jsp#i=3175190&tab=TourTab
www.acht-seligkeiten.de/2017%20AVWanderweb/17%20Doser%20Wasserfall.html

Häselgehr – Elbigenalp, s využitím části 7. úseku dálkové trasy Lechweg
Lehká túra údolím řeky Lech
Příjezd

Busem do obce Häselgehr

Výchozí bod: Häselgehr, silniční most přes řeku Lech

Popis cesty:
Z centra obce Häselgehr jděte směrem na Stanzach, k mostu přes řeku Lech. Zde odbočte vpravo na
značenou trasu Lechweg, která vás povede kolem řeky Lech a okolo koupaliště. U osady Grießau
se pak stáčí k hlavní silnici, kterou musíte přejít. Cesta pokračuje lesem s panoramatickým výhledem
k osadě Köglen, která přináleží k Elbigenalp, a stáčí se opět k hlavní silnici, kterou opět musíte přejít.
Tam najdete malý biotop. Dále pokračujete podél řeky Lech, až k mostu přes řeku. Tady opustíte dálkovou
trasu Lechweg, odbočte vpravo, cestou ke kostelu. Tak dojdete až k hlavní silnici, procházející celou obcí
a do centra obce Elbigenalp.
Délka cesty

cca 7 km

Nejnižší bod: 1.006 m

Občerstvení

Häselgehr, Elbigenalp

Lechweg

http://maps.lechweg.com/ar-lechweg/de/alpregio.jsp#i=3175176&tab=TourTab
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Nejvyšší bod: 1.115 m

Häselgehr – okolo Lachenkopf - Häselgehr
Středně obtížná horská trasa bez výrazných překážek
Příjezd

Busem do obce Häselgehr

Výchozí bod: Häselgehr, silniční most přes řeku Lech

Popis cesty:
Z centra obce Häselgehr jděte směrem na Stanzach, přejděte přes silniční most přes řeku Lech
a sestupte po cestě ke skladu dřeva na pile Selb. Přejděte malý most přes potok a o kousek dál začíná
značená cesta, která stoupá nalevo lesem - výstup na vrchol Muskogel (1.770 m) a vzdálenější Wannespitze
(Pokračovat v cestě až na Wannespitze je možné pouze s průvodcem!)
Cesta obtáčí horu Lachenkopf, asi za hodinu vyjdete z lesa blízko pramene - napajedla.
Po travnatém svahu stoupáte až k malé plošině, kde se znovu objeví les. Terén se zmírňuje. Pak minete
krmelec a o kus dál již dorazíte na vrchol Muskogel s nádherným rozhledem.
Sestup a zpáteční cesta po stejné trase.
Délka cesty

Tam a zpět cca 4 hod.

Občerstvení

Häselgehr

Nejnižší bod: 1.006 m

Nejvyšší bod: 1.770 m

Mapa + popis První část cesty:
www.ich-geh-wandern.de/von-grie%C3%9Fau-am-lech-hinauf-zur-grie%C3%9Fbachalm-%C3%B6sterreich

Häselgehr – Lichtspitze (2.365 m) – Häselgehr: Výstup s průvodcem!
Horská túra s výstupem na vrchol Lichspitze
Příjezd

Busem do obce Häselgehr

Výchozí bod: Häselgehr, silniční most přes řeku Lech

Popis cesty:
Z centra obce Häselgehr jděte směrem na Stanzach, přejděte most přes řeku Lech a pokračujte k odbočce do
údolí Gramaiser Tal a obci Gramais. Odtud vede vlevo lesem značená cesta k vrcholu Lichtspitze. Posledních
cca 600 m je hodně strmých, důsledně se řiďte značkami. V této části dodržujte zvýšenou opatrnost i při
sestupu. Stejnou cestou zpět.
Délka cesty

Výstup cca 3,5 hod., sestup cca 2,5 hod. Nejnižší bod: 1.006 m

Nejvyšší bod: 2.365 m

Občerstvení

Häselgehr

Další info

www.hikr.org/dir/Lichtspitze_17005/
www.tourentipp.de/de/forum/index.php/Thread/4565-Lichtspitze-Lechtaler-Alpen/

Häselgehr – Nockhütte (1.500 m) – Taja Alm (1.380 m) - Häselgehr
Lehká vycházková trasa na úbočí Lichspitze
Příjezd

Busem do obce Häselgehr

Výchozí bod: Häselgehr, silniční most přes řeku Lech

Popis cesty:
Z centra obce Häselgehr jděte směrem na Stanzach, přejděte most přes řeku Lech a pokračujte k odbočce
do údolí Gramaiser Tal a obci Gramais.
Odtud vede vlevo lesem značená cesta, směrem na vzdálený vrchol Lichtspitze. Odbočte na tuto cestu.
Ta po cca 700 m protíná silnici a stoupá zalesněným územím k chatě Nockhütte (1.500 m). Odtud již
nepokračuje směrem k Lichtspitze, ale odbočte vlevo k chatě Taja Alm, ležící na mýtině ve výšca 1.380 m.
Od chaty se vracíte zpět, lesní pěšina přetíná dvakrát malou silnici a pramenící potůčky a jednou silnici
ke Gramais. Tak dojdete zase zpět do výchozího místa u odbočky do údolí.
Délka cesty

Cca 4,5 km

Občerstvení

Häselgehr

Nejnižší bod: 1.006 m
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Nejvyšší bod: 1.500 m

Gramais (1. 328 m) – horské jezero Kogelsee (2. 171 m)
Horská túra střední obtížnosti k dobře přístupnému plesu v Lechtalu
Příjezd

Häselgehr – údolí Gramaiser Tal

Výchozí bod: Obec Gramais

Popis cesty:
Ve vesničce Gramais, na místě, kde cesta klesá směrem ke kostelu, zahněte doleva a poté stoupejte napravo
od potoka Platzbach, po značené trase č. 624. Asi po 15 min. dojdete na rozcestí, odbočíte vpravo k potoku.
(Rovně pokračuje pěšina přes průsmyk do obce Boden). Přejděte přes potok a stoupejte delší dobu mezi
zakrslými stromy až k malému vodopádu. Odtud je výstup již dost příkrý. Za malou chvíli dojdete ke krásnému
horskému jezeru. Sestup stejnou cestou, není zde žádná jiná možnost přístupu!
Délka cesty

Výstup z Gramais cca 1,5 hod.,
sestup cca 1 hod.,

Občerstvení

Gramais

Nejnižší bod: 1.006 m

Nejvyšší bod: 2.171 m

Popis a mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/gramais-kogelsee/7974331/
video

www.youtube.com/watch?v=pBVzR-Fy5aY

Gramais – horské jezero Roßkarsee (2.118 m) - Gramais
Horská túra střední obtížnosti.
Příjezd

Häselgehr – údolí Gramaiser Tal

Výchozí bod: Obec Gramais

Popis cesty:
Z obce Gramais zamiřte směrem na jihozápad, přes potok Otterbach. Přejděte přes most a vystupte přes
pastvinu do lesa. Tam začíná dobrá pěšina, která stále stoupá podél levého břehu potoka Roßkarbach.
U prvního vodopádu začněte stoupat doprava. Svah je strmější. Nahoře zahněte doleva k první terase blízko
potoka, kde je dobré odpočivadlo. Dále je cesta méně obtížná. V dálce je vidět Gramais. Půjdete po dobře
značené cestě, znovu zahnete doprava a na dně Hochkaru uvidíte jezero.
Sestup stejnou cestou do Gramais.
Tato túra nabízí turistům velké bohatství zážitků - průzračné prameny, romantické vodopády a horské potoky.
Na samém počátku léta zde můžeme ještě najít tající sníh pocházející z lavin a mnoho druhů rozkvetlých
alpských květin. Zbytky ledovců a modrou vodu obklopenou šedými skalami. Všude kolem jezera je rozmanitá
krajina. Alpská jezera se utvořila v době ledové, ráz terénu způsobil, že led pronikl do hloubky.
Varianta: okruh s vodopády přes Roßkarsee k Schafkarsee a zpět do Gramais, cca 13,5 km, středně náročná
trasa, cca 8 hod.
www.outdooractive.com/de/bergtour/lechtal/gramais-rosskarsee-schafkarsee/105121400/
Délka cesty

tam cca 2,5 - 3 hod., zpět cca 2 hod.

Občerstvení

Gramais

Nejnižší bod: 1.006 m

Popis + mapa www.lechtal-info.com/touren/rosskarsee.html
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Nejvyšší bod: 2.118 m

VYCHÁZKY A TÚRY V OKOLÍ OBCE ELBIGENALP
Elbigenalp je nejstarší obcí Lechtalu. Nachází se zde krásný renovovaný barokní kostel, řezbářská škola,
střední škola, oblastní muzeum, domov mládeže, místní kapela.
Elbigenalp je rodištěm slavných osobností, např. Antona Lumpera, vídeňského starosty, malíře a grafika
Josepha Antona Kocha, který se usadil v Římě, nebo Johanna Antona Falgera, statkáře, rytce, kronikáře,
malíře, horolezce a prvního turisty, který stanul na vrcholu Lechtaler Wetterspitze.
Elbigenalp – okruh okolo Grießau – Elbigenalp s variantou výstupu ke Griesbachalm (1.475 m)
Nenáročná procházka v okolí obce a podél břehu řeky Lech
Příjezd

Busem Stanzach – Elbigenalp

Výchozí bod: Elbigenalp

Popis cesty: Od obecního úřadu v centru Elbigenalp /Gemeindehaus se vydejte ke kostelu a pokračujte až
k mostu přes řeku Lech, a dále podél lesa, až za cca 1 km dojdete k rozcestí – dejte se vpravo, až dojdete ke
kapličce Pestkapelle St. Sebastien.Odtud pak pokračujte vlevo, k hlavní silnici procházející obcí. Kousek před
hlavní silnicí odbočte vlevo a za cca 1 km dojdete ke známému rozcestí. Odtud jděte po stejné cestě zpět
do centra obce.
Délka cesty

Nejnižší bod: 1.040 m

cca 5 km

Nejvyšší bod: 1.068 m

Varianta s výstupem ke Griesbachalm (1.475 m)
Podle předchozího popisu cesty dojděte do Grießau. Blízko posledního domu, ještě před kapličkou, zahněte
prudce vpravo na lesní cestu, která nejprve vede velkou zatáčkou po vrstevnici od potoka Griesbach, a pak se
k němu opět vrací. Podél potoka stoupá cesta až k chatě Griesbachalm 1.475 m. Návrat stejnou cestou.
Délka cesty

Grießau - Griesbachalm – Grießau cca 5 km / cca 2 hod.

Popis + mapa www.ich-geh-wandern.de/von-grie%C3%9Fau-am-lech-hinauf-zur-grie%C3%9Fbachalm-%C3%B6sterreich
www.bergfex.at/sommer/tirol/touren/wanderung/43067,griessbachalm/
www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/griessbachalp-1475-m/27824103/
Okruh Elbigenalp – podél řeky Lech – osada Köglen - Elbigenalp
Příjezd
Busem do Elbigenalp
Výchozí bod: Elbigenalp, obecní úřad
Popis cesty:
Lehká nenáročná procházka začíná od obecního úřadu v centru Elbigenalp/Gemeindehaus, vede směrem
k hotelu Alpenrose, kde před silničním mostem odbočte vlevo. Podél louky a lesíka dojdete až k řece Lech,
přejdete přes dřevěný mostek, za ním odbočte vlevo a podél břehu řeky dojdete k dalšímu mostku, který jen
minete – nepřecházíte ho. Cesta vás pak zavede k hlavní silnici. Přejdete ji a mírným stoupáním jdete okolo
kapličky až k lesu, kde se cesta stáčí nad osadou Köglen, prochází po úbočí nad celou obcí a nakonec vás
přivede zpět k výchozímu místu v Elbigenalp.
Délka cesty

cca 5,5 km

Občerstvení

Elbigenalp

Nejnižší bod: 1.040 m

Nejvyšší bod: 1.112 m

Okruh Elbigenalp – Untergrünau - Obergrünau – Wasse a zpět Elbigenalp
Lehká nenáročná túra podél břehu řeky Lech a nenáročný výstup k Jausestation Wasse.
Příjezd

Výchozí bod: Elbigenalp, obecní úřad

Busem do Elbigenalp

Popis cesty:
Od obecního úřadu/Gemeindehaus v centru jděte směrem k hotelu Alpenrose a před silničním mostem
odbočte vlevo. Podél louky a lesíka dojdete až k řece Lech, přejdete přes dřevěný mostek. Za ním odbočte
vpravo, a dále jděte pohodlnou cestou podél zalesněného svahu do osady Untergrünau a později do
Obergrünau. U rozcestí s malou kapličkou odbočte vlevo do lesa, podle ukazatele „Wasse“, podél louky
a lesem vás pěšina zavede k pohodlnější štěrkové lesní cestě. Tou dojdete na velikou rozlehlou mýtinu
s několika sruby a občerstvením. Je to místo, kde často objevují kamzíci.
Stejnou cestou se vracíte zpět ke kapličce. Neodbočíte vpravo, odkud jste přišli, ale jdete rovně kolem louky
a domů, až vás cesta dovede k mostu přes řeku a k hlavní silnici. Přejdete most k hlavní silnici.
Odtud pokračujete úsekem dálkové trasy Lechweg, tedy podle značení. Hned po cca 30 m odbočte
z hlavní silnice vpravo na cestu, která kopíruje tok řeky. Podél louky a lesíka dojdete až skoro zpět
k dřevěnému mostu přes řeku. Zde se odpojíte od značené dálkové trasy Lechweg.
Před dřevěným mostem odbočíte vlevo a cesta vás zavede opět k výchozímu bodu.
Délka cesty

cca 10 km

Nejnižší bod: 1.023 m

Občerstvení

Elbigenalp, Jausenstation Wasse (ne každý den)

Nejvyšší bod: 1.150 m

Popis + mapa Část trasy 6. úseku Lechweg: www.lechtal-info.com/touren/bach-elbigenalp.html
http://maps.lechweg.com/ar-lechweg/de/alpregio.jsp#i=3175172&tab=TourTab
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Okruh Elbigenalp - Gibleralm - Elbigenalp + 2 varianty horských túr
Nenáročná túra lesní cestou ke Gibler Alm nad Elbigenalp.
Příjezd

Výchozí bod: Elbigenalp, obecní úřad

Busem do Elbigenalp

Popis cesty:
Od obecního úřadu/Gemeindehaus v centru Elbigenalp jděte směrem k hotelu Alpenrose, přejděte silniční
most a hned za ním odbočte vpravo. Cesta mírně stoupá k řezbářskému obchodu, zde se stáčí vlevo a již
prudčeji vás vede serpentinou kolem krmelců až ke křižovatce cest. Vlevo míří dál k chatě Bernhardseckhütte
(viz níže, varianta trasy) a rovně vás dovede ke Gibler Alm (1.220 m), našemu cíli. Stejnou cestou zpět.
Délka cesty

Nejnižší bod: 1.040 m

Cca 1,5 km

Nejvyšší bod: 1.220 m

Popis + mapa www.lechtal-info.com/huetten/gibler-alm.html
www.bergwelten.com/h/gibler-alm
www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/elbigenalp-gibleralm/3860330/
Varianta 1

Od Gibler Alm k Bernhardseckhütte (1. 812 m)

Popis cesty:
Podle předchozího popisu dojdete ke křižovatce ke Gibler Alm. Zde odbočíte vlevo a po široké pohodlné cestě
stoupáte serpentinami k chatě, zpočátku mírnější stoupání se v poslední části, cca 800 m před planinou, mění
na dosti strmé. Z okraje planiny jdete ještě podél několik ahorských srubů cca 500 m k horské chatě
Bernhardseckhütte s terasou a občerstvením. Nádherný výhled na Lechtalské údolí a protější vrcholy!
Stejnou cestou zpět.
Délka cesty

Cca 4,5 km z Elbigenalp / cca 2,5 hod.

Nejnižší bod: 1.040 m

Nejvyšší bod: 1. 812 m

Popis +mapa

www.outdooractive.com/de/mountainbike/lechtal/bernhardseckhuette-von-elbigenalp-im-lechtal/111923714/

www.lechtal-info.com/huetten/bernhardseck.html
www.bergwelten.com/t/s/9951
Varianta 2

Elbigenalp – výstup k Bernhardseckhütte (1.812 m) – sedlo pod Rothornspitze (2.277 m) Jöchelspitze (2.226) – lanovka z Jöchelspitze - Bach, náročná vysokohorská túra

Popis cesty:
Od chaty Bernhardseckhütte vede cesta ke hřebeni Mutte nad chatou a na jeho vrchol (2.187 m), odtud dále
až ke křížení cest a do sedla Gumpensattel (2.277 m). Zde odbočíte vlevo, cesta se stáčí pod vrcholem
Rothornspitze a jenom mírně klesá k vrcholu Jöchelspitze (2.226 m). Odtud sejdete k hostinci a horní stanici
lanovky. Lanovkou sjedete k okraji osady Kraichen a serpentinami na silnici dojdete až ke kostelu v obci Bach.
Hned za mostem se nachází zastávka linkové autobusové dopravy.
Provoz lanovky - viz Průvodce pro vedoucí, s kartou LECHTAL AKTIV CARD lanovka i bus zdarma.
Délka cesty

Cca 4,5 km z Elbigenalp / cca 2,5 hod.

Nejnižší bod: 1.040 m

Občerstvení

Elbigenalp, horské chaty Gibleralm, Bernhardseckhütte, Jöchelspitze

Nejvyšší bod: 2.277 m

Popis + mapa www.lechtal-info.com/news/rothornspitze-joechelspitze.html
Elbigenalp – chata Hermann von Barth Hütte (2.131 m) - Elbigenalp
Horská trasa střední náročnosti s pohodlnými cestami a nádhernými výhledy.
Příjezd

Výchozí bod: Elbigenalp, obecní úřad

Busem do Elbigenalp

Slavný německý horolezec a právník Hermann von Barth (1845 - 1876) poznával pohoří Karwendel a sám vylezl na 88
vrcholů, od roku 1871 zkoumal pohoří Wettersteingebirge, od roku 1869 podnikal výstupy v Allgäuer Alpen, vyšplhal na 44
vrcholů, z nichž tři byly prvovýstupy. V roce 1874 vydal knihu Aus den Nördlichen Kalkalpen, která je dodnes považována
za klasiku mezi alpskou literaturou.

