
1. 

Název túry VHT     HOCHSCHWAB 
2. 

Stát, pohoří, 

logický cíl 

Rakousko – Hochschwab Gruppe – Hochschwab (2277 m) 

3. 

Čas a převýšení 

1.den Seebergsattel, parkoviště (1246 m) – sedlo Staritzen, rozcestí 855 a 853 (1805 m) +2:00 

hod - Krautgartenkogel (1988 m) +0:30 hod - Ringkarwand (2014 m) +0:30 hod - Hutkogel (2035 

m) +0:30 hod - Ochsenreichkar (1994 m ) +1:00 hod – Rotgangboden (2059 m) +0:30 hod - 

Schiestlhaus (2156 m) +0:30 hod - Hoschschwab (2277 m) +0:30 - Schiestlhaus (2156 m) +0:15 

hod, nocleh.  

Celkový čas 6:15 hod, převýšení 1457 m.   

2.den Schiestlhaus (2153 m) – Voisthalerhütte (1654 m) +1:30 hod - sedílko Franzosenkreuz 

+1:00 hod - Florlhütte (1284 m) +1:00 hod - Seewiesen (950 m) 1:00 -  Seebergsattel, parkoviště 

(1246 m) +0:45 hod.  

Celkový čas 5:15 hod, převýšení 196 m.  

4. 

Obtížnost túry 

Lehká (viz. stupnice 1) - chodecký terén 

5. 

Doporučené 

období 

červen – září  

6. 

Východisko 

parkoviště Seebergsattel (1246 m) 

7. 

Možnosti 

příjezdu 

 

Auto: z Brna na Wien – Neunkirchen – Semmering – Murzzuschlag – Kapfenberg – Aflenz Kurort 
– Seewiesen, z Prahy na Sankt Pölten - Mariazell – Seebergsattel, parkoviště 

Vlak: do Kapfenbergu, pak autobusen směr Mariazell do sedla Seebergsattel. 

8. 

Popis túry –  

charakteristika, 

aktuální údaje, 

vlastní dojmy 

Vápencový hřeben pohoří Hochschwab má všechny znaky alpské krajiny - vysoké masivní štíty 

s několikasetmetrovými stěnami, propastnými dolinami a s typickými alpskými loukami. 

Od parkoviště Seebergsattel (1253 m) se strmým stoupáním přes les po trase č. 855 ve směru 

na severozápad dostaneme asi po 1 ½ hodině na travnatý hřebem a náhorní plošinu Aflenzer 

Staritzen. Před námi je nádherná hřebenovka houpající se nahoru a dolů s výhledy 

na impozantní masiv Hochschwabu.  

Pokračujeme na rozcestí s trasou 853 a dál po hřebenu traverzujeme vrcholy Mieserkogel (1855 

m), Krautgartenkogel (1988 m), Severin (2038 m), Ringkarwand (2014 m) a Hutkogel (2035 m), 

za nim následuje sestup  podél vápencových stěn do sedla Ochsenreichkar (1994 m). Ze sedla 

stoupáme po trase 852 na rozcestí Rotgangboden (2060 m) a odtud po široké cestě na chatu 

Schiestlhaus (2153 m).  

Tato moderně a ekologicky postavená chata se nachází přímo pod vrcholem Hochschwab (2277 

m), ubytujeme se a po krátkém odpočinku si vyjdeme vrchol se železným křížem a s výhledy 

na celý masiv Hochschwab gruppe. Z vrcholu se vrátíme zpět na chatu k noclehu. 

 

Ráno se vrátíme po trase 801/805 (směr chata Voisthalerhütte) zpět na rozcestí Rotgangboden 

(2060 m), kde začneme sestupovat vpravo stále po trase 801/805 po chodníku Graf Meran Steig 

k chatě Voisthalerhütte (1654 m), kde se můžeme zastavit na občerstvení.  

Od chaty sestupujeme údolím Untere Dullwitz směr Seewiesen přes sedílko Franzonenkreuz 

s památníkem na napolenské války a dále kolem soukromé chaty Florlhüte poskytující 

příležitostně občerstvení až do obce Seewiesen (950 m) na hlavní silnici. Zde je nejlépe poslat 

řidiče po stoupající trase 805 na parkoviště  Seebergsattel (1253 m) pro auto a počkat na něho 

v restauraci hotelu Seeberghof.  

9. 

Výstroj a 

výzbroj  

Viz VYBVHT-1; doporučuji teleskopické hole  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Poho%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horsk%C3%BD_%C5%A1t%C3%ADt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Propast


 

10. 

Občerstvení, 

ubytování 

Schiestlhaus (2156 m) - www.schiestlhaus.at,  +43/699/10812199,  otevřená od konce května do 

26.října, cena členové/nečlenové AV pokoje (2, 3, 4 a 6-lůžkové) 15 EUR/25 EUR, noclehárna (4 

x 11-lůžková) 12 EUR/  20 EUR. 

Voisthalerhütte (1654 m) - /www.alpenverein.at/huetten/?huette_nr=0235, Thomas Panhölzl, 

+43/664/5112475, kurt.robl@aon.at,  otevřená 1.června do 26.října, cena  členové/nečlenové AV  

matrazenlager (35 míst) 10 Eur/19 Eur, pokoje (25 lůžek) 7 Eur /12 Eur. 

Florlhütte (1284 m) – soukromá chata poskytující příležitostně občerstvení 

11. 

Mapy 

Mapa Kompass 212 Hochschwab 1:50000 

12. 

Odkazy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hochschwab 

www.schiestlhaus.at 

13. 

Zpracovatel, 

datum absolvo- 

vání túry 

Tomáš Beránek, vedoucí VHT, 2.-3.8.2014, mobil: 602 575 673, e-mail: 

tomas.beranek@volny.cz 

http://www.schiestlhaus.at/
http://www.alpenverein.at/huetten/?huette_nr=0235
mailto:kurt.robl@aon.at
http://www.schiestlhaus.at/