Popis cesty: Od obecního úřadu/Gemeindehaus v centru Elbigenalp jděte směrem k hotelu Alpenrose, před
silničním mostem odbočte vpravo k řezbářské škole. Mírným stoupáním jdete kolem divadla v přírodě
„Gaierwally“ a přes místní část Ölberg, až asi po 1,5 hod. dojdete k horské chatě s občerstvením, Kasermandl
(1.412 m). Odtud pokračujte vpravo lesem, po značené cestě „Hüttenweg“, která prochází místy pod skalními
stěnami. V serpentinách stoupá a odtud se nabízí nádherné pohledy na lechtalské hory od Namloser
Wetterspitze až po Vallugu na západě. Chata je postavena na úpatí Wolfebnerspitze, uvidíte ji až v posledním
okamžiku. Návrat zpět stejnou cestou. Sestup přes Birgerkar a Bernhardstal je možný jedině s průvodcem!
Délka cesty

tam a zpět cca 7 – 8 hod.

Nejnižší bod: 1.040 m

Občerstvení

Elbigenalp, chaty Kasermandl a Hermann von Barth Hütte

Popis a mapa www.bergwelten.com/t/w/17815
www.lechtal-info.com/huetten/hermann-von-barthhuette.html
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Nejvyšší bod: 2.131 m

VYCHÁZKY A TÚRY V OKOLÍ OBCE BACH,
STOCKACH, JÖCHELSPITZE A ÚDOLÍ MADAU
Tato místa jsou východisky pro mnoho výletů do středních Lechtalských Alp. Údolí Rottal, Parseiertal,
Alperschontal umožňují vystoupit nejen ke známým chatám, jako je Memmingerhütte, Ansbacherhütte
nebo Würtembergerhaus, ale také pokračovat k vyšším vrcholům těchto Alp, jako Parseierspitze, Freispitze
a Vordersee s Wetterspitze.
Krásu a romantiku najdete i v níže položených oblastech, například ve Fallenbachu, který leží na úpatí
Wetterspitze, v Appenzellu na úpatí Freispitze nebo v údolí Madautal.
Horské túry s průvodcem z Bachu a Madautal: Jedná se o vysoce náročné vysokohorské túry, pro zkušené
a trénované turisty. Vždy za doprovodu průvodce, který zná ty nejvhodnější trasy, umí se dobře orientovat
v horském terénu a pohotově reagovat na změnu počasí.
Např. okruh: Madautal, hřebenová túra k Memmingerhütte (2.242 m) a zpět. Cesta trvá cca 6 hodin.
Např. okruh: parkoviště pro Memmingerhütte (1.430 m) do údolí Parseiertal (1.740 m), jižní cestou do sedla
pod Seekopf, dále k chatě Memmingerhütte(2.242 m) a zpět k parkovišti.
Např. okruh Bach – Ruitelspitze (2.580 m) a zpět.
Bach – Kraichen – Berglerwand (dolní stanice lanovky na Jöchelspitze) – Stockach - Bach
Pohodlná nenáročná procházka okolím obce Bach
Příjezd

Busem do Bach

Výchozí bod: Bach – silniční most přes řeku Lech

Popis cesty:
Z centra obce od obecního úřadu jdeme přes most ke kostelu, hned za mostem odbočte vlevo. Po široké cestě
dojdete k osadě Kraichen. Tady se cesta stáčí vpravo a stoupá mírně k úbočí Benglerwald, kde se nachází
dolní stanice lanovky na Jochelspitze. V prudké pravotočivé zatáčce odbočuje z cesty pěšina vlevo, která
postupně klesá až na úroveň řeky Lech a dovede vás k dřevěnému mostu přes Lech.
Za mostem se již nacházíte v okrajové části osady Stockach. Odbočte vlevo a polní cestou se tak budete
vracet do obce Bach a k hlavní silnici.
V kostele ve Stockachu se nachází krásná malba, jejímž autorem je Schuler, žák Johanna Jakoba Zeilera
který vyzdobil kostel v Elbigenalp.
Délka cesty

cca 5 km

Občerstvení

Bach, Stockach

Nejnižší bod: 1.066 m

Nejvyšší bod: 1.100 m

Popis + mapa
Okruh Bach – Gasthof Klapf(1.197 m) - Seesumpf (1.201 m) a Berglerwand (dolní stanice lanovky
Jöchelspitze) – Kraichen – Bach, s využitím úseku dálkové trasy Lechweg
Pohodlná nenáročná procházka okolím obce Bach
Příjezd

Busem do Bach

Výchozí bod: Bach – kostel u silničního most přes řeku Lech

Popis cesty:
Mezi mostem přes řeku Lech a kostelem jsou dvě uličky směřující na jihozápad. Vydejte se hned kolem
kostela po prudce stoupající silničce, která se nakonec v serpentině stáčí do lesa.
Asi po 600 m uvidíte vpravo odbočující stoupající pěšinu, která vás zkratkou dovede až k hostinci Gasthof
Klapf (1.197 m), odkud je vynikající výhled na Bach, Madautal a do údolí.
Zpět se vydejte již po cestě, která vás v podstatě po vrstevnici vede kolem osady Seesumpf přes
potok Modertalbach, kolem horského hotelu až k části zvané Benglerwald. Tato část cesty je
značená jako dlková trasa Lechweg.
Odsud dojdete až k dolní stanici lanovky a asfaltovou cestou a serpentinami až do osady Kreichen a zpět
do obce Bach.
Poznámka

Cestu můžete doplnit využitím lanovky – s kartou LECHTAL AKTIV CARD zdarma!

Varianta

Od dolní stanice lanovky pokračujte jen k první serpentině, zde odbočte na pěšinu vpravo.
Ta vás dovede k řece Lech a dřevěnému mostu, na okraji části Stockach. Odsud se polní
cestou vracíte zpět do obce Bach.

Délka cesty

Okruh bez varianty: cca 6 km.

Občerstvení

Bach, Stockach

Nejnižší bod: 1.066 m

Nejvyšší bod: 1.201 m

Popis + mapa Část cesty Lechweg:
http://maps.lechweg.com/ar-lechweg/de/alpregio.jsp#i=3175145&tab=TourTab
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Bach – Gasthof Klapf(1.197 m) - výstup k Bernhardseckhütte (1.812 m) - Elbigenalp
Horská túra střední náročnosti s krásným rozhledem
Příjezd

Busem do obce Bach

Výchozí bod: Bach – kostel u silničního most přes řeku Lech

Popis cesty:
Mezi mostem přes řeku Lech a kostelem jsou dvě uličky směřující na jihozápad. Vydejte se hned kolem
kostela po prudce stoupající silničce, která se nakonec v serpentině stáčí do lesa.
Asi po 600 m uvidíte vpravo odbočující stoupající pěšinu, která vás zkratkou dovede až k hostinci Gasthof
Klapf (1.197 m), odkud je vynikající výhled na Bach, Madautal a do údolí.
Od hostince se vydáte po značené cestě k Bernhardseckhütte – od rozcestí pokračujete vlevo na pastvinu
Grünberg(1.600 m) s několika starými stodolami. Zde jděte vlevo západ k sloupům lanové dráhy a potom hned
nahoru k lanovce určené pro dovoz zboží. Odtud zamiřte doprava na východ a k horské chatě.
V Elbigenalp vyzvedne skupinu dle pokynu vedoucího autobus anebo využijete linový autobus.
Případně z Elbigenalp pokračujte nazpět do Bachu, nejlépe cestou podél řeky Lech.
Délka cesty

Bach - Bernhardseckhütte cca 2,5 hod.

Nejnižší bod: 1.066 m

Občerstvení

Bach, Stockach, Bernhardseckhütte

Popis+mapa

Část delší varianty z Jöchelspitze k Bernhardseckhütte:

Nejvyšší bod: 1.812

www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/ueber-die-joechelspitze-zur-bernhardseckhuette/8670392/

Okruh Bach – dolní stanice lanovky – vrchol Jöchlespitze (2 226 m) - Bach
Pohodlná trasa střední náročnosti okolím lanovky Jöchlespitze v obci Bach.
Příjezd

Busem do Bach

Výchozí bod: Bach – silniční most přes řeku Lech

Popis cesty:
Z obce Bach do Benglerwaldu. Zde na svahu začíná značená cesta na Jöchlespitze, která prochází částečně
pod lanovkou. Nedaleko vrcholové stanice lanovky odbočte mírně vpravo a stoupejte po mírném svahu, který
vede z Jöchlspitze na východ. Po tomto svahu vystoupíte západním směrem až na nejvyšší bod Jöchlespitze. Stále budete mít krásný výhled na všechny strany.
Cestou zpět můžete navštívit horskou restauraci u vrcholové stanice lanovky.
Návrat stejnou cestou, případně využijete lanovku – s kartou LECHTAL AKTIV CARD zdarma.
Pokud vycházíte z obce Bach- Stockach, přejdete most přes Lech a potom nikoliv doprava do Benglerwaldu,
ale pěšinou přímo nahoru lesem. Tak se, o 400 m výše, setkáte s cestou vedoucí z obce Bach.
Délka cesty

cca 2,5 hod.

Nejnižší bod: 1.066 m

Občerstvení

Bach, Stockach, restaurace u horní stanice lanovky Jöchlespitze.

Nejvyšší bod: 1.100 m

Popis + mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/ueber-benglerwald-nach-bach-stockach/9831883/
Bach – Jausestation Wase a zpět
Pohodlná nenáročná procházka lesem v blízkém okolí obce Bach vede po úbočí Ruitelspitze.
Příjezd

Busem do obce Bach

Výchozí bod: Bach – obecní úřad

Od obecního úřadu před silničním mostem přes řeku Bach odbočíme přes dřevěný most na cestu vedoucí
k hotelu Alpenblick. Po cca 100 m, na rozcestí, se dáme nalevo a jdeme po cestě směrem do Obergrünau.
Nedaleko od posledních domů odbočuje napravo červeně značená lesní cesta začená na „Jausenstation
Wase“. Široká štěrková cesta vás mírným stoupáním s několika zatáčkami dovede na rozlehlou mýtinu
s několika sruby a občerstvením. Tady štěrková cesta končí. Stejnou cestou zpět.
Délka cesty

Tam i zpět cca 5 km

Občerstvení

Bach, Wase (zavřeno vždy ve čtvrtek)

Nejnižší bod: 1.066 m

Nejvyšší bod: 1.310 m

Popis + mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/bach-jausenstation-wase/7986481/
www.lechtal-info.com/huetten/wase-bach.html
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Bach – Stockach (JEKA dům De Kluis) + 2 varianty
Nenáročná procházka přes louky podél řeky Lech z obce Bach do Stockach, k JEKA domu Kluis a zpět
Příjezd

Busem do Bach

Výchozí bod: Bach – obecní úřad

Od obecního úřadu jděte po hlavní silnici směrem na Warth, kolem JEKA domů Breughel a Nele až k zatáčce.
Tady sejděte na polní cestu, která protíná rozlehlou louku, ke konci odbočte vpravo ke břehu řeky Lech.
Kolem malého lesíka vás cesta zavede až pod silniční most přes řeku Lech.
Most podejděte a odbočte vlevo na užší místní silnici, která kopíruje břeh potoka Sulzbach a podél něj se
dostanete na konec malého údolí k JEKA domu. Stejnou cestou zpět.
Délka cesty

cca 3,5 km Bach – JEKA dům de Kluis

Občerstvení

Bach, Stockach

Varianta 1

Prodloužení trasy do Holzgau

Nejnižší bod: 1.066 m

Nejvyšší bod: 1.150 m

Popis cesty:
Podle předchozí trasy dojděte do Stockach, podejděte silniční most a pěšinou podél břehu řeky dojdete až
k dřevěnému mostu. Most přejděte a jděte opět podél řeky přes obrovské louky. Cesta na konci uhýbá vpravo
podél přítoku a dovede vás do centra obce Holzgau. Cestou zpět můžete přes louky u Holzgau zvolit pěšinu
procházející středem luk až opět dojdete k dřevěnému mostu přes řeku. Stejnou cestou zpět.
Délka cesty

Prodloužení trasy: Stockach – Holzgau cca 3,5 km

Varianta 2

Prodloužení trasy Bach-Stockach - Sulzlalm (1.466 m)

Popis cesty:
Podle předchozího popisu dojděte k Jeka domu v obci Bach-Stockach. Kousek před ním odbočuje cesta
vpravo – dle označení, k Sulzualm.Cesta střední obtížnosti vede několika tunely ve skále – doporučujeme vzít
s sebou čelovku nebo jiné osvětlení. Délka trasy cca 2 hod.
Popis + mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/sulzlalm/9518803/
+ foto
www.lechtal-info.com/news/sulzlalm.html
www.acht-seligkeiten.de/2011%20AVWandern/Sulzelalm.html
www.lechtal.traumhaft-schoen.de/sulzlalm.htm
Varianta 2

Prodloužení trasy od Sulzlalm (1.466 m) - Frederic-Simms-Hütte (1.204 m)

Popis cesty:
Nejsnadnější výstup k chatě vede od Sulzlalm, jde ale o trasu obtížné náročnosti! První úsek do Sulzlalmu
vede nejdříve lesem, přes skalní tunel a pak přes alpské louky. Od Sulzlalmu pokračuje stezka už otevřeným
terénem bez stromů a křovin, značným dlouhým stoupáním po serpentinách až k chatě Simm Hütte. Zkušený
turista potřebuje cca 2 - 3 hodiny pro překonání 1.000 výškových metrů., celkem ze Stockach cca 3,5 hod.
Popis + mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/frederic-simms-huette-zustieg-von-stockach-ueber-diesulzalm/10798599/
+ foto
www.ich-geh-wandern.de/von-stockach-am-lech-hinauf-zur-simms-h%C3%BCtte-%C3%B6sterreich
www.lechtal-info.com/huetten/frederic-simmshuette.html
Okruh Bach – Madautal – Baumgart Alm (1.653 m)
Nenáročná hoská túra do údolí Madau a postranního údolí Grießlta
Příjezd

Busem do Bach

Výchozí bod: Bach – obecní úřad

Popis cesty: Cesta vede z centra obce kolem školy podle ukazatele na Madau, po úseku stoupání dále po
svahu loukami do lesa, přes dřevěný mostek. Asi 1,5 km za dřevěným můstkem je odbočka doprava do
postranního údolí, podle ukazatele údolí Grießltal. Po lesní cestě přijdete na pěšinu vedoucí podél levého
břehu potoka, minete Griesl Alm, (1.403 m) a dále stoupáte podél potoka k chatě Baumgart Alm (1.661 m)
cca 2 hod. Návrat stejnou cestou.
Pokračování cesty pod vrchol Pleis Spitzen, k horskému jezeru Fallenbacher See, doporučujeme pouze za
suchého počasí a s průvodcem. V tom případě se s průvodcem můžete vracet přes Schafjöchl, který klesá
do Alperschontalu na cestu z Madau.
Délka cesty

Tam i zpět cca 8 km, celkem 4,5 hod.

Nejnižší bod: 1.066 m

Občerstvení

Bach, Baumgart Alm (otevřeno čtvrtek – neděle)

Nejvyšší bod: 1.653 m

Popis + mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/bach-baumgarten-alpe/8035472/
www.lechtal-info.com/huetten/baumgartenalm.html
www.ich-geh-wandern.de/von-bach-im-lechtal-hinauf-zur-baumgartalm-%C3%B6sterreich
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Bach – Madautal (1.310 m) – Memminger Hütte (2.242 m) - s možným odbočením k vrcholu
Seekogel (2. 412 m) a zpět. Na počátku léta povinně s průvodcem!
Prodloužení trasy z údolí Madau náročnou horskou túrou okolo vrcholu Seekogelu až k Memminger Hütte.
Opatrnost na plochách pokrytých sněhem, zvláště na počátku léta!
Příjezd

Bach - Madautal

Výchozí bod:

Madautal, Schoberplatz - parkoviště pro chatu Memminger Hütte, u odbočky do údolí
Parseiertal.
www.lechtal-info.com/touren/bach-madau-parkplatz-memminger.html

K výchozímu bodu v Madautal doporučujeme využít taxidopravu (viz Průvodce) od obecního úřadu. U údolí
Madautal a od parkoviště Schoberplatz pokračujete podél potoka Parseierbachs až přejdete mostek.
Potom začíná příkré stoupání, až ke stráním, kde se v létě pasou Haflingerovy koně, a dále minete vodopád.
Stezka obtáčí severovýchodně vrchol Seekogelu, a pokračuje až do dalšího údolí, kde se na malém kopci
nachází Memminger Hütte. Než dorazíte k chatě, máte možnost odbočit cestou na vrchol Seekogel (2.412 m)
Doba chůze od Schoberplatz k chatě asi 3 hodiny. Sestup stejnou cestou.
Délka cesty

Cca 2,5 - 3 hod. z Madau/cca 3,5 km,
cca 5 – 6 hod. z Bachu

Nejnižší bod: 1.066 m

Občerstvení

Bach, Memminger Hütte, viz www.memminger-huette.at

Nejvyšší bod: 2.242 m

Popis a mapa www.bergwelten.com/t/w/25974
www.outdooractive.com/de/wanderung/tirol-west/memminger-huette/7292211/
www.outdooractive.com/de/fernwanderweg/tirol-west/e5-bach-madau-memminger-huette/8047903/

www.lechtal-info.com/huetten/memminger-huette.html
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VYCHÁZKY A TÚRY V OKOLÍ OBCE HOLZGAU
Obec Holzgau má pro turisty opravdu výhodnou polohu - na severu umožňuje údolí Höhenbachtal přístup
na Heilbronner Höhenweg, stejně jako do západní části Hornbachkette. Toto pohoří, dlouhé 22 km, sahá od
Klimmspitze u Stanzachu až po Biberkopf za obcí Steeg. Na jihu ústí údolí Sulztal s přístupem na Simmshütte
a na slavnou Lechtaler Wetterspitze, jejíž věžovitý tvar je značkou kvality Lechtalu. A samozřejmě odtud vedou
i další, méně náročné, trasy podél řeky Lech nebo po úbočí hor.
Horské túry z Holzgau s průvodcem
Jedná se o vysoce náročné vysokohorské túry, pro zkušené a trénované turisty. Vždy za doprovodu průvodce,
který zná ty nejvhodnější trasy, umí se dobře orientovat v horském terénu a pohotově reagovat na změnu
počasí.
Náročné trasy

Holzgau - Vordere, Mittlere a Hintere Schochenalpe - Kleine Steinscharte (2.451 m),
Hohes Licht (2.652 m) nebo Rappenseehütte (2.091 m), přes Hochalptal do Steeg
Lechtaler Wetterspitze (2.898 m) přes Fallenbacherjoch (2.753 m)
Přechod Holzgau – Sulztal - Falmedonjöchl (2.381 m) – Kaisers (1.522 m) - Steeg

Holzgau – Bach – Elbigenalp: úsek dálkové trasy Lechweg
V první části trasa střední obtížnosti s přechodem po zavěšeném mostě nad soutěskou Höhenbachschlucht,
v druhé části nenáročná trasa.
Příjezd

Busem do Holzgau

Výchozí bod: Holzgau náměstí

Popis cesty: Holzgau – Bach
Z náměstí jděte k silničnímu mostu přes řeku, ale most nepřecházejte. Přejděte silnici a zde podél přítoku řeky
Lech začíná značená dálková trase Lechweg. Zavede vás k vodopádu Simmswasserfall. Po nejdelším
zavěšeném mostě v Rakousku, 200,5 m dlouhém, pak ve výšce 110 m nad údolím překonáte
soutěsku Höhenbachschlucht. Od mostu přes soutěsku vystupujete podle značení nahoru k Schigge,
cesta probíhá přes pastvinu a lesem směrem k obci Bach. Lehce klesá k řece, a napojuje se na
silnici vedoucí k dolní stanici lanovky na Jöchelspitze. Zde můžete dálkovou trasu opustit a sejít přes
osadu Kreichen do obce Bach.
Bach - Elbigenalp
Dálková trasa prochází kolem dolní stanice lanovky, částí Benglerwald, přes potok a malý vodopád
Modertalbach k osadě Seesumpf. Sestupujete lesní pěšinou ke kostelu v obci Bach.
Přejdete hlavní silnici a cesta vás vede ke koupališti, ležícím mezi obcemi Bach a Elbigenalp a poté ke břehu
řeky Lech. Zde opustíte dálkovou trasu. Od řeky se můžete dát vlevo a dojít do obce Elbigenalp. Pokud
přejdete most, dejte se za ním vpravo a dojdete po cca 2 km zpět do obce Bach.
Varianta bez zavěšeného mostu: Pro koho není tento úsek vhodný, ten může odbočit u vodopádu
Simmswasserfall, k chatě s občerstvením, Cafe Uta a odtud pokračovat k pastvinám Schigge.
Délka cesty

cca 13 km Holzgau – Elbigenalp

Nejnižší bod: 1.032 m

Nejvyšší bod: 1.318 m

Občerstvení

Holzgau, Cafe Uta, občerstvení u dolní stanice lanovky Jöchelspitze, Bach, Elbigenalp.

Popis + mapa www.acht-seligkeiten.de/2010%20AVWandern/Haengebruecke%20Holzgau%2010.html
+ foto
http://maps.lechweg.com/ar-lechweg/de/alpregio.jsp#i=3175145&tab=TourTab
Okruh Holzgau – JEKA dům De Kluis a vodopád na konci údolí, návrat přes Holzgau-Schönau.
Lehká nenáročná trasa
Příjezd

Busem do Holzgau

Výchozí bod: Holzgau náměstí

Popis cesty:
Z náměstí jděte kolem hotelu Post, přejděte dřevěný můstek přes potok Hohenbach a podle něj pokračujte až
k řece Lech. Cesta se stáčí vlevo a podle břehu řeky Lech vás dovede až k dřevěnému mostku. Přejděte ho,
jděte po cestě přes louku, až dojdete k dalšíme dřevěnému mostu přes potok Sulzbach. Před mostem odbočte
vpravo a cesta podél potoka vás zavede k JEKA domu De Kluis, kde končí pod skalami s vodopádem.
Cestou zpět se vráťte k dřevěnému můstku, přejděte přes něj a odbočte vlevo na silniční most. Za mostem je
benzínová stanice – tady odbočte vlevo na polní cestu, která vás okolo osady Schönau dovede zpět do
Holzgau.
Délka cesty

cca 3 hod.

Občerstvení

Holzgau

Nejnižší bod: 1.103 m
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Nejvyšší bod: 1.114 m

Nové: Okruh Holzgau – Jöchelspitze (2.226) - Holzgau
Trasa střední náročnosti, s náročným dlouhým výstupem a nádhernými výhledy.
Příjezd

Busem do Holzgau

Výchozí bod: Holzgau náměstí

Z náměstí v Holzgau do údolí směrem k vodopádu Simmswasserfall, z cesty vystoupat podle ukazatele
k Schiggen, a dále po značené trase k vrcholu Jöchelspitze a k horní stanici lanovky Jöchelspitzbahn.
Sestoupit po značené trase pod lanovkou a v dolní zalesněné části odbočit podle ukazatele vpravo zpět do
Holzgau.
Délka cesty

cca 5,5 hod./cca 11 km

Občerstvení

Holzgau

Nejnižší bod: 1.103 m

Nejvyšší bod: 2.226 m

Popis + mapa www.bergwelten.com/t/b/17851
www.lechtal-info.com/news/holzgau-joechelspitze.html

Okruh Holzgau – Vorder a Hinter Gföll (1.272) - Hägerau – Holzgau, s využitím úseku trasy Lechweg
Lehký nenáročný okruh.
Příjezd

Busem do Holzgau

Výchozí bod: Holzgau náměstí

Popis cesty:
Z centra obce Holzgau jděte ke kostelu, za nímž začíná značená cesta č. 136, která vede
v jihozápadním směru na Vorder Gföll po mírném svahu s pastvinami. Projdete lesíkem, kterým
protéká potok, a dojdete na pastviny s rozcestím. To je nejvyšší místo trasy, 1.272 m. Pokračujte
vlevo, cesta mírně klesá, směrem na Hinter Gföll, až dojdete k potoku. Před ním odbočuje pěšina vlevo dolů,
po níž dojdete do osady Hägerau,k hlavní silnici. Dojdete ke kostelu a asi o 400 m dále odbočíte vlevo ulicí,
na jejímž konci se napojíte na úsek dálkové trasy Lechweg. Přejdete přes můstek přes řeku Lech a touto
značenou trasu dojdete zpět do Holzgau.
Délka cesty

cca 8 km

Nejnižší bod: 1.103 m

Nejvyšší bod: 1.272 m

Občerstvení

Holzgau

Pois + mapa

http://maps.lechweg.com/ar-lechweg/de/alpregio.jsp#i=3175118&tab=TourTab

Horská trasa Holzgau – Roßgumpenalm - Mädelejoch (1.974 m) = hranice do Německa
Náročná vysokohorská túra, průvodce vhodný
Příjezd

Busem Stanzach – Holzgau

Výchozí bod: Holzgau náměstí

Popis cesty:
Odporučujeme vycházet v ranních hodinách, cca 6:00 – 7:00 hod.
Od kostela zamiřte podle značení k vodopádu Simmswasserfall. Až k němu je cesta zároveň značená jako
úsek dálkové trasy Lechweg.
U vodopádu opusťte dálkovou trasu a jděte dále ke Cafe Uta, a Roßgumpenalm, po značené cestě č. 438.
Údolí se rozšiřuje a pěšina vás s mírným stoupáním dovede na Vordere Schochenalpe (1.329 m) s rozcestím.
Pokračujte rovně, již strmější cestou, až k sedlu a odpočinkovému místu Mädelejoch. Tento úsek trvá cca 2,5
hod. Návrat stejnou cestou.
Náročnost

stupeň obtížnosti II., lze jít pouze za stálého počasí a za dobré viditelnosti, bez mlhy!!

Poznámka

Výstup na vrchol Mädelegabel (2.644 m) pouze pro zkušené horolezce!!
Ze sedla na Mädelejoch odbočte vlevo cestou č. 432 na Heilbronner Höhenweg, nejdříve vás
čeká kratší strmé stoupání, poté je stoupání mírnější až na Schwarzmilz Ferner, pod vrcholem
Mädelegabel (2.644 m).
Buďte velmi opatrní, abyste při sestupu nezpůsobili pád kamenů. Návrat stejnou cestou.
www.outdooractive.com/de/bergtour/allgaeu/-maedelegabel-27.8.2015/105274734/

Délka cesty

Výstup cca 4,5 hod., sestup cca 3,5 hod. Nejnižší bod: 1.103 m

Občerstvení

Holzgau

Popis + mapa www.lechtal-info.com/touren/maedelegabel.html
www.lechtal.traumhaft-schoen.de/rossgumpenalm.htm
www.bergwelten.com/t/w/17824
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Nejvyšší bod: 1.974 m

Horská trasa Holzgau – Vordere Schochenalpe - Mädelejoch (1.974 m, státní hranice) – Kemptner Hütte,
Německo (1.846 m)
Krásná vysokohorská túra po dobré cestě překračující státní hranici.
Příjezd

Busem Stanzach – Holzgau

Výchozí bod: Holzgau náměstí

Popis cesty:
Od kostela zamiřte podle značení k vodopádu Simmswasserfall. Až k němu je cesta zároveň značená jako
úsek dálkové trasy Lechweg.
U vodopádu opusťte dálkovou trasu a jděte dále ke Cafe Uta a Roßgumpenalm, po značené cestě č. 438.
Údolí se rozšiřuje a pěšina vás s mírným stoupáním dovede na Vordere Schochenalpe (1.329 m) s rozcestím.
Jděte stále rovně, již strmější cestou, až k sedlu a odpočinkovému místu Mädelejoch. Tento úsek trvá cca 2,5
hod. Od Mädelejoch cesta trochu sestupuje až k chatě Kemptnerhütte. Návrat stejnou trasou.
Náročnost

stupeň obtížnosti II., lze jít pouze za stálého počasí a za dobré viditelnosti, bez mlhy!!

Délka cesty

Tam a zpět cca 6,5 – 7 hod./ cca 7,5 km

Občerstvení

Holzgau

Nejnižší bod: 1.103 m

Nejvyšší bod: 1.974 m

Popis + mapa Část trasy Holzgau - Roßgumpenalm (1.329 m):
www.lechtal.traumhaft-schoen.de/rossgumpenalm.htm
www.bergwelten.com/t/w/17824
Popis + mapa www.lechtal-info.com/huetten/Kemptner_Huette.html
www.outdooractive.com/de/bergtour/allgaeuer-hochalpen/zustieg-kemptner-huette-von-holzgau/26747967/
+ foto
www.ich-geh-wandern.de/von-holzgau-im-lechtal-hinauf-zur-kemptner-h%C3%BCtte
www.kemptner-huette.de
video

V opačném směru:
www.youtube.com/watch?v=sbnL482QoKg

Holzgau – Bach-Stockach + varianty prodloužení trasy
Horská túra, v první části po pohodlných nenáročných cestách k JEKA domu. Další varianty jsou už náročnější
Příjezd

Busem do Holzgau

Výchozí bod: Stockach, JEKA dům De Kluis

Popis cesty: Holzgau – Stockach, JEKA dům De Kluis:
Z náměstí v Holzgau jděte kolem hotelu Post, přejděte dřevěný můstek přes potok Hohenbach a podle něj
pokračujte až k řece Lech. Cesta se stáčí vlevo a podle břehu řeky Lech vás dovede až k dřevěnému mostku.
Přejděte ho, jděte po cestě přes louku, až dojdete k dalšíme dřevěnému mostu přes potok Sulzbach. Před
mostem odbočte vpravo a cesta podél potoka vás zavede k JEKA domu De Kluis, kde končí pod skalami
s vodopádem.
Délka cesty

Tam a zpět cca 6,5 hod.

Nejnižší bod: 1.103 m

Občerstvení

Holzgau

Varianta 2

Prodloužení trasy z Bach-Stockach k Sulzlalm (1.466 m)

Nejvyšší bod: 1.200 m

Popis cesty:
Podle předchozího popisu dojděte k Jeka domu v obci Bach-Stockach. Kousek před ním odbočuje cesta
vpravo – dle označení, k Sulzualm.Cesta střední obtížnosti vede několika tunely ve skále – doporučujeme vzít
s sebou čelovku nebo jiné osvětlení. Délka trasy cca 2 hod.
Popis + mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/sulzlalm/9518803/
+ foto
www.lechtal-info.com/news/sulzlalm.html
www.acht-seligkeiten.de/2011%20AVWandern/Sulzelalm.html
www.lechtal.traumhaft-schoen.de/sulzlalm.htm
Varianta 2

Prodloužení trasy od Sulzlalm (1.466 m) k Frederic-Simms-Hütte (1.204 m)

Popis cesty:
Nejsnadnější výstup k chatě vede od Sulzlalm, jde ale o trasu obtížné náročnosti! První úsek do Sulzlalmu
vede nejdříve lesem, přes skalní tunel a pak přes alpské louky. Od Sulzlalmu pokračuje stezka už otevřeným
terénem bez stromů a křovin, značným dlouhým stoupáním po serpentinách až k chatě Simm Hütte. Zkušený
turista potřebuje cca 2 - 3 hodiny pro překonání 1.000 výškových metrů., celkem ze Stockach cca 3,5 hod.
Popis + mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/frederic-simms-huette-zustieg-von-stockach+ foto
ueber-die-sulzalm/10798599/
www.ich-geh-wandern.de/von-stockach-am-lech-hinauf-zur-simms-h%C3%BCtte%C3%B6sterreich
https://www.lechtal-info.com/huetten/frederic-simmshuette.html
www.bergwelten.com/h/frederic-simms-huette
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VYCHÁZKY A TÚRY V OKOLÍ OBCE STEEG
A ÚDOLÍ KAISERS
Několik kilometrů od hranice Vorarlbergu, uprostřed hor, leží obec Steeg, která je nejvýše položenou a poslední
vesnicí Lechtalu. Na jihozápadě se nad obcí vypíná velký a mocný Pimigberg. V bezprostředním okolí obce
začínají čtyři boční lechtalská údolí, na severu Hochalptal a údolí Kaisertal, Bockbachtal a Krabachtal na jihu.
Mnoho horských chat, např. Rappenseehütte, Stuttgarterhütte, Ulmerhütte, Kaiserjochhütte a Leutkircherhütte
apod. jsou na trasách ideálními cíli anebo slouží k odpočinku na delších trasách.
Steeg – Holzgau (případně Bach), s využitím úseku dálkové trasy Lechweg
Lehká trasa
Příjezd

Busem do Steeg

Výchozí bod: Steeg, bazén Aqua Nova

Popis cesty:
Poblíž bazénu Aqua Nova v centru Steegu najdete ukazatel a dálkově značenou trasu Lechweg.
Ta vás povede přes pole, okolo řeky Lech až do obce Hägerau, okolo malého vodopádu a lázně
Kneipp až do obce Holzgau, kde opět překročíte řeku.
Trasa vás dovede až do centra obce ke kostelu. Zde trasu můžete opustit.
Pokud po dálkové trase chcete pokračovat do obce Bach – popis naleznete v předchozím oddíle
„PĚŠÍ VYCHÁZKY A TÚRY V OKOLÍ OBCE HOLZGAU“
Délka cesty

Steeg – Holzgau cca 6 km

Občerstvení

Steeg, Holzgau

Nejnižší bod: 1.103 m

Nejvyšší bod: 1.122 m

Popis + mapa maps.lechweg.com/ar-lechweg/de/alpregio.jsp#i=3175118&tab=TourTab
www.lechtal-info.com/touren/steeg-holzgau.html
Nové: Steeg - Hägerauer Wasserfall (Grießbach Wasserfall)
Lehká trasa
Příjezd

Hägerau

Výchozí bod: Hägerau

Popis cesty:
Z centra obce k břehům řeka Lech, přejít most a dále po štěrkové cestě Hägerauer Jochweg, která vede
z Hägerau směrem do osady Walchen (směr do Holzgau) a je značena jako dálková trasa Lechweg.
Z ní vychází jižně odbočka podél potoka Grießbach. K vodopádu dojdete zhruba za 30 minut.
Před vodopádem je velké místo s ohništěm uprostřed, dřevěná lávka vede na levou stranu potoka Grießbach.
Ze svahu vychází několik malých cest – značení je tu nejasné, až natrefíte na značku na skále. Odtud je ten
nejlepší výhled. Není třeba stoupat až k oranžové značce.
--Na mapách bývá vyznačena pouze zkratka Wssf = Wasserfall, na
elektronické mapě www.mapy.cz je ale vodopád označen. Stojí za to
dojít až k němu. Vodopád o výšce cca 80 m je vidět ze silnice mezi
Hägerau a Stegg, na jižních horských svazích.
Vodopád je napájen z potoka Schreiterbach, který pramení v oblasti
pod vrcholem Griestaler, Zwölferkopf, Rotschrofenspitze a Hahnleskopf.
Kdysi byla voda používána k výrobě elektřiny, na úpatí vodopádu se
dodnes nachází zchátralý dům.
Délka cesty

Z centra obce cca 1,2 km

Občerstvení

Steeg, Holzgau

Nejnižší bod: 1.103 m

Nejvyšší bod: 1.200 m

Popis + mapa www.lechtal-info.com/touren/griesbach-wasserfall.html
a foto
www.allgaeu-ausfluege.de/fallgriessbach.htm
část trasy Lechweg:
http://maps.lechweg.com/ar-lechweg/de/alpregio.jsp#i=3175118&tab=TourTab
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Okruh Steeg – Ebene - Hinter a Ober Ellenbogen - Welzau – Dickenau - Steeg
Lehká trasa se značným stoupáním.
Příjezd

Busem do Steeg

Výchozí bod: Steeg, bazén Aqua Nova

Popis cesty:
Od bazénu Aqua Nova jděte směrem ke kostelu, kde je most přes řeku Lech. Naproti mostu odbočte z hlavní
silnice vpravo, stoupejte po užší silnici „Ebene“, která se stáčí nejdříve vpravo a hned zase zpět.
Asi po 30 min. dojdete k hostinci Jausenstation Drexel.
Asi po 1 km z pravotočivé zatáčky odbočuje vlevo pěšina značené cesty č. 136, která vás přivede do části
Hinter – Ellenbogen (což je malá skupina domů ve výšce 1.353 m a zároveň nejvyšší bod vycházky) a k hlavní
silnici. Po ní musíte jít cca 200 m k mostu přes řeku Lech. Za mostem odbočíte vlevo a podél řeky Lech se
budete vracet přes Welzau a Dickenau zpět do Steegu – tato část od mostu je značena jako dálková trasa
Lechweg.
Délka cesty

Cca 4,5 km

Občerstvení

Steeg, Jausenstation Drexel (otevřeno mimo úterý)

Nejnižší bod: 1.122 m

Nejvyšší bod: 1.353 m

Popis +mapa

www.lechtal-info.com/touren/oberellenbogen.html
www.lechtal-info.com/huetten/jausenstation-drexel.html
část Lechweg:
http://maps.lechweg.com/ar-lechweg/de/alpregio.jsp#i=3175087&tab=TourTab

Steeg – přes Birchetsgump (1.402 m) – Bockbacher Almwirtschaft (1.467 m) - Jausenstation
Zur Gamsvroni (1.467 m)
Trasa střední náročnosti s krásnými scenériemi, na trase Steeg – Warth.
Příjezd

Busem do Steeg

Výchozí bod: Steeg, kostel

Popis cesty:
V centru obce přejděte most a od kostela jděte do části Dickenau a Welzau, až k pile na samotě Prenten
(1.210 m).
Zde odbočte vlevo po mírně stoupající cestě, asi po cca 800 m na křižovatce opět pokračujte vlevo. Přejděte
potok Krabach a po nové cestě mírně stoupáte přes pastviny Birchetsgump (1.402 m) se stodolami, až
nakonec dojdete podél potoka Bockbach k osídlení Bockbacher Almwirtschaft (1.467 m).
Zhruba o 500 m dále se nachází další možnost občerstvení - Jausenstation Zur Gamsvroni (Gams Vroni
Hütte), útulná rustikální chata s 500 letou historiíí, která patří patrně k nejznámějším v celém regionu.
Oblast je známa jako ráj jedinečných květin a bylin.
Návrat do Steegu stejnou trasou.
Délka cesty

Tam cca 2 hod. /cca 4 km

Nejnižší bod: 1.210 m

Nejvyšší bod: 1.467 m

Občerstvení

Steeg, Bockbacher Almwirtschaft, Jausenstation Zur Gamsvroni (zavřeno v sobotu)
www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/bockbacher-almwirtschaft/3003971/

Popis + mapa www.lechtal-info.com/huetten/bockbach.html
www.lechtal-info.com/huetten/jausenstation-zur-gamsvroni.html
www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/gamsvroni/1560861/
www.lechtal.traumhaft-schoen.de/bockbach.htm
Varianta

Prodloužení: od Bockbacher Almwirtschaft okruh k Bockbach Älpele 1.805 m
I když v současné době není tato chata osídlena a neposkytuje občerstvení, je to krásná
stezka, na níž můžete poznávat alpskou flóru.
Okruh od Bockbacher Almwirtschaft cca 2,5 km, celkem ze Steegu tam i zpět cca 13,5 km

Popis + mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/bockbach-aelpele/7986769/
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Nové: Steeg – zavěšený most v Kienberg (1.297 m) – Kaisers (1.518 m), Edelweisshaus
+ varianta s prodloužení trasy o výstup pod vrchol Hahnleskopf (2.210 m)
Trasa středně obtížná, cestou nový zavěšený most přes soutěsku.
Příjezd

Busem do Steeg

Výchozí bod: Steeg, kostel

Popis cesty:
Z centru obce Steeg přejděte most a od kostela jděte podle značené
dálkové trasy Lechweg, směrem na Warth. Tak dojdete k odbočce
vlevo, po níž pokračujete po lesní cestě k zavěšenému mostu
v Kienberg. Most o délce 76 m byl vybudován v roce 2015, a je
stavebně podobný mostům v Holzgau a Reutte.
Ve výšce cca 30 m tak přejdete potok Kaiserbach a po druhé straně
prudce stoupáte k asfaltové silnici. Po silnici půjdete jen kousek, brzo
z ní odbočíte vpravo směrem na místní osadu Boden. Cesta vás
zavede údolím k hostinci Gasthof Vallugablick a dále do vysokohorské
obce Kaisers a hostinci Edelweisshaus (1.530 m), který provozuje
německý alpský spolek DAV. Odtud je úžasný panoramatický výhled.
Návrat zpět stejnou cestou.
poznámka

Pokud chcete z Kaisers plánovat další túry, můžete využít místní linkový bus na trase Steeg –
Kaisers – viz Průvodce.

Délka cesty

Steeg – Kaisers cca 3 hod.

Občerstvení

Steeg, Kaisers
www.lechtal-info.com/huetten/edelweisshaus.html

Popis +mapa
+ foto

www.bergwelten.com/t/w/27823
www.lechtal-info.com/touren/haengebruecke-kaisers.html

Nejnižší bod: 1.122 m

Nejvyšší bod: 1.518 m

www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/vom-edelweisshaus-ueber-die-haengebruecke-nach-steeg/107936856/

www.acht-seligkeiten.de/2017%20AVWanderweb/17%20Kaiseralm.html
Varianta

Náročný výstup pod vrchol Hahnleskopf (2.210 m), okruh cca 8 km
Hahnleskopf, hora s travnatým vrcholem se nalézá cca 2 km od centra Kaisers. Je oblíbená
nejen díky snadnému výstupu a rychlé dostupnosti, ale také i kvůli nádhernému
panoramatickému výhledu (i když s vrcholem ve výšce 2.210 m patří k těm menším v této
oblasti).
Od chaty Edelweis Hütte jděte asi 250 m severovýchodním směrem po cestě č. 637 na
Falmedonjoch a na rozcestí odbočte vlevo. Cesta mírně stoupá mezi keři směrem k malému
borovicovému lesíku, a k tzv. Wilde Kaiser – což je označení pro několik senážních objektů
nad linií lesa, nad nimi vás cesta zavede na velkou terasu a odtud cesta strmě stoupá
k vrcholu – jen pro zkušené lezce! Strmý výstup lze obejít nejprve běžnou cestou na vrchol
Mutte (odkaz viz níže) a poté dojít na Hahnleskopf.
Při sestupu jděte o něco dále po dlouhém mírném svahu ve směru na jihozápad (nejvyšší bod
2.312 m, bezejmenný) a za několika boudami se znovu dostaneme na cestu, která vede do
Kaisers.
Nedoporučujeme absolvovat tuto túru v opačném směru, protože neznačený sestup po velmi
příkrých pastvinách je nebezpečný, a to zvláště za vlhkého počasí.

Popis+ mapa

www.ich-geh-wandern.de/kaisers-wilder-kaiser-hahnleskopf-muttekopf-%C3%B6sterreich
www.lechtal-info.com/news/impressionen-hahnleskopf.html
Výstup přes Mutte:
www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/rundwanderung-vom-edelweisshaus-auf-den-hahnleskopf/9862876/

video

www.youtube.com/watch?v=hPhAevXMgJg
www.youtube.com/watch?v=yiOWqsaN9Pg
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Kaisers - Kaiserjochhütte (2.306 m) + varianta s přechodem na Leutkircherhütte (2.251 m) a sestupem
do údolí Almajurtal.
Náročná vysokohorská trasa z Kaisers – údolí Kaisertal – k chatě Kaiserjochhütte (2.306 m). S trochou štěstí
na této trase můžete vidět orly skalní, stádo kozorožců v okolí Feuerspitze nebo bělokury.
Příjezd

Busem Steeg - Kaisers

Výchozí bod: Kaisers, hotel Valugablick

Popis cesty:
Od hotelu Vallugablick jděte po dost široké cestě č. 641 do údolí Kaiserstal až po asi 1,5 hod. dojdete k chatě
Kaiseralpe (1.689 m). Poté přes potok Kaiserbach a odtud cesta již strmě stoupá, místy mnoha ostrými
zatáčkami, zhruba o dalších 400 m výškových metrů.
Kousek před Jochem v Hochkesselu, vysoký kotel, (2.200 m) se pěšina vedoucí na Kaiserjochhütte zmírní
a nabídne vám nádherný pohled na Stanzertal a Hohen Riffler, 3160 m. Návrat stejnou cestou zpět.
Riffler je jednou z tyrolských hor, které nabízejí nejkrásnější panoramata. Je přezdíván "hora starých pánů",
protože výstup na něj je velmi snadný.
Délka cesty

Kaisers - Kaiserjochhütte cca 3 hod

Nejnižší bod: 1.518 m

Občerstvení

Steeg, Kaisers, Kaiserjochhaus, Valugablick
www.lechtal-info.com/huetten/kaiserjochhaus.html

Nejvyšší bod: 2.306 m

Popis + mapa www.bergwelten.com/t/b/6441
www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/01-zaterdag-edelweisshaus-kaiserjochhuette/106224525/
www.outdooractive.com/de/bergtour/lechtaler-alpen/kaiserjochhaus-zustieg-von-kaisers-edelweisshaus-/13833828/

www.ich-geh-wandern.de/von-kaisers-hinauf-zum-kaiserjochhaus-%C3%B6sterreich
Varianta

Horský přechod na Leutkircher Hütte (2.251 m), sestup do údolí Almajurtal a zpět do Kaisers.
Od chaty Kaiserjochhütte můžete pokračovat k Leutkircherhütte 2251 m po značené dálkové
alpské trase č. 601, odtud pak sestupovat po trase č. 642 do Bodenalpe (1.554 m).
Buďte při sestupu opatrní, ať nepřehlédnete odbočku k údolí Almajurtal! Tam, kde se cesta
poprvé rozděluje, se dejte napravo, sestup vede přes široké pastviny k Almajuralm (1.805 m).
Potom projdete malým lesem a dorazíte k Bodenalpe. Odtud do Kaisers pak pokračujete ještě
cca 4 km.

Délka trasy

Kaiserjochhütte - Leutkircherhütte 2,5 hod., Leutkircherhütte - Bodenalpe 1,5 hod svižné
chůze, Bodenalpe – Kaisers cca 1,5 hod.

Popis + mapa www.ich-geh-wandern.de/von-kaisers-durch-das-almajurbachtal-hinauf-zur-leutkircherh%C3%BCtte-%C3%B6sterreich
www.lechtal-info.com/huetten/leutkircher-huette.html
www.outdooractive.com/de/wanderung/lechtal/kaisers-leutkircher-huette/9482134/
www.lechtal.traumhaft-schoen.de/kaisertal.htm
video

www.youtube.com/watch?v=NzDvxTHDcj0
www.youtube.com/watch?v=LC3dySlum_U

Kaisers – údolí Almajurtal - Erlachalpe (1.922 m)
Středně obtížná trasa z Kaisers, s náročným překonáním výškového rozdílu.
Příjezd

Busem Steeg - Kaisers

Výchozí bod: Kaisers, hotel Valugablick

Popis cesty:
Od hotelu Valugablick se vydejte ke kostelu a od něj trasou č. 642 údolím Almajurtal. Na rozcestí u Bodenalpe
(1.554 m) pokračujte rovně (ne již po trase 642, která odbočuje vlevo k Leutkircherhütte). Stoupající cestou se
serpentinami přejdete několik horských promenů, až dojdete k chatě Erlachalpe,(1.922 m), s krásným
výhledem na Vallugu a Roggspitze! Návrat stejnou cestou.
Délka cesty

Kaisers – Erlachalpe cca 11,5 km

Nejnižší bod: 1.518 m

Občerstvení

Steeg, Kaisers, Erlachalpe
www.lechtal-info.com/touren/steeg-bodenalpe-erlachalpe.html

Nejvyšší bod: 1.922 m

Popis + mapa www.outdooractive.com/de/mountainbike/lechtal/erlachalpe-von-steeg-im-lechtal/111924320/
www.ich-geh-wandern.de/von-kaisers-hinauf-zur-erlach-alpe-%C3%B6sterreich
www.outdooractive.com/de/route/mountainbike/lechtal/erlachalpe-von-steeg-im-lechtal/111924320/
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VYCHÁZKY A TÚRY V OKOLÍ OBCE WARTH
K horským túrám nad obcí Warth využijte lanovku Steffisalp Express, jejíž využití je s kartou Lechtal Activ Card
zdarma. Ceny a otvírací doby lanovky jsou uvedené v Průvodci.
Warth – okolo Karhornu
Nádherná vyhlídková trasa střední obtížnosti začíná výjezdem lanovkou Steffisalp Express a vede kolem
horských jezer, bývalých usedlostí a částečně po staré solné stezce zpět k výchozímu bodu. Tento okruh patří
mezi 10 lechtalských okruhů různé obtížnosti, které jsou navrženy pro rozšíření a obohacení dálkové trasy
Lechweg.
Příjezd

Lechtal - Warth

Výchozí bod: Warth, lanovka Steffisalp Express

Popis cesty:
Od horní stanice lanovky následujte trasu od rozcestníku – jděte vpravo a po pohodlné cestě směrem
na Bürstegg, až dojdete k odbočce mířící k jezeru Wannensee.
(Pokud chcete, k jezeru dojdete za cca 10 – 15 min., pak se vraťte zpět).
Dále se cesta mění spíše na stezku, z níž můžete obdivovat výhled na řeku Lech pod sebou. Překročíte dva
potoky a dostanete se k rozcestí na Bürstegg, staré usedlosti s kostelíkem, kde si můžete udělat přestávku.
Poté se vraťte na původní cestu, po které následných cca 400 m probíhá současně cesta, tzv. Lech Bürstegg. Po oddělení této cesty pokračujte vpravo nahoru směrem na Auenfeldsattel, odkud již vidíte
i lanovku spojující v zimě dvě lyžařské oblasti, Auenfeldjet. Stezka překračuje potok Bregenzerach a stáčí se
vpravo nahoru k jezeru Körbersee (1.956 m) a stejnojmennému hotelu. Odtud pokračujete štěrkovou cestou
podél hotelové terasy, zakrátko dojdete k jezeru Kalbelesee (1.686 m) a také průsmyku Hochtannbergpass.
Projdete parkovištěm u lanovky Salober na nezpevněnou cestu vedoucí podél silnice, původní část solné
stezky, minete hotel Jägeralpe, dolní stanici lanovky Jägeralpbahn, projdete mezi borovicemi a kosodřevinou,
okolo samoty Wolfegg, až dojdete zpět k lanovce Steffisalp Express.
Poznámka

S kartou Lechtal Activ Card lanovka zdarma

Délka cesty

Cca 15 km / cca 4 – 5 hod.

Občerstvení

Warth, hotel Körbersee, hotel Jägeralpe

Nejnižší bod: 1.506 m Warth

Nejvyšší bod: 1.943 m

Popis + mapa www.warth-schroecken.at/de/berg-erleben/sommererlebnis/wanderkarte?i=10964418&tab=TourTab
www.bergwelten.com/t/w/17642
video

www.youtube.com/watch?v=iSO1bd01SUY

Warth – přes Saloberkopf
Kratší trasa střední obtížnosti vedoucí přes vrcholy nad obcí Warth.
Příjezd

Lechtal - Warth

Výchozí bod: Warth, lanovka Steffisalp Express

Popis cesty:
Od horní stanice lanovky se vydejte značenou lehce stoupající cestou ke Spitziger Stein a k malé přehradě,
odkud je nádherný výhled na Warth.Dále pokračujte směrem k chatě Hochalphütte, až přijdete k odbočce,
od níž postupujete vlevo, až dojdete ke Krumbacher Alpe s horskou chatou ve výšce 1.936 m.
Odtud zamíříte směrem k nejvyššímu bodu cesty Saloberkopf (2.043 m), a sestupujete přes Salobersattel
(1.794 m) k silnici Hochtannbergpass (1.676 m). Zde se napojíte na pěšinu vedoucí nazpět k Warthu, projdete
okolo hotelu Jägeralpe a lanovky Jägeralp-Express na starou solnou stezku, po níž dojdete až do centra
Warthu.
Délka cesty

Cca 11 km

Nejnižší bod: 1.506 m Warth

Občerstvení

Warth, Hochalphütte, hotel Jägeralpe

mapa

Část trasy Warth – Hochalp – Salober:

Nejvyšší bod: 2.043 m

www.warth-schroecken.at/de/berg-erleben/sommererlebnis/wanderkarte?i=10955511&tab=TourTab
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Nové: Tématická stezka Auf den Spuren der Walser am Tannberg / Po stopách Walserů na Tannbergu,
část: Schröcken - Warth
Oblast Tannberg seznamuje turisty s místy původního osídlení Walserů, tedy obcí Warth, Schröcken a Lech.
Ve 14. století získali tuto oblast Walserové, kteří sem přesídlili ze západního Švýcarska z kantonu Wallis.
Postupně kultivovali a rozvíjeli zdejší kraj.
Tematická stezka „Po stopách Walserů na Tannbergu“ vypráví na 57 zastávkách o historii
osídlení, životě a díle Walserů. Je připravena pro všechny věkové kategorie a zahrnuje informace
o kultuře, přírodě i sportovní aktivity.
Tématická stezka má své označení a dále jednotlivé barevné varianty pro kulturu (modrá), přírodu
(zelená) a sport (červená).
Tématická
stezka

www.tannberg.info/de/

App

Mobilní aplikace pro iPhone a Android:

www.warth-schroecken.com/de/wandern-am-arlberg/auf-den-spuren-der-walser-am-tannberg.html
www.warth-schroecken.com/de/wandern-am-arlberg/auf-den-spuren-der-walser-am-tannberg.html

Příjezd

Lechtal - Schröcken

Výchozí bod: Schröcken, kostel (1.260 m)

Popis cesty:
Trasa střední obtížnosti, dříve také solná stezka, začíná v obci Schröcken a pokračuje přes Alpe Felle,
Auenfeld, okolo jezera Körbersee a Hochtannbergpass do obce Warth.
--Mezi zajímavé kulturní zastávky na této části tématické stezky patří alpské muzeum "Uf'm Tannberg" v obci
Schröcken a výstava fotografií ve Warthu „Fotografien aus Warth".
Mezi přírodní zastávky patří jezera Körbersee a Kalbelesee, sirný termální pramen Schwefelquelle (informace
o něm pocházejí už z r. 1589) a Gletschermühle v obci Schröcken.
Gletschermühle Gletschermühle – malý přírodní zázrak
Nedaleko za soutokem potoků Fellebach a Bregenzerach, před Alpe Batzen, padající voda
vymlela v hornině pod silným tlakem dohladka strž. Bublající kotel hloubce 10 metzrů vznikal
několi tisíciletí. Místní obyvatelé si vážili tohoto přírodního zázraku jako zdroje síly. Poprašek
vody vám krásně pročistí plíce.
Délka cesty

Cca 14 km / cca 4 – 5 hod.

Nejnižší bod: 1.249 m

Občerstvení

Warth, Hochalphütte, hotel Jägeralpe

Odkazy
k tématické
stezce

www.tannberg.info/de/schwefelquelle
www.tannberg.info/de/wanderungen?odaq=6152993
www.tannberg.info/de/wanderungen?odaq=6152431

Popis + mapa

www.tannberg.info/de/wanderungen

Nejvyšší bod: 1.947 m

www.outdooractive.com/de/wanderung/bregenzerwald/warth-schroecken-auf-den-spuren-der-walser/1547501/

www.outdooractive.com/de/see/schroecken/koerbersee-schoenster-platz-oesterreichs/1712589/

Přechod Hochtannberg - Oberlech + lanovka Bergbahn Oberlech
Trasa
Příjezd

Lechtal – Warth - Hochtannbergpass Výchozí bod: Hochtannbergpass
Popis cesty: z parkoviště Hochtannbergpass za obcí Warth trasou okolo horských jezer
Kalbelesee a Körbersee, dále úzkou stoupající pěšinou (případně s odbočkou k alpskému
muzeu "Uf'm Tannberg" k Auenfeldalpe a dále k sedlu Auenfeldsattel.
Zde odbočit vpravo ke Gaisbühelalpe a pokračovat až do části Schlössle v Oberlechu
Odtud můžete využít nové gondoly Bergbahn Oberlech a sjet až do údolí Lech (ceny + provozní
doba – viz Průvodce). S kartou Lechtal Activ Card je lanovka zdarma – viz Průvodce.

Délka cesty

Cca 9 km /cca 3 hod.

Občerstvení

Warth, Lech

Nejnižší bod: 1.506 m Warth

Popis + mapa www.tannberg.info/de/wanderungen
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Nejvyšší bod: 2.043 m

VYCHÁZKY A TÚRY V OKOLÍ OBCE LECH - VORARLBERG
Lech am Arlberg je nejvyšším místem Lechtalu. Obec Lech neleží v Tyrolsku, ale ve spolkové zemi Vorarlberg.
V zimě zdejší oblast patří ke světově nejznámějším zimním střediskům, v létě je pak vynikajícím turistickým
regionem. K přírodním zvláštnostem patří přírodní rezervace Gipslöcher a oblast kolem pranenu řeky Lech.
Lech je také první zastávkou dálkové trasy Lechweg, která začíná u pramene řeky Lech, cca 10 km
jihozápadně od Lechu.
Lanovky
V Lechu jsou v létě v provozu tři lanovky Rüfikopfbahn, Oberlech Bergbahn a Schlegelkopf-Petersbodenlift,
které lze s kartou Lechtal Aktiv Card využít zdarma. Otvírací doby a ceny – viz Průvodce.
Podmínkou využití karty je použiti jedné lanovky 1 x denně!
Der Grüne Ring /Zelený kruh
Tématické trasy Der Grüne Ring /Zelený kruh nabízejí turistiku po horských hřebenech, v údolích, okolo jezer
a vodopádů v okolí obcí Lech a Zürs se zvláštním důrazem na poznávání přírody doplněné různými
uměleckými instalacemi. Na těchto túrách se navíc seznámíte s legendami a příběhy, se zvláštními názvy
nebo geografickými zvláštnostmi, které jsou podány v humorné formě. Tyto tématické trasy
mají, tak jako trasy Po stopách Walserů, rovněž své označení.
www.dergruenering.at/de/
--Název Der Grüne Ring je letní obdobou tzv. Der Weiße Ring, legendární lyžařské trati, která
spojuje přírodu a techniku a obce Lech – Zürs - Zug - Oberlech.
Lech – trasa Rüfikopf 2 350m - Monzabonsee – Zürs, tzv. Der Grüne Ring (Etappe 1)
JEKA busem přes Warth do Lech. Lanovkou Rüfikopfbahn na vrchol a pěší túra do obce Zürs.
Příjezd

Lechtal – Warth – Lech

Výchozí bod: Lech – horní stanice lanovky Rüfikopfbahn

Popis cesty:
Trasa střední náročnosti vede od horní stanice lanovky Rüfikopfbahn
doprava, po značené cestě č.43, odkud po chvíli odbočte na cestu č.44
k Monzabonsee a dále k Monzabon Alpe (1 979m).
Po stejné cestě sestupujte přes nádherné horské louky,
překročte potok Pazüelbach a podél domu Berghaus
Trittalpe a dolní stanice lanovky Triiikopfbahn. Dále vede
cesta, značená jako č. 643, až do obce Zürs.
Autobus přejede z obce Lech do obce Zürs dle pokynů vedoucího.
Délka cesty

Cca 6 km, cca 3 hod.

Nejnižší bod: 1.716 m

Nejvyšší bod: 2.328 m

Občerstvení

Restaurace a občerstvení v obci Lech a Warth.

Poznámka

Protože obec Zürs je hlavně známým zimním lyžařským střediskem, nejsou zde v letních
měsících otevřené restaurace ani hotely a není možné tu zakoupit občerstvení.
Lanovka s kartou Lechtal Aktiv Card zdarma.

Popis + mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/arlberg/monzabonalpe/2808215/
www.outdooractive.com/de/wanderung/arlberg/der-gruene-ring-1.-etappe/2958912/#dm=1
www.outdooractive.com/de/aussichtspunkt/arlberg/04-ruefikopf/8524299/
Varianta

Vrcholový okruh: horní stanice lanovky Rüfikopfbahn – Monzabonsee a zpět
Popis cesty: Lanovkou Rüfikopfbahn na vrchol, okruh dle mapy, a sestup zpět do Lechu cestou
kopírující zhruba dráhu lanovky.

Popis +mapa

www.outdooractive.com/de/wanderung/arlberg/ruefikopf-und-monzabonsee/111850246/#dm=1
https://static.maptoolkit.net/routeCMS/route.html#id=39280318

Nové: Horský přechod Zürs – Zug / Der Gruene Ring - 2. Etappe
Náročná trasa o délce cca 10,2 km, s převýšením cca 1.000 m vyžaduje výbornou kondici!
Z obce Zürs vede okolo Zürsersee, stoupá k Taurins Höhle und Der Pforte až k nejvyššímu
bodu – Madlochjoch (2.337 m).
Odtud po značené trase do obce Zug (autobusová zastávka).
Popis + mapa

www.outdooractive.com/de/route/themenweg/arlberg/der-gruene-ring-2.-etappe/1559519/
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Nové: Horská trasa: Zug - vrchol Kriegerhorn – Oberlech - Lech/ Der Gruene Ring - 3. Etappe
Středně obtížná trasa o délce cca 10 km, s převýšením cca 700 m. Výchozí místo v obci Zug,
cesta stoupá pod lanovkou Zuger Bergbahn k chatě Balmalp, vede k vrcholu Kriegernhorn
(2.173 m) a dále k vodní nádrži. Odtud po značených trasách k horní stanici lanovky Bergbahn
Oberlech a do centra obce Lech
Popis + mapa

www.outdooractive.com/de/route/themenweg/arlberg/der-gruene-ring-3.-etappe/1496990/

Lech – lanovka Schlegekopfbahn - chráněná přírodní oblast Gipslöcher – lanovka Oberlechbahn
JEKA busem přes Warth do Lech. Kombinace 2 lanovek v obci Lech, chráněná přírodní oblast Gipslöcher,
nenáročná turistika.
Příjezd

Lechtal – Warth – Lech

Výchozí bod: Lech – Stanice lanovky Schlegekopflift

Popis cesty:
Naproti informačnímu centru uprostřed obce Lech se nachází dolní stanice lanovky Schlegekopflift. Lanovkou
vyjedete do části Oberlech, odtud dále pokračujete k restauraci Gasthof Mohnenfluh, a po trase 7a pokračujte
vpravo k napojení na značenou cestu 14, následujte značení „ Naturschutzgebiet Gipslöcher“.
U první informační tabule odbočte vlevo a projděte okolo chráněné oblasti až k odbočce – vpravo se nachází
Grubenalpe (1.848 m). Pokračujte dále po značené stezce až k výchozímu bodu trasy.
Poté cestou č. 6 sestoupíte k horní stanici lanovky Bergbahn Oberlech. Buď sjedete lanovkou zpět skoro do
centra obce, nebo pokračujete pěšky značenou trasou podél lanovky, serpentinami, lesem a přes louky, dále
přes Rud-Alpe do centra obce.
Gipslöcher je unikátní přírodní rezervace, kde se nachází přes tisíc trychtýřovitých
útvarů, z nichž největší má průměr skoro 100 m a hloubku cca 35 m. Tyto zvláštní
geologické útvary jsou pozůstatkem dávné laguny. Podél spodní části těchto útvarů
prochází naučná stezka. Srozumitelnou formou vysvětluje vznik této krajiny.
Útočiště před nepřáteli zde nacházejí svišti - měkká hornina je výhodná k hloubení
děr.
Orchideje: v této oblasti se nachází přes 20 chráněných druhů orchidejí, které jsou
předmětem ochrany mezinárodní úmluvy CITES. Jednotlivé druhy orchidejí tu kvetou
od května zhruba do poloviny srpna. Je zakázáno je trhat!
Délka cesty
Občerstvení

Cca 4 km, cca 2 hod. za
použití lanovky oběma směry

Nejnižší bod: 1.651 m

Nejvyšší bod: 1.933 m

Restaurace a občerstvení v obci Lech a Warth.

Popis + mapa https://static.maptoolkit.net/routeCMS/route.html#id=39280261
Nové: Rüfikopf (2.345 m) - Stuttgarter Hütte (2.310 m) – Zürs (případně v obráceném směru)
JEKA busem přes Warth do Lech. Lanovkou Rüfikopfbahn na vrchol, odtud středně obtížná vysokohorská túra.
Příjezd

Lechtal – Warth – Lech

Výchozí bod: Lech – horní stanice lanovky Rüfikopfbahn

Stuttgarter Hütte leží na hranicích Tyrolska a Vorlarlbergu, ve skupině pohoří Valluga Gruppe, v sedle
Krabachjoch nad obcí Zurs. Je obklopena vrcholy Rüfi-, Gümples-, Krabachspitze, Trittwangkopf, Erlispitze,
Wilder Kasten a Fanggekarspitze. Díky své otevřené poloze byla chata mnohokrát vystavena bouřím a těžce
poškozena. Chata je otevřena od června do začátku října, poskytuje občerstvení i ubytování.
Popis cesty:
Od horní stanice lanovky Rüfikopfbahn vyjděte podle značení jihovýchodním směrem, ze severu pak
obcházíte vrchol Rüfispitze a dále východně vrcholy Gümplespitze a Trittwangkopf.
Trasu k chatě projdete za cca 2,5 hod. Pozor – místy můžete přecházet sněhová pole!
Od Stuttgarter Hütte scházíte podle značení okolo Berghaus Trittalpe až do Zürs.
Délka cesty

Cca 11 km, cca 4 - 5 hod.

Občerstvení

Lech, Stuttgarter Hütte

Nejnižší bod: 1.716 m

Nejvyšší bod: 2.412 m

Poznámka

Protože obec Zürs je hlavně známým zimním lyžařským střediskem, nejsou zde v letních
měsících otevřené restaurace ani hotely a není možné tu zakoupit občerstvení.

Popis + mapa www.outdooractive.com/de/wanderung/arlberg/ruefikopf-stuttgarter-huette-zuers/109610645/
www.bergwelten.com/h/stuttgarter-huette
www.bergwelten.com/t/w/3062
www.lechtal-info.com/huetten/stuttgarter-huette.html
www.wandern.com/oesterreich/vorarlberg/lech-zuers-am-arlberg/wanderwege/bergwanderwege/stuttgarter-huette/
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Nové: Formarinsee – Zug – Lech, k pramenům řeky Lech a okolo největší kolonie kozorohů v Evropě
JEKA busem přes Warth do Lech. Středně obtížná trasa je první etapou dálkové trasy Lechweg.
Příjezd

Lechtal – Warth – Lech

Výchozí bod: Lech + místní autobus k Formarinsee

Doprava

Trasa Lechweg není průjezdná pro veřejná vozidla, ale pro příjezd k výchozímu bodu můžete
využít tzv. Wanderbus ze zastávky Postamt v obci Lech do konečné zastávky Formarinsee.
Místní bus č. 7 jezdí v době 9:00 – 18:00 každou hodinu, cena obsahuje i mýtné.
https://gemeinde.lech.eu/fileadmin/t3content/mobilitaet/ortsbus/OBLE_A3_Aushang_So_2018.pdf

Popis cesty: Od autobusové zastávky můžete značenou cestou Walserweg obejít jezero
Formarinsee, cca 3 km. Dále trasa Lechweg vede po značeném úseku dálkové trasy k horské chatě
Alpe Formarin, prochází kolem památníku Steinbock-Denkmal, okolo rybníka Fischteich v obci Zug
a dále k lesnímu koupališti na okraji obce Lech a odtud do centra Lechu.
Trasa částečně kopíruje cestu Walserweg, v některých místech se od ní odklání a vede podél řeky Lech.
Formarinsee
Formarinsee (1.793 m) je vysokohorské jezero v pohoří Lechquellengebirge. Nachází v blízkosti výchozího bodu dálové
trasy Lechweg, jižně od hory Rote Wand (2.704 m), druhé nejvyšší hory v pohoří Lechquellen. Hora je pojmenována podle
výrazné červené skalní vrstvy na jižní stěně hory.
Jižně od jezera Formarinsee, na okružní cestě podél jezera, leží Freiburger Hütte (1.931 m), severovýchodně chata
Formarinalpe/AlpeFormarin. Jezero bylo v roce 2015 zvoleno jako nejkrásnější místo Rakouska.
Pramen Lech
Pod horou Rote Wand pramení potok Formarinbach (nevytéká z horského jezera Formarinsee), který se po několika
kilometrech spojuje s potokem Spullerbach a spolu vytvářejí řeku Lech.
Památník Kozorožce/Steinbock-Denkmal,
Jen několik minut chůze od horské chaty Alpe Formarin byl vystavěn památník, jako připomínka na kozorožce, kteří
do zdejší alpské oblasti byli znovu vysazeni v roce 1958. Nyní je zde největší kolonie kozorožců v Evropě!
Kozorožec alpský obývá zelené alpské louky většinou nad horní hranici lesa. Je to býložravec, živí se trávou a mechy,
nebo větvičkami stromů. Je aktivní hlavně navečer a brzy ráno, kdy sestupuje ze skalních teras v těžko dostupném terénu,
aby se napásl. Přes den většinou odpočívá dobře maskován v nepřístupném terénu.
https://www.vorarlberg.travel/poi/steinbock-denkmal/

Délka cesty

Cca 16 km, cca 5 - 6 hod.

Nejnižší bod: 1.430 m

Nejvyšší bod: 1.877 m

Občerstvení

Lech, Alpe Formarin, Zug

Popis + mapa

www.outdooractive.com/de/wanderung/arlberg/von-lech-zum-formarinsee-zur-quelle-deslech/23098371/#dmdtab=oax-tab3

http://maps.lechweg.com/ar-lechweg/de/alpregio.jsp#i=2807424&tab=TourTab
Varianta

Okruh „Kamenné moře/Steinernes Meer“ - Freiburger Hütte - jezero Formarinsee
Okruh dlouhý cca 8,5 km vede od autobusové zastávky a chaty Formarin Alpe ke
„kamennému moři“, místu s historicky cennými fosiliemi se stářím až 200 miliónů let. Objevíte
tu korály, mušle, šneky, amonity a také roh kozoroha. Dále cesta vede k chatě Freiburger
Hütte (1.918 m), okolo jezera Formarinsee a zpět do výchozího bodu.
Prosíme, nepoškozujte předměty v Kamenném moři, ať tyto fosilie zůstanou zachovány
navždy!

Popis +mapa

www.outdooractive.com/de/themenweg/alpenregion-bludenz/steinernes-meer-freiburger-huette/1511905/

https://static.maptoolkit.net/routeCMS/route.html#id=39280276

Nové: Trasa Lech – Oberlech - Zug
Středně obtížná trasa o délce cca 7,5 km.
Z centra Lechu lanovkou Bergbahn Oberlech. Od horní stanice lanovky vede trasa Schlössle, odtud stoupá
k vyhlídkovému místu Tanegg, pokračuje okolo Grubenalpe až ke štěrkové cestě ke Kriegeralpe. Poté ještě
stoupá okolo Steinmauer "Chluppa" a k vodní nádrži a vede podél potoka k Zugertobel u horní stanice lanovky
Steinmähder-Lifts. Poté cesta klesá podél přítoku řeky Lech k mýtné stanici a autobusové zastávce v obci Zug.
Popis + mapa

www.outdooractive.com/de/wanderung/arlberg/durch-das-zugertobel/1537802/
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BAVORSKÉ ZÁMKY – HISTORIE, VSTUPNÉ
Při pobytu v Lechtalu máte jedinečnou příležitost navštívit překrásné pohádkové královské zámky „šíleného
krále“, jak je někdy označován král Ludvík II. Bavorský.
Zámky Neuschwanstein, Hohenschwangau, Linderhof, a další místa spojená s touto tragickou postavou
nedávné historie, se nacházejí v blízkosti města Füssen, vzdáleného cca 20 km od Reutte in Tirol.
Ludvík II. Wittelsbach, též zvaný Ludvík II. Bavorský
Ludvík II. Bavorský pocházel z knížecího a královského rodu Wittelsbachů a v letech 1864 - 1886 byl králem
Bavorska. Do historie vstoupil jako významný mecenáš umění a díky zámkům, které vybudoval, byl také
nazýván pohádkovým králem.
Ludvík II. Wittelsbach, se narodil 25. 8. 1845 v Mnichově, na zámku Nymphenburg.
Zemřel 13. 6. 1886 na Wurmském jezeře, dnešní Starnberské jezero u zámku Schlossberg.
Byl nejstarším synem korunního prince Maxmiliána a jeho manželky, korunní princezny Frederiky Františky
Hedviky Pruské. Byl pokřtěn jako Otto Friedrich Wilhem Ludwig - křestním jménem Ludvík byl nazýván na
nátlak svého děda, Ludvíka I. Bavorského, který se rovněž narodil 25. 8. (roku 1786).
Tři roky po Ludvíkovi, roku 1848, se narodil jeho bratr Otto I., který byl později ve věku 28 let prohlášen
za duševně chorého.
Dětství trávil se svým bratrem na zámku Hohenschwangau. Po abdikaci svého dědečka, krále Ludvíka I.,
nastoupil na trůn v roce 1848 jeho otec a on sám se tak stal korunním princem.
V roce 1861 se poprvé seznámil s hudbou Richarda Wagnera, která ho velmi ovlivnila a podnítila jeho zájem
o operu, mýtické hrdiny, báje a pohádky
Vláda Ludvíka II.
Jeho otec Maxmilián zemřel v roce 1864, a Ludvík byl poté dne 10. března 1864, ve věku 18 let, korunován
Bavorským králem.
V roce 1866 vstoupilo Bavorsko na straně Rakouska do války proti Prusku, on sám se nebyl schopen
zorientovat ve válečných záležitostech, proto řízení válečných záležitostí zcela přenechal ministrům.
Po porážce Rakouska musel podepsat mírovou smlouvu a bavorská armáda se musela podřídit pruské, dále
Bavorské království muselo Prusku zaplatit 30 miliónů guldenů válečných reparací. Tuto situaci nesl dost
těžce. Když pak muselo Bavorsko bojovat na straně Pruska ve válce proti Francii, byl politikou zklamán
natolik, že se stáhl na své zámky a vladařskými záležitostmi se téměř přestal zabývat. Před tím však stačil
podniknut svou jedinou cestu po Bavorsku.
Podpora skladatele Richarda Wagnera
Od začátku své vlády se zajímal o kulturu. Jako dvorního skladatele k sobě povolal svého oblíbence Richarda
Wagnera. Wagner obdržel od svého mladého obdivovatele roční rentu, která se rovnala příjmu knížete.
Bohatou odměnu získal skladatel rovněž za napsání hudební básně Prsten Nibelungův.
Do závratných výšek vystoupaly také náklady na provozování dalších oper inscenovaných pro krále. Svému
milovanému skladateli nedokázal nic odmítnout a jejich vzájemný vztah se stále více prohluboval, o čemž
svědčí i jejich vzájemná korespondence. Roku 1865 Wagner tehdy žádal po králi vlastní divadlo, jehož
výstavba měla stát 5 miliónů zlatých.
Míra trpělivosti občanů a také ministerské rady však již byla tehdy překročena a Wagner byl z Bavorska
vyhnán. Písemný kontakt však oba udržovali i nadále, a Ludvík II. stále podporoval Richarda Wagnera i
finančně. V následujících letech se v Mnichově konaly premiéry oper Tristan a Isolda, Mistři pěvci norimberští,
Zlato Rýna a Valkýra.
Zbavení svéprávnosti
Už za svého života byl Ludvík II. považován za duševně chorého. Patrně byl výstřední podivín, ale z dnešního
medicínského hlediska jej nejspíše nelze označit za šílence. Přesto byl roku 1886 zbaven svéprávnosti
a trůnu. Zvláštní na celé události bylo už to, že posudek na jeho zdravotní stav sepsali a podepsali lékaři, kteří
jej předtím vůbec neprohlédli, někteří z těchto lékařů jej dokonce osobně nikdy neviděli anebo se s ním setkali
třeba jen před mnoha lety při nějaké audienci. Posudek byl sestaven na základě výpovědí osob, které byly
králi nablízku – jednalo se o členy služebnictva a některé politiky. Pravdivost jejich prohlášení však již dále
nikdo neověřoval.
Ze zprávy je zcela zřejmé, že byla sepsána na politickou objednávku a měla jediný cíl, zbavit krále moci.
Největší zájem na odstranění krále měli ministři bavorské vlády, s nimiž se odmítal již dlouhou dobu sejít
a jednat s nimi. Dlouhodobé spory zemské vlády s králem měly jednu zásadní příčinu. Král opakovaně žádal
vládu o finanční podporu pro dostavbu svých zámků, což bylo vždy odmítnuto, jelikož tyto projekty byly
skutečně neúměrně nákladné a zatěžovaly státní pokladnu.
Druhým důvodem pro jeho odstranění z trůnu byla zřejmě jeho neustálá snaha o snížení vlivu ministerské
rady a pokusy o nastolení absolutismu. Vždy toužil žít a vládnout jako jeho velký vzor Ludvík XIV., neměl však
ani politické schopnosti tohoto velkého francouzského krále, ani jeho finanční možnosti. Dvacetiletý král měl
naivní představy o vládnutí, největší hodnotu přisuzoval věrnému přátelství a lásce a tyto ideály měly být
i základem skutečné politiky, která však, měla-li být účinná, musela být praktikována absolutisticky.
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Právě jeho zkreslený pohled na skutečný stav věcí se mu nakonec stal osudným.
Na bavorskou vládu však už bylo příliš, když nařídil ministru financí, aby prodal Bavorsko a někde v Jižní
Americe koupil novou zem. Ministři se potom sešli a jednohlasně provolali krále nesvéprávným.
Regentem království byl prohlášen Ludvíkův strýc Luitpold.
Poslední dny života
Dne 10. června 1886 se pokusila do prostor zámku Neuschwanstein vstoupit lékařská komise, která měla
za úkol oficiálně zbavit krále svéprávnosti a převézt jej na zámek Linderhof, kde měl být internován. Ludvík II.
zachoval chladnou hlavu a členy komise nechal zatknout a uvěznit. Před zámkem se pak srotil dav lidí, kteří
chtěli krále chránit vlastním tělem. Na pomoc Ludvíku II. dorazil také policejní sbor z Füssenu a okolní
hasičské sbory. Kolem poledne ale policie dospěla k závěru, že komisí předložené dokumenty jsou
právoplatné a král má být skutečně sesazen. Členové komise byli z vězení propuštěni. Druhý pokus o jeho
zatčení, dne 11. června, již proběhl bez větších komplikací a on sám byl v doprovodu Dr. Bernharda von
Gudden převezen z Neuschwansteinu na zámek Schlossberg u Starnberského jezera. Tři dny po vynesení
lékařské diagnózy byl 41letý Ludvík, společně se svým osobním lékařem, nalezen v jezeře utonulý.
Smrt
V neděli 13. 6. 1886 večer podnikl s dr. Guddenem procházku parkem. Co se odehrálo v následujících
hodinách nelze dodnes s jistotou říci, ale kolem 23. hodiny byla poblíž břehu Starnberského jezera nalezena
mrtvá těla krále Ludvíka II. a doktora von Guddena. Tato dvojitá smrt byla a stále ještě je obestřena řadou
nejasností, existuje několik teoriíí týkající se této tragické události.
Ludvík II. Bavorský byl pochován dne 19. 6. 1886 v kostele svatého Michaela v Mnichově a jeho srdce bylo
uloženo 16. 8. 1886 v urně do kapličky Altöttinger Lorettokapelle, u kostela sv.Nikolai v Mnichově.
Ať tak či onak, svým dílem i svou smrtí bezezbytku naplnil to, co kdysi napsal Wagnerovi: „Přeji si natrvalo
zůstat pro své okolí tajemným…a jednou, až zde nebudeme, bude vše, co jsme vytvořili, zářit našim
potomkům jako šance pro lepší budoucnost…
Po smrti krále Ludvíka II. se trůnu ujal formálně mladší bratr Otto I. Vzhledem k tomu, že Otto I. byl již v mládí
prohlášen za choromyslného, zůstal regentem strýc Luitpold.
O Ludvíkovi II.
Podivínství a jeho uzavřenost se začala u něj projevovat už v dospívání, další změny přišly patrně kolem jeho
20. roku života díky změnám jeho fyzického vzhledu: do té chvíle krásný a oslňující mladý král začal totiž
přicházet o přední zuby a měl problémy s výslovností. Prohlubovaly se u něj pocity
osamělosti, měl sklony k melancholii, jako snílek a fantasta byl značně odtržený od reality největším potěšením jeho života byla výstavba a výzdoba jeho zámků a operní představení,
která byla v divadle inscenována jen pro něj, jako jediného diváka v sále.
Během období své vlády opakovaně uvažoval o tom, že se vzdá trůnu a odstěhuje se do
ciziny.
Nikdy se neoženil, zasnoubil se sice se svou sestřenicí Sofií, mladší sestrou Alžběty
Bavorské (zvané Sissi), ale zasnoubení celkem třikrát zrušil.
S největší pravděpodobností byl Ludvík II. homosexuál, měl vztahy se svými komorníky,
operními pěvci a herci, což vedlo k několika skandálům.
Výstavba zámků
Většinu peněz z jeho osobní i státní pokladny pohltila výstavba zámků Neuschwanstein, Herrenchiemsee
a Linderhof. Rozpočet byl u těchto staveb většinou překročen až trojnásobně oproti původnímu plánu.
Nemálo financí si vyžádala i údržba dalších zámků, paláců, soukromých králových obrazáren a jeho sbírka
soch.
Problémem bylo především to, že žil nad finanční poměry vlastní země, což vzbudilo nevoli u členů bavorské
vlády a v některých kruzích. U svých poddaných však byl převážně oblíbený.
Již v roce V roce 1868 načrtl ve svém dopise Wagnerovi, své představy o „novém zámku“, dnešním
Neuschwanstein, které začal realizovat již v roce 1869. Zámek byl částečně dokončen v roce 1884.
V letech 1874 – 1878 přestavěl takzvaný „královský domeček“ svého otce Maxmiliána II. na zámek Linderhof.
Jedná se sice o nejmenší z jeho staveb, ale také o jedinou zcela dokončenou stavbu, a zároveň o jediný
z jeho zámků, ve kterém skutečně delší dobu pobýval.
V roce 1873 koupil ostrov Herrenchiemsee na jezeře Chiemsee a začal zde stavět nové „Versailles“. Zámek
Herrenchiemsee také nebyl nikdy dokončen, dnes je oblíbeným výletním místem.
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Bavorské královské zámky – historie a zajímavosti
Hohenschwangau
Hrad je vystavěn na zalesněném skalnatém výběžku cca 4 km
od města Füssen, při jezerech Schwansee a Alpsee, na samé hranici
Německa s Rakouskem. Leží přímo naproti zámku Neuschwanstein
v obci Schwangau.
Už od 12. století zde stála rytířská pevnost, kterou ale v 19. stol. srovnala
se zemí Napoleonova armáda. V roce 1832 získal ruiny král Maximilián II.
(tehdy ještě jako korunní princ Maximilián) a nechal je přestavět v neogotickém slohu. Výmalba místností se
zachovala dodnes, rovněž tak vnitřní zařízení z období biedermeieru.
Zámek sloužil královské rodině jako letní sídlo a byl místem vychování Ludvíka II.
Jeho matka, Marie Bavorská, zde žila až do své smrti ještě 3 roky po úmrtí svého syna.
Ze zámku je nádherný výhled na jezero Alpsee. Odměnou za namáhavou cestu k vrcholu jsou fascinující
pohledy na jednu z nejpodivuhodnějších staveb Evropy a také na vodopád, řítící se v kaskádách rozervanými
skalními stěnami.
Častým hostem na zámku býval také jeden z nejslavnějších hudebních skladatelů romantismu, Richard
Wagner. Stavitel mu věnoval celé druhé patro, které je doslova přeplněno mistrovým mobiliářem,
dnes jedním z nejcennějších studijních materiálů pro muzikology. Nechybí samozřejmě ani klavír, na kterém
Wagner hrával společně s mladým následníkem trůnu Ludvíkem. Ludvík obdivoval Wagnera po celý život.
Jeho dílem byl natolik okouzlen, že později za silně zadluženého skladatele převzal všechny závazky.
S největší pravděpodobností tím Wagnerovi zachránil život – jeho dluhy totiž dosáhly takové výše, že vážně
uvažoval o sebevraždě.
V 50. letech 20. století se na zámek vyšplhal také Walt Disney. Inspirován bavorským králem, nechal pak
v Kalifornii postavit svůj slavný Disneyland.
Stejně jako v 19. století i dnes potkáte v podzámčí povozy tažené koňmi, jediný povolený dopravní prostředek
pro turisty. Těm se navíc po prohlídce zámku nabízí dramatické zpestření: hodinový strmý výstup na samý
vrchol pölletské strže, kterou v těchto místech překlenuje Mariánský most.
Je dlouhý 44m, vypíná se 90 m nad vodopádem.
Neuschwanstein
Roku 1869 se král Ludvík pustil do výstavby legendárního Neuschwansteinu, zdaleka viditelnou dominantu
kraje, tyčící se vysoko nad jezerem Schwansee. Vypracováním architektonického návrhu byl pověřen jevištní
výtvarník Christopher Junk. Zámek má pět poschodí, špičaté lomenice, věže. Až k základnímu zdivu se černá
starý jedlový les. K tomu v hloubce nepřetržitě šumí potok.
Hned od počátku bylo jasné, že budování hradu v tak náročném terénu zabere několika let, a proto se Ludvík
rozhodl si čekání zkrátit. Po návštěvě Paříže, odkud se vrátil okouzlen stavbami Krále slunce Ludvíka XIV.,
vydal prohlášení: než bude Neuschwanstein dokončen, bylo by vhodné prozatím v Německu postavit také
něco málo „á la France“. Pár měsíců poté, co začal se svou první stavbou, požádal své ministry o peníze
pro objekt, který by mu francouzského jmenovce neustále připomínal. V roce 1873 koupil ostrov
Herrenchiemsee na jezeře Chiemsee a začal zde stavět nové Versailles.
Ikdyž zámek Herrenchiemsee nebyl nikdy dokončen, dnes je dalším obdivovaným výletním cílem - viz dále.
V duchu tradice romantismu zvolil pro zámek Neuschwanstein odlehlé
místo uprostřed hlubokých lesů v pohádkovém údolí Ammergavských Alp.
Stavbu Ludvík netrpělivě sledoval dalekohledem z nedalekého sídla svých
rodičů a často tam zajížděl s dalšími novými nápady, což je vidět na
výsledcích dekorací: pozlacené obklady, těžké tapisérie, podlahy
sestavené z více než 2,5 milionu kousků mramoru.
Svícny o váze jedné tuny, které stráží trůnní komnatu, vybudovanou
v apsidě přesné kopie byzantsko-románského svatostánku.
Anebo uměle vybudovaná krápníková jeskyně, zabírající téměř celé jedno podlaží, kde se obyvatelé zámku
měli oddávat romantické melancholii. Ludvíka nezajímalo, zda spolu předměty ladí, důležité bylo, že jako
odkaz na krásu minulosti vůbec existovaly. Nahodilost uspořádání historizujících slohů je proto pouze zdánlivá:
v Ludvíkových očích jejich ztvárnění symbolizovalo vzájemnost všech lidských kladů.
Například služebnictvu dával král na vědomí své potřeby speciálním světelným telefonem - po zavolání se
v jejich pokojích rozsvítilo světlo. Hlavní síně měly ústřední topení, studenou a teplou vodu. Nechyběl ani výtah
či naprostá rarita, svědčící o panovníkově rozhledu: automatický rožeň, jejž navrhnul už v 15. století Leonardo
da Vinci.
Neuschwanstein, podobně jako ostatní Ludvíkova sídla, nebyl nikdy dokončen. V jeho komnatách pobyl
Ludvík II. pouhých 170 dnů, poté byl nucen abdikovat. Rozhazovačnou vášní totiž pobouřil své ministry natolik,
že nechali krále prohlásit za duševně chorého a byl převezen na zámek Schlossberg u Starnberského jezera
poblíž Mnichova.
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Muzeum bavorských králů, Hohenschwangau
Muzeum leží na dosah zámků Hohenschwangau a Neuschwanstein,
na břehu jezera Alpsee. Vzniklo z původního objektu hotelu Granghotel
Alpenrose. Prostor mezi dřívějším loveckým domem a objektem hotelu
byl v místě původní jídelny překlenut nádhernou moderní kupolí.
Centrální výstavní prostory a postranní části objektu jsou propojeny
21 m širokým oknem v 1. patře s jedinečným výhledem jak na jezero
obklopené alpskými vrcholy, tak i na oba zámky.
kontakt
Museum der bayerischen Könige, Alpseestraße 2787645 Hohenschwangau/Allgäu
+49 (0) 8362 887 250
www.hohenschwangau.de/museum_der_bayerischen_koenige.html
info@museum-hohenschwangau.de
Otvírací doba
Denně, 09:00 – 17:00 hod.
Výstava
Muzeum bavorských králů v Hohenschwangau je otevřeno od září 2011. Poskytuje
náhled do historie rodu Wittelsbachů od jejích počátků až po současnost.
Wittelsbachové patří k jedné z nejstarších dynastií velkých evropských šlechtických
rodů, která měla značný vliv na politické dění v Evropě i pro rozvoj Svaté říše římské.
Těžištěm výstavy je představení krále Maxmiliána II, který vybudoval Hohenschwangau
jako své letní sídlo a jeho syna, Ludvíka II., tvůrce zámku Neuschwanstein.
V prostorném foyer se seznámíte na veliké mapě se sňatky Wittelsbacherů v Evropě a
zámoří. Rodokmen ukazuje nejdůležitější představitele rodiny od 12. do 20. století a
ukazuje vzestup jednotlivých pokolení od vévodů až po krále Bavorska.
Sál králů se věnuje Maxmiliánu II. a Ludvíku II. a jejich společnému obdivu zdejších
přírodních krás i fascinací středověku, ale i rozdílnému přístupu k povinnostem
monarchy. Dozvíte se tu více o bavorském království
i začlenění Bavorska do Německé říše v roce 1871,
o technických úspěších, obchodování a podpoře
vědy a výzkumu za doby bavorských králů,
o tajemstvích krále Ludvíka II., ale také o konci
monarchie po 1. světové válce a historii rodu
v 2. světové válce.
Vše doplněno překrásným dobovým oblečením, technickými vynálezy 19. století,
fotogalerií apod.
Pouze muzeum,
Vstupné 2019
Dospělí
11 EUR
(vstupenky lze zakoupit přímo
Děti do 18 let
zdarma
v pokladně objektu muzea nebo
Školní skupiny
2,50 EUR
v Ticket centru v Hohenschwangau –
Skupiny
od
15
osob
10 EUR
viz dále)
Audio průvodce
Průvodce

Německy, anglicky, francouzsky, italsky, španělsky, rusky
Za příplatek- německy, anglicky, italsky, rusky, francouzsky

zdarma
1,5 EUR/os

Plánek obce Hohenschwangau:
přístupy k zámku Hohenschwangau, Neuschwanstein a k Muzeu bavorských králů
Plánek
www.hohenschwangau.de/1368.0.html
+ vše o parkování
Vzdálenosti

Ticket Centrum - Muzeum bavorských králů: cca 5 min. pěšky
Muzeum bavorských králů – zámek Hohenschwangau: cca 15 min. pěšky
Muzeum bavorských králů – zámek Neuschwanstein: cca 40 min. pěšky
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Ticket centrum: nákup vstupenek pro bavorské zámky a muzeum bavorských králů
Vstupenky na prohlídku zámků Hohenschwangau + Neuschwanstein lze koupit pouze
Vstupenky
v Ticket Centru v obci Hohenschwangau,
vždy v den prohlídky, nejpozději 1,5 hod. před časem sjednané prohlídky.
Vstupenky do muzea bavorských králů lze zakoupit a vyzvednout buď v Ticket centru
v Hohenschwangau nebo přímo v muzeu.
Kontakt

Ticket Center, Alpseestraße 12, 87645 Hohenschwangau
+49 8362 930 830, info@ticket-center-hohenschwangau.de
www.ticket-center-hohenschwangau.de
Otvírací doba Ticket centra v době 01. 04. – 15. 10. 2019, denně 7:30 – 17:00 hod.

Rezervace

Rezervace s určením data a času prohlídky je nutná pro zámky Neuschwanstein
a Hohenschwangau, nejpozději ale 2 dny před termínem prohlídky, do 15:00 hod.,
a to pouze online: info@ticket-center-hohenschwangau.de
Rezervace vám bude písemně potvrzena.
Změna termínu rezervace je možná jen podle dostupnosti volných míst.

Poplatky

Při nákupu vstupenek pro zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau se platí
manipulační poplatek: 1,50 EUR/os pro skupiny od 15 osob, 2,50 EUR pro školní skupiny
a individuální hosty. Pro muzeum se poplatek neplatí.

Platba
a vyzvednutí
vstupenek

Platba pouze v Ticket centru Hohenschwangau při vyzvednutí lístků:
hotovost, kreditní karta, EC-karta.
V Ticket centru je k dispozici 6 přepážek pro individuální hosty, 2 přepážky pro skupiny,
1 přepážka pro vyzvednutí předem rezervovaných vstupenek.

Storno

Zrušení rezervovaných vstupenek je možné max. 2 hod. před objednanou dobou
prohlídky. Pokud tato doba nebude dodržena, bude účtován manipulační poplatek.

Nevyzvednuté
vstupenky

Pokud si vstupenky nevyzvednete nejpozději do 1,5 hod. před časem prohlídky, nebudou
vám vstupenky později předány a bude účtován dvojitý manipulační poplatek z vaší
kreditní karty!

Otvírací doba
zámků a muzea
2019

Hohenschwangau + Muzeum bavorských králů: denně 9:00 – 17:00 hod
Neuschwanstein: denně 9:00 – 18:00 hod
prohlídka s průvodcem trvá cca 30 – 35 min.

Vstupné a kombinace vstupenek, 2019
Königs-Ticket
Hohenschwangau + Neuschwanstein
25 EUR dosp.
Prinzenticket
Muzeum bavorských králů + zámek
22 EUR dosp.
Neuschwanstein
Wittelsbachticket
Muzeum bavorských králů + zámek
22 EUR dosp.
Hohenschwangau
Schwanenticket
Muzeum bavorských králů + oba zámky
31,50 EUR dosp.
Neuschwanstein
Pouze tento zámek
13 EUR dosp.
(školní skupiny zdarma)
Hohenschwangau
Pouze tento zámek
13 EUR dosp.
Muzeum
Pouze muzeum bavorských králů
11 EUR dosp.
zdarma
Děti a mládež do 18 let – platí pro oba zámky
*slevy
Senioři od 65 let, studenti, skupiny od 15 platících osob
Upozornění
Fotografování,
filmování,
kouření
Batohy, tašky

Další kontakty

23 EUR se slevou*
20 EUR se slevou*
20 EUR se slevou*
30 EUR se slevou*
12 EUR se slevou*
12 EUR se slevou*
10 EUR se slevou*

Zakázáno.
U zámku Linderhof, který je součástí přírodní rezervace Ammergebirge se nesmí
používat drony, multikoptéry, kvadrokoptéry.
Není možné vzít si na prohlídku zámků velké tašky, batohy, fotoaparáty apod.
Pro jejich uložení využijte úložných skříněk.
Bavorské zámky nenesou odpovědnost za skladování uložených předmětů.
www.neuschwanstein.de
www.hohenschwangau.de
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Zámek Linderhof
V renesančně barokním duchu nechal postavit Ludvík II. Bavorský „malý“ zámeček Linderhof, soukromé místo
pro své rozjímání a úkryt před nudnými vladařskými povinnostmi. Jedinou společnost mu dělali francouzští
oblíbenci zpodobnění v mnoha tapisériích a sochách: Ludvík XIV., Madame de
Pompadour, Madame du Barry a další.
Okolní kouzelná alpská příroda Ludvíkovi nestačila: svého zahradníka Karla von
Effnera proto pověřil, aby zámecký park doplnil o záhony nejrozmanitějších druhů
květin, teras, fontánek a ornamentálně tvarovaných jezírek.
Celkový dojem ještě umocnil bizarní kovovou konstrukcí Maurského pavilonu,
zhotoveného technikou, která jej uchvátila na prvním Mezinárodním veletrhu
inženýrství v Paříži roku 1867 – o jeho historii viz dále.
Výstřední králův život je patrný také ve vybavení zámku: jeho jídelní stůl bylo možné pomocí speciálního
mechanismu spouštět přímo do kuchyně a po naservírování zase vyzdvihnout zpět do jídelny.
Zlí jazykové tvrdí, že král tím chtěl ušetřit alespoň na platu služebnictva, ale spíše to byl důsledek toho, že
kromě Wagnera kolem sebe nikoho nesnesl, ani sluhy. I když působí Linderhof v alpské krajině vyumělkovaně,
bezesporu patří k nejvýraznějším stavbám německého romantismu.
Vypravuje se, že si zde sám pro sebe přehrával scény ze života orientálních vladařů anebo psal zamilované
dopisy svým platonickým láskám – maďarské herečce Lile von Buylovsky nebo své sestřenici. A když se čas
od času na zámku přece jenom objevili hosté ze světa politiky, Ludvík utíkal do uměle vybudované jeskyně,
symbolizující středověké hrady hrdinů Wagnerových oper. Podobně jako Maurský pavilon, sloužila i jeskyně
jako divadlo: na jeho kamenném jevišti se prý Ludvík „převlékal“ tu za Lohengrina, tu za Tristana nebo Izoldu
Na zahradu s mohutnými terasami navazují 3 zvláštní, draze vybudované stavby:
"Modrá jeskyně" - umělá krápníková jeskyně. V pozadí je obrovský obraz Tannhäuser na hoře Venušině
s jezerem, ve kterém se Ludvík rád houpal v pozlaceném člunu tvaru mušle.
"Hundingova chatrč" - hluboko v lese, postavená ve vzpomínce na Valkýry, starogermánská stavba
z mohutných otesaných kmenů. Na zemi ležely kožešiny, na dřevěném stole stály rohy na pití medoviny,
na stěnách visely lebky zubrů. Podobné stavby se nacházely v rezidenci v Mnichově.
"Maurský pavilon"- pestrá okna, stěny, nábytek vykládaný perletí, mramorové fontány, pohovky, tlusté
koberce, nádoby na kadidlo.
----Původ stavby: Maurský pavilon pochází z českého zámku Zbiroh v Česku. V době třicetileté války Švédové
část zámku vypálili a vyplenili, poté jej v pol. 18. století získal Ferdinand Habskursko Lotrinský, a nakonec
zámek sloužil jako sídlo úřadů a vězení. Až ho v pol. 19. stol. pro své velkolepé záměry získal baron von
Strousberg, jeden z nejbohatších Němců. Ten se ale nakonec stal obětí intrik rodiny Rotschildů a roku 1875
zámek získali věřitelé. Maurský pavilon, který byl vytvořen v r. 1867 pro Světovou výstavu v Paříži, věřitelé
nakonec odvezli a prodali ho Habsburkům. Ludvík II. jej koupil v roce 1876, pavilon umístil do parku u zámku
Linderhof, a nechal jej nákladně a nápaditě zařídit skleněnými lustry, mramorovými fontánami a drahocenným
trůnem. Tady četl a pil čaj, zatímco vhodně orientálně oblečení sluhové kouřící vodní dýmky mu tvořili živé
pozadí.
Vstupné a otvírací doba 2019
kontakt

Schloss- und Gartenverwaltung Linderhof, Linderhof 12, 82488 Ettal
Tel. +43 8822 92 030, Infotelefon: +43 8822 92 0349
sgvlinderhof@bsv.bayern.de, www.schlosslinderhof.de
Otvírací doba
zámek + parkové stavby: denně
1. 4. - 15.10.2019 - 9:00 - 18:00 hod.
Vstupné zámek + parkové stavby
8,50 EUR dosp. 7,50 EUR/os. se slevou*
Vstupné jen parkové stavby:
5 EUR dosp.
4 EUR/os. se slevou*
Maurischer Kiosk, Marokkanisches Haus, Hundinghütte,
Upozornění: z důvodu rekonstrukce je jeskyně
Königshäuschen, Einsiedelei des Gurnemanz
Venusgrotte do r. 2022 uzavřena!
Vstupné jen zámeček Königshäuschen (denně 11 – 18 hod.) 2 EUR dosp.
1 EUR/os. se slevou*
Vstup zdarma
Děti + mládež do 18 let: platí pro zámek i parkové stavby,
1 vedoucí skupiny + 1 řidič – pro skupiny s min. 25 platícími osobami
*Slevy
Pro skupiny od 15 osob, senioři nad 65 let
Poznámka
Prohlídka zámku pouze v doprovodu průvodce! Průvodce: němčina + angličtina.
Prohlídka zámku trvá cca 25 min., skupina = max. 40 osob.
Tématické výstavy
Pro skupiny s průvodcem.
Přehled výstav: http://schlosslinderhof.de/deutsch/aktuell/fuehr.asp
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Turistický okruh: zámek Linderhof – Brunnekopf 1.719 m - Linderhof
Zpestření prohlídky zámku o náročnou turistickou túru o délce cca 9,5 km k místu, kde král Maximilian II.
nechal v polovině 19. století vystavět loveckou chatu.
Výstup od zámku Linderhof po značené trase polní cestou, poté lesní stezkou a k úseku s ferratou, dále opět
lesem a podle odbočky ke Brunnenkopfhäuser/ Brunnenkopfhütte s malebnými výhledy.
Popis a mapa
www.bergwelten.com/t/w/23859
www.outdooractive.com/cs/pesi-vylet/zugspitz-region/linderhof-brunnenkopf/112229839/#dm=1

Zámek Herrenchiemsee na jezeře Chiemsee
Panovníkovo přání postavit si trvalou vzpomínku na Francii však splnil Linderhof pouze částečně. Ludvík si
brzy uvědomil, že pro realizaci své představy honosných francouzských sídel potřebuje nepoměrně větší
pozemek, který sevřená alpská údolí nemohla poskytnout.
Na největším z německých jezer, malebném Chiemsee v Bavorsku, proto koupil v roce 1873 jeden z ostrovů
– Herreninsel (dříve zvyný Herrenwörth), který je s rozlohou 238 ha největším ze tří hlavních ostrovů jezera.
Spolu s ostrovy Fraueninsel a Krautinsel tvoří obec Chiemsee. Na ostrově žije asi jen 30 stálých obyvatel.
Původně zde bylo benediktinské opatství a klášter, který však byl rozpuštěn, některé budovy byly zbourány
a ostrov byl prodán.
Za nepředstavitelnou sumu 20 milionů
marek začal Ludvík II. budovat na ostrově
obdobu Versailles, zámek Herrenchiemsee.
Přitom ani jedna z předchozích staveb
dosud nebyla dokončena. Toto sídlo
s replikami slavné Zrcadlové síně a
pařížských zahrad s množstvím fontán a vodotrysků či mohutné sloupové
fasády je nyní, nikoli neprávem, nazýváno „Bavorskou Francií“.
Zámek byl budován v letech 1878 – 1885 a nikdy nebyl dokončen. Ludvík II. tu pobyl jen několik dní před
svou smrtí. Pak byly práce přerušeny a roku 1923 Rupprecht Bavorský zámek prodal státu.
Dnes je otevřený pro veřejnost.
V bývalém Augustiniánském klášteře je nyní v částech Konventstock a Fürstenstock celoročně přístupné
muzeum. V části Prälaturstock se nachází Galerie Juliuse Extera.
V klášteře, nazývaném také "Starý zámek", zasedal 1948 ústavní výbor, který se zabýval vypracováním
německé ústavy.
Vstupné a otvírací doba Herrenchiemsee
Kontakt
www.herrenchiemsee.de/deutsch/n_schloss/index.htm
Rezervace
www.herrenchiemsee.de/deutsch/tourist/reserv.htm
Průvodce
Prohlídka zámku Neues Schloss je možná jen s průvodcem (němčina, angličtina),
pro skupiny od 15 osob i v jiném jazyce, max. počet osob ve skupině: 50 os.,
délka prohlídky – cca 30min.
Otevřeno
V době 31. 3. – 15. 10. 2018 9-18 hod., poslední prohlídka v 17 hod.
Upozornění
V době 11.5. - 3. 10. 2019 probíhá v zámku Neues Schloss mimořádná výstava umělců:
Laib, Flavin, Rainer, Shiraga, Chamberlain, tzv. soubor "Königsklasse IV“.
Z tohoto důvodu jsou ceny (bez přepravy lodí) upraveny následovně:
Vstupné 2019,
bez přepravy
lodí

Celý ostrov = zámek Neues Schloss,
muzeum König Ludwig II.,
muzeum + galerie v Augustiánském klášteru

Dosp. 11 EUR

10 EUR se slevou*

Jen výstava Königsklasse IV

Dosp. 6 EUR

4 EUR se slevou*

Augustiánský klášter (muzeum a galerie)

Dosp. 4 EUR

3 EUR se slevou*

Mapa ostrova
www.herrenchiemsee.de/deutsch/tourist/plan.htm
Vstup zdarma
Děti + mládež do 18 let
*Slevy
Pro skupiny od 15 osob, senioři nad 65 let
Platba
Hotovost, od 50 EUR lze platit kartou.
Jízdní řád lodí a ceny
www.chiemsee-schifffahrt.de/de/fahrplaene/sommerfahrplan-ab-25052019
na jezeře Chiemsee
www.chiemsee-schifffahrt.de/de/preise/preise-2019
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Obec Übersee / Feldwies – na jižním břehu jezera Chiemsee
Künstlerhaus Julius Exter
Julius Exter byl spoluzakladatelem asociace avantgardních malířů "Münchner
Secession". V roce 1902 získal historickou usedlost ve Feldwies v Übersee,
přestavěl ji a od roku 1917 zde bydlel a maloval.
Jeho díla mají nezaměnitelný styl: obrazy charakterizované živými barvami
zasahují do symbolizmu, neo-impresionismu a expresionismu. Jeho malířské
studio nyní slouží jako trvalá prezentace jeho obrazů.
Přes 100 obrazů je vystaveno v galerii v Augustiánském klášteře.
www.uebersee.com/exter-kunsthaus
Ostrov Fraueninsel
Klášter Frauenchiemsee
Klášter založený vévodou Tassilem III. Bavorským v roce 782 patří k nejstarším
klášterům v Německu. Opatství bylo zrušeno v roce 1803 a opět obnoveno
bavorským králem Ludvíkem I. v roce 1803.
Je zde umístěno muzeum raného křesťanského umění, v kostele se nacházejí
románské fresky a vzácný nábytek z mnoha epoch.

Zámeček Ludvíka II. - Königshaus am Schachen, Wettersteingebirge u Garmisch-Partenkirchen
zámeček
Königshaus am Schachen – malý dřevěný zámeček s jedinečnými kulisami a pohledem
Königshaus,
na masív Zugspitze, který postavil král Ludvík II., leží ve výšce cca 1.850 m.
obec Schachen
Napohled skromnější objekt skrývá bohatě zařízené pokoje
s nádhernou orientální výzdobou, s vestavěnou kašnou
a tureckým sálem.
Král ho využíval k oslavě narozenin a jmenin v ústraní.
Nedaleko se rozkládá botanická zahrada Alpengarten
a vyhlídka Belvedere.
Restaurace + možnost přespání: horská chata Berggaststätte Schachenhaus.
Kontakty

Otevřeno
Vstupné 2019
Popis a mapa

www.schachenhaus.de/index.php/ueber-uns
www.schachenhaus.de/index.php/2-uncategorised/13-schachenschloss-koenigshaus
tel: 0049 882 292 030
Začátek června – začátek října 2019, denně,
prohlídky v 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hod., (případně podle potřeby), max. 30 osob
4,50 EUR dosp., 3,50 EUR se slevou
www.schloesser.bayern.de/deutsch/schloss/objekte/preise.pdf
Zámeček lze navštívit pouze pěšky, buď z Elmau nebo Garmisch-Partenkirchen.
Značená cesta Alpenweg 801, náročná cesta
www.schachenhaus.de/index.php/wege-zum-schachen
www.schachenhaus.de/index.php/2-uncategorised/22-wege-zum-schachen-video
Trasa z Elmau:
https://www.outdooractive.com/cs/vysokohorska-tura/wettersteingebirge/zustieg-zurmeilerhuette-von-elmau-ueber-den-koenigsstieg/25399349/
Trasa z Garmisch-Partenkirchen
www.outdooractive.com/cs/vysokohorska-tura/zugspitz-region/ueber-denschachen/105158499/
www.outdooractive.com/cs/pesi-vylet/zugspitz-region/koenigshaus-am-schachenueber-partnachklamm-und-kaelbersteig/1398439/
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ATRAKTIVNÍ CÍLE PO CESTĚ
Jezero Chiemsee a okolí
2
Jezero
Je největším jezerem v Bavorsku (192 km ). Leží na přechodu jihobavorské roviny
Chiemsee
k severnímu podhůří Alp. Jezero je morénového (ledovcového) původu. Pro svoji
503 m n. m.
rozlohu je nazýváno bavorským mořem: je 18,5 km dlouhé a 11 km široké.
V jihovýchodní části vystupují z vody až 20 m vysoké ostrovy.
Hlavním přítokem je horská říčka Tirorel Ashe. Ze severního břehu vytéká řeka Atz
(přítok Innu), jižní břeh je bažinatý. Na březích jsou také pláže, střediska vodních sportů
a por cestu na druhý břeh můžete využít i pravidelnou lodní dopravu.
Na jednom z ostrovů jezera, Herreninsel, se nachází zámek Ludvíka II.,
Herrenchiemsee, vybudovaný jako kopie francouzského Versailles k oslavě Krále
slunce Ludvíka XIV. - viz výše
Bernau
Obec cca 1 km vzdálená od zálivu jezera. Odtud je spojení lodí na ostrov Herreninsel.
U obce Bernau byl za II. světové války pobočný koncentrační tábor (byl zde vězněn Jiří
Winter-Neprakta).
Steingaden
Nachází se zde románská bazilika z 12. stol. Má dvě věže, část pozdně románské
763 m n. m.
křížové chodby. Portál kruhové románské hřbitovní kaple zdobí reliéfy laní.
Oberammergau
Zimní a letní letovisko. Od r. 1634 se zde vždy po 10 letech provozují pašijové hry,
840 m n. m.
v nichž účinkuje až 1 000 dospělých a 250 dětí.
Naleznete zde nádherně malované domy s výjevy z pohádek.
Bad Aibling
Slatinné lázně. Na návrší nad lázněmi Hofberg leží honosný rokokový kostel.
491 m n. m.
Innsbruck - 574 m n. m.
Vaše zpáteční cesta může vést přes Innsbruck – prohlédnete si hlavní město Tyrol, které patří vzhledem
ke své poloze, výstavnosti a malebnosti mezi nejznámější a nejkrásnější města v Evropě.
Ze severu obklopuje město stále zasněžený hřeben Nordkette (2 300 m), Kleiner Solstein (2 641 m) a
Hafelekar (2 334 m), na jihu předhůří Centrálních Alp (Patscherkofel 2 247 m, Saile 2 4060m). Na západě
a východě je otevřené údolí Innu. Město leží na silniční a železniční křižovatce Itálie – Vídeň - Švýcarsko.
Jméno Innsbruck dostalo město podle starého sídliště kolem mostu přes Inn.
Konaly se zde dvoje zimní olympijské hry a mnoho kongresů. Je posledním z rakouských měst, které se
stalo velkoměstem (1947) se sídlem univerzity.
V nejstarší části města byly nalezeny doklady osídlení z mladší doby kamenné a doby bronzové.
Zdejší obec Wilten byla římskou stanicí Veltidena. Městská práva získal Innsbruck v r. 1239.
Hlavním městem Tyrolska se Innsbruck stal r. 1420.
Rozkvět města nastal za císaře Maxmiliána I (hrad, kostely, paláce). Roku 1809 byl dva měsíce hlavním
stanem Andrea Hofera, který vedl osvobozovací boje proti Francouzům a Bavorům. Za II. světové války bylo
město silně poškozeno nálety. Většina historických budov byla uvedena do původního stavu.
Hrad Ottoburg
Nachází se uprostřed města, v obytné věži z r. 1494 je dnes kavárna. Podél hradeb
po obou stranách ulice Herzog-Friedrich-Straße jsou řady středověkých domů
s podloubími a arkýři. Proslulý je mramorový arkýř, pokrytý 3 400 pozlacenými
měděnými taškami, dokončený r. 1500 na knížecím hradu. Z něho panstvo přihlíželo
průvodům a hrám.
Radnice
Stará radnice z r. 1358 s Městskou věží je dominantou města. Doplňuje ji řada
zajímavých měšťanských domů.
Dogana, 1629
Nejstarší divadlo ve střední Evropě, z roku 1629, kde se konaly na jevišti turnaje. Později
zda byla jízdárna. Objekt zdobí původní fasáda.
Hrad Hofburg
Hrad Hofburg v ulici Rennweg pochází z přelomu 15.a16.stol., v 18. stol. byl přestavěný
do rokokové podoby. Na něj navazuje dvorní kostel z 16. stol., který byl postaven pro
náhrobek císaře Maxmiliána I.
Nachází se zde jedna z nejvýznamnějších plastik svého druhu v Evropě, socha císaře,
klečícího na mramorovém sarkofágu. 28 bronzových postav představuje tehdejší
evropské vládce. Po stranách pomníku je 24 mramorových reliéfů.
Císař Maxmilián I. ale zde pohřben není.
Je tu však pohřben Andreas Hofer (1767-1810), hrdina, který vedl protinapoleonské
války Tyrolska proti Francouzům. Vedle hrobu je jeho mramorová socha.
S hradem je chodbou spojen farní kostel sv. Jakuba z roku 1190, se vzácným obrazem
L. Cranacha z roku 1530, obraz Panny Marie Pomocné.
Nachází se tu ještě mnoho dalších zajímavých staveb, např. vládní budova z 15. stol., stará univerzita
z r. 1572, krásné mosty, otevřené lázně s předehřívanou vodou a lanovky na okolní vrchy.
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ŠVÝCARSKO
Z historie Švýcarska
Jméno Švýcarsko, v latinské podobě „Helvetia“ se odvozuje od keltského kmene Helvétů, který tu žil
ve 2. století př. n. l. Východní část území osídlily keltské kmeny Rétů, z nichž pocházejí dnešní Rétorománi
(zvaní též Ladiové). Postupu Helvétů do jižní Galie zabránil roku 58 př. n. l. Julius Caesar a z jejich území
vytvořil římskou provincii Helvetie: východní Raetia vznikla o 40 let později.
Po rozpadu říše římské pohltily obě území germánské kmeny Allemanů (na západě), Burgunďanů (na severu)
a Langobardů (na jihu), které pak zase přemohli Frankové (r. 496).
Právě v 5. století se v základu ustavily jazykové oblasti dnešního Švýcarska. Feudální rozdrobenost trvala
i po připojení k římskoněmecké říši roku 1033. Ze šlechtických rodů se nejvíce byli nejvýraznější
Habsburkové ze severního kraje Aargau. Roku 1273 Habsburkové získali římskoněmeckou korunu a hodlali
své rodové panství obnovit.
Švýcarsko, v původní podobě volného soustátí (Eidgenossenschaft, tj. „Spříseženectvo“), ovšem existuje více
než 700 let - přesně od 1. srpna 1291, kdy tři tzv. lesní kantony spojily své síly proti Habsburkům.
Tyto kantony vytvořily tzv. Věčný spolek, jímž se zavazovaly ke vzájemné vojenské pomoci v případě
intervence. Den vzniku je označován jako státní svátek. Ve 14. století se Spříseženstvo rychle rozšiřovalo
a postupně vytvořilo s osmi městy Spolek. Podařilo se jim několikrát odrazit útoky Habsburků a roku 1415 je
dokonce vytlačit i z jejich kolébky Aargau, kterou prohlásili za Untertanenland – Zemi poddaných.
V té době se také prvně objevuje německý název země, odvozený od kantonu Schwyz.
V roce 1481 přetrhalo deset kantonů veškeré závazky k říši. Císař Maxmilián I. s nimi raději uzavřel roku 1499
mír, což prakticky znamenalo švýcarskou nezávislost. Právně byla suverenita potvrzena teprve po skončení
třicetileté války.
Razance a rozpínavost navenek nevylučovala třenice uvnitř sdružení. Některé kantony byly čistě zemědělské,
jiné profitovaly z řemesel ve větších městech. Propast mezi nimi vzrostla zvláště s rozvojem bankovnictví
v 16. století. Dalším jablkem sváru se stalo náboženství, Lutherovo učení a humanistické ideje Erasma
Rotterdamského, žijícího v Basileji, našly ve Švýcarsku obzvlášť horlivé zastánce. Dalšími, kteří hojně
bojovali o reformaci, byli Ulrich Zwingli a Jan Kalvín. Do oblasti Lucernu byli v 16. stol povoláni jezuité.
Celé 16. a 17. století bylo vyplněno válkami, které měly vesměs náboženský podtext. V roce 1712 získali
nadvládu protestanti a Švýcarsko se od té doby stalo útočištěm mnoha evangelických uprchlíků z ciziny,
zažilo naopak vlnu nucené emigrace katolíků.
Razantní změnu přinesla okupace země Napoleonem. Po Napoleonově porážce, na níž se v samém závěru
podíleli i Švýcaři, zaručily vítězné mocnosti Švýcarsku „věčnou“ neutralitu. Hlavním důvodem bylo zdánlivé
velkorysé gesto – zachovat strategické alpské průsmyky mimo velmocenskou hru.
19. století pak bylo protknuto vlnou patricionismu a myšlenkou paneuropismu, idejemi volnosti, rovnosti,
lidskosti a bratrství mezi národy. Od roku 1848 obrodu dovršila nová ústava, podle níž je Švýcarsko
jednotným státem na federálních principech, se sídlem moci v Bernu.
Konec 19. století je ve znamení rozkvětu průmyslu i obchodu, roku 1863 je založen v Ženevě Mezinárodní
červený kříž.
Počátkem 20. století byla ustanovena Společnost národů v Ženevě (1919), přesto Švýcarům trvalo rok, než
do ní vstoupili. Roku 1938 ze společnosti zase vystoupili.
I po skončení války se Švýcarsko zdržuje účasti v nadnárodních organizacích, s výjimkou těch kulturních a
humanitárních.
Téměř 20 % obyvatel tvoří cizinci. V žádné jiné demokratické zemi není azylové řízení složitější a udělování
občanství tak komplikované. V kalvínské Ženevě se na ně čeká minimálně 15 let.
Spolkový prezident je primus unter pares – vždy na rok je jím jeden ze sedmi spolkových zemí.
A jak se k sobě dnes mají kdysi tak rozhádaní věřící? Přes všechna vítězství nové víry je katolíků stále o něco
víc, v poměru 48:44 %. Zbylých 8 % tvoří jiná vyznání (hlavně islám) a bezvěrci. Italsky mluví asi 10 %
Švýcarů, francouzsky 17 %, německy 65 %. Jejich němčina je ovšem tak svérázná, že jí Němci nerozumějí, a
dokonce i ve švýcarské televizi bývá opatřena překladovým i titulky.
Současné Švýcarsko má velké zisky zejména z cestovního ruchu.
S tím souvisí velká dopravní síť cca 64 800 km silnic, 73 tunelů, 3 600 km železnic.
Nejvýše položená stanice je Kleine Scheidegg - Jungfraujoch (3 454 m).
Projet se dá severní oblastí, která je ohraničena Bodamským jezerem a tokem Rýna. Krajina je mírně zvlněná,
na východě jsou k vidění Svatohavelské Alpy, které dosahují výšky 2 502 m.
Budete projíždět kantony Schaffhausen a Sankt Gallen, kde se mluví německy.
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Rorschach

Město na břehu Bodamského jezera. Již v r. 947 zde byl přístav a celnice.
Nejvýznamnější památkou je benediktinský klášter z r. 1487, který patří
k největším středověkým stavbám ve Švýcarsku.
Významnou stavbou je také sýpka (Kornhaus) z r. 1746, dnes národopisné muzeum.
Dále budova radnice z r. 1681 a kostel sv. Kolumbána z r. 1438.

Arbon

Někdejší římská vojenská stanice. Nejvýznamější památkou je chrám a kaple
sv. Havla (Galluskapele) ze 7. stol., postavená údajně na místě, kde sv. Havel
vystoupil na břeh.

Kreuzlingen

Pohraniční město, stavebně spojené s Kostnicí. Název je odvozen z relikvie Kristova
kříže, uchované ve zdejším klášteře. Za Třicetileté války byl původní klášter zbořen,
ale r. 1765 byla na jeho místě postavena barokní budova augustiniánů.
V levé boční lodi klášterního kostela sv. Oldřicha je plastika Olivetské hory z r. 1720
s 280 figurkami.

Frauenfeld

Město bylo založeno v polovině 13. stol. Od r. 1803 je správním střediskem kantonu
Thurgau. Stará část města byla zničena v letech 1771- 88 požáry. Uchovala se
budova radnice. Z původního hradu z 12. stol. vznikl přestavbami zámek Murg, který
je nejvýznamnější zdejší památkou.

Wil

Město v kantonu St. Gallen bylo založeno ve 12. stol. Zachovala se stará část
s měšťanskými domy. Nejkrásnější frontální stavbou v celém kantonu je klasicistní
stavba Baronenhaus z r. 1795 a kostel sv. Mikuláše z r. 1333.
V této oblasti je mnoho hradů a zámků, které střežily zalidněnou oblast.

Sankt Gallen

Správní středisko kantonu. Jméno bylo odvozeno od irského misionáře Havla
(Galluse), který se zde usadil v roce 612. Na místě poustevny byl později založen
benediktinský klášter, který se v 8. až 11. stol. stal kulturním centrem celé oblasti.
Klášter byl upravován až do 19. stol. Hlavní oltář je z r. 1810.
Zajímavá je krypta s hroby biskupů, klenotnice a řada dalších uměleckých děl. Vedle
klášterního komplexu stojí kostel sv. Vavřince (Sant Lauren) z 12. stol. a městský dům
upravený v 17. stol.
Na domě Zum Greif na Gallastr. 22 můžete obdivovat krásný arkýř, na ulici
Museumstrasse najdete řadu muzeí. Dalšími památkami jsou: klášter Dominikánek
s křížovou chodbou (z r. 1504) a barokním kostelem (r. 1685),
chrám Sankt Mangen z 9.stol, dále několi kostelů z 19. stol.
Je zde i komplex vysokých škol.
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KOSTNICE / Konstanz, 405 m n. m.
Město se nachází se při jižním břehu Bodamského jezera, které se rozkládá mezi Německem, Rakouskem
a Švýcarskem. Kostnicí protéká jím řeka Rýn.
Bodamské jezero je po jezeru Balaton a Ženevském jezeru svou rozlohou třetím největším ve střední
Evropě (538.5 km2). Říká se mu také Švábské moře. Je ledovcového původu, 63.5 km dlouhé a 14 km
široké, v průměru 95 m hluboké, max. hloubka je 252 m. Jezero má několik malých ostrůvků.
Na jezeře je pravidelná lodní doprava i do sousedních států, z Romanshornu vás dopraví trajekt do
německého Fridrichshafenu.
V 1. stol. n. l. zde, v oblasti osídlené Kelty, zřídili Římané vojenskou stanici. Později založili kostel
Constantia. Kolem r. 590, kdy zde sídlili germánští Alemani, tu bylo založeno biskupství.
Již v 8. stol. obdržela Kostnice městská práva. Její rozkvět podmínila výroba plátna. Roku 1548 se město
stalo součástí Rakouska, v r. 1806 součástí Bádenska. V r. 1848 propuklo povstání za utvoření Bádenské
republiky, které bylo úspěšné.
V letech 1414 - 1418 zasedal v Kostnici všeobecný církevní sněm, koncil. Ten mimo jiné na svém 45.
zasedání odsoudil představitele české reformace, univerzitní mistry Jana Husa a Jeronýma Pražského.
Hus přišel do Kostnice 28. listopadu 1414, vyslýchán byl 5. - 8. června 1415, upálen byl 6. července 1415.
(Podle dnešního kalendáře 14. července). Jeroným přišel za Husem 4. dubna 1415. Při návratu do Čech byl
v Hiršavě u Norimberka zadržen, rok vězněn a 30. května 1416 nakonec rovněž upálen.
Když Jan Hus r. 1414 do Kostnice, ubytoval se v ulici sv. Pavla, v měšťanském domě u vdovy Fridy.
Nedlouho poté byl však zajat a jako nebezpečný kacíř uvězněn v žaláři v Dominikánském klášteře ležícím
na ostrově severně od parku. Dominikánský klášter byl v letech 1875 – 1996 postupně přestavován, nyní je
zde tzv. Ostrovní hotel. Z původního objektu se dochovala jen křížová chodba.
Ve vlhkém a chladném vězení Hus těžce onemocněl a až na zásah císaře Zikmunda mu byly podmínky
v žaláři zmírněny. Zikmund také zařídil, aby byl povolán lékař, který ho částečně uzdravil.
Zikmundovo snažení, aby byl Hus propuštěn, skončilo pohrůžkou koncilu, že se sněm rozejde a vina za
zmaření koncilu padne na hlavu císaře Zikmunda. To si pochopitelně jako světský kníže, který je podřízen
církevní moci, těžko mohl dovolit. Přesto se císař mnohokrát Husa zastal. Úloha Zikmunda byla mnohokrát
pokroucena, ale jeho podpora byla výraznější než českého krále Václav IV.
Hus psal z vězení dopisy a mohl přijímat své věrné přátele.
Koncil neměl zájem na Husově veřejném vystoupení. Až na zásah Zikmunda mu bylo uděleno veřejné
slyšení 5. - 7. června 1415. Byla to však jen fraška, nikdo Husa neposlouchal.
Byl vyzván, aby svoje učení odvolal, ale protože odmítl, byl znovu uvězněn. K odvolání svého učení byl opět
vyzván 5. července, ale protože znovu odmítl, byl 6. července 1415 zbaven kněžství, odsouzen k upálení a
veřejně městem veden k hranici a upálen. V malém parčíku blízko rýnského břehu v místní části Brüel,
necelý 1 km od Rýnské brány je Husův kámen, místo Husova a Jeronýmova upálení.
V ulici Hussenstrasse naleznete dům, ve kterém před svým zatčením bydlel Jan Hus, patrně v domě 64
(v r. 1878 na něm byla umístěna pamětní deska). Dům byl r. 1980 jihočeským podnikem pro údržbu
památek upraven na Husův památník.
Rýnská brána
Klášter Panny Marie

Rýnská brána / Raintorturn se uchovala na břehu řeky severně od ostrova.
Jihozápadně za ostrovním hotelem se nalézá klášter, Münster, Panny.Marie původně románská bazilika z 2.stol. s předrománskou kryptou z r. 1000.
V 1. pol. 15. stol. zcela přestavěna goticky a zčásti kolem r. 1680 barokně.
Nad nedokončenou dvojici věží se tyčí novogotická nástavba z let 1850 - 57.
V tomto klášteře byl na 45. zasedání sněmu odsouzen Jan Hus. Podle tradice stál
na místě označeném velkou dlažební deskou asi 16 kroků od hlavního vchodu.
Od Münsteru vede jižním směrem ulice Wesenbergstr s městskou obrazárnou a
gotickým kostelem sv.Štěpána z let 1424 – 86.
Náměstí Obermarkt
Na tomto náměstí se nachází Barbarossův dům s románskými základy.
Dům
V domě Zum hohen Hafen dal císař Zikmund Lucemburský v dubnu 1417
Zum hohen Hafen
Braniborsko lénem Fridrichovi Hohenrollerskému.
Další objekty
Východně od náměstí Obermarkt v ulici Kranzleistr. stojí renesanční radnice
(1592-93) s pěkným dvorem.
Z Kranzleistr. odbočuje ulice Rosgartenstr., kde stojí kostel sv. Trojice, jehož
freskovou výzdobu dal během koncilu pořídit císař Zikmund.
33 km severně od Kostnice leží obec Bodam, podle které se je pojmenováno Bodamské jezero.
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KONTAKTY
JEKA-CS

telefon

+420 257 712 049

mobil

+420 602 215 376, +420 602 398 263

e-mail

info@jekacs.cz

Pokud máte jakýkoliv problém, který se nepodaří vyřešit na místě, volejte nebo pošlete
SMS či mail do kanceláře Jeky-CS do ČR, vyřešíme vaši záležitost telefonicky.
JEKA Stanzach

Stanzach, centrum obce

tel. +43 5632 412

KRIZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Ambulance
záchranná služba/
Rettung
144 nebo 112

Platba

Při lékařském ošetření předložte doklad o pojištění.
Spojte se se zástupcem pojišťovny, jehož telefonní číslo je uvedeno v dokladu
o pojištění, sdělte mu jméno pacienta, o jaký případ nemoci nebo zranění se jedná,
telefonní číslo a jméno ošetřujícího lékaře a požádejte jej, aby se s ním spojil.
Náklady budou v tomto případě hrazeny bezhotovostně.
Totéž platí ve většině případů i pro převoz sanitkou / Rettung.
Pokud se převoz do nemocnice realizuje taxíkem nebo pokud praktický lékař vyžaduje
platbu v hotovosti, vyžádejte si po zaplacení účet opatřený razítkem (adresou dopravce,
datem převozu) a částkou, kterou jste uhradili. Tento účet po návratu předložíte
pojišťovně. Schovejte si rovněž pro pojišťovnu všechny účty za výdaje, které jste měli
v souvislosti se zraněním.
Případné návštěvy v nemocnici jsou v režii vaší skupiny nebo se dohodněte
s pojišťovnou. Nežádejte, prosím, úhradu po nás.

Horská služba/ Bergrettung
Bergrettung, Elbigenalp,
Harald Wolf, Bach - Unterbach 22a

+43 664 727 9577
+43 563 461 35

Bergrettung, Stanzach
Wolfgang Bauer, Blockau 78, Stanzach

+43 676 435 7935
+43 563 2290

Bergrettung, Steeg/Kaisers
Johann Walch, Steeg, Dickenau 17

+43 664 3693017
+43 563 353 91

Bergrettung, Reutte,
Franz Peter Angerer, Antoniusweg 4, Breitenwang

+43 676 846 575 35

Bergrettung Lech
Manfred Meusburger, Stubenbach 605, Lech

Alpinnotruf:

144

Bergrettung St. Anton am Arlbeg
Kurt Hüttl, St.Anton/A., Auweg 1

mimo
tel. čísel
na jednotlivé
okrsky
volejte
rovněž

+43 664 434 0882

140

https://bergrettung.tirol/php/localoffice.php
Krizová telefonní čísla

Záchranka / ambulance:

144 nebo 112
Viz výše
nebo Bergrettung Alpinnotruf: 140

Horská služba
Policie

133 nebo 112
nebo Elbigenalp + 43 591 337 152 100

Hasiči

122 nebo 112

Lékařská služba první pomoci

141 nebo 112
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