
1. 
Název túry VHT    Hoher Kalmberg 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Rakousko-podhůří Dachsteinu (Solná komora) -Hoher 
Kalmberg (1833 m)  

3. 
Čas a převýšení 

11 hod.-1530m 
Rozpis: Bad Goisern [508m]-rozc.na cestě 880-Tiete Scharte [1477m] (3:40)-Brenntenkg. [1640m] 
(4:00)-Nieder Kalmberg [1827m](6:10)-sedlo [1670m](6:40)-Hoher Kalmberg [1833m] (8:00)-Goiserer 
Hütte [1560m](8:45)-rozc.na cestě 888 (10:45)-Bad Goisern [508m] (11:00).  

4. 
Obtížnost túry 

Lehká, ale dlouhá (viz stupnice 1) 

5. 
Doporučené 
období 

Červen-září 
 

6. 
Východisko 

Bad Goisern, parkovat lze na lesním parkovišti na tur.značce č.880, na kterou lze dojet 
os.autem, odbočíme-li ze silnice č.145 na kruhovém objezdu doprava, projedeme 
historickým jádrem obce, dále přes řeku Traun a stále vzhůru po tur.značené cestě č. 880. 
Od rozcestí, kdy nás opustí tur.cesta č.888 je parkoviště už asi jen 300m. 

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Autem příjezd z ČR přes Linz, Gmunden, Bad Ischl do Bad Goisernu.  
Vlakem tamtéž, odtud stejně, jako v případě příjezdu os.autem. 

8. 
Popis túry –  
charakteristika, 
aktuální údaje, 
vlastní dojmy 

Od zastávky vlaku přes Traun a dále asfaltovou sinicí  vzhůru, stále podél potoka Schüttbach, až 
z tur.znač.cesty č 880 odbočuje cesta č.888 doleva. Pěšina začíná nejprve mírně stoupat, od 
bývalé bobové dráhy sklon narůstá až nás lesními serpentinami přivede k zajištěné cestě 
obtížnosti A), která je zajištěna horolezeckým lanem. Toto zajištění po 100m končí a dále za 
sucha bezpečným chodníkem pokračuje pěšina do sedla na hřebeni Ramsaugebirge ve výšce 
1477m. V něj horský chodník uhýbá doprava  a za stále přibývajících výhledů chvíli stoupáme a 
chvíli klesáme. Výstup na Nieder Kalmberg (1827m) je občas zajištěn ocelovým lanem. Jistíme 
se a přitom se kocháme výhledy, kde nás upoutává zejména masiv Dachsteinu, který je odtud 
vzdálen 14 km. Následuje sestup do sedla (1670) a pozvolný výstup na Hoher Kalmberg (1833), 
který kromě toho, že je v okruhu několika desítek kilometrů čtverečních nejvyšším vrcholem, je  
vrcholem s krásným kruhovým výhledem, mimo jiné s Dachsteinem na jihu a s Gross Prielem, 
který se ztrácí v oparu na severovýchodě. Po chvíli odpočinku na vrcholu následuje mírný sestup 
k chatě Goiserer Hütte (1560), která byla v rekonstrukci, v provozu je pouze provizorní 
občerstvení. Zde odbočíme doprava a serpentinami, v jejichž horní části je první pramen vody, 
který za celý den potkáváme, sestoupíme k dolní stanici zásobovací lanovky na Goiserer Hütte. 
Následuje příkrý sestup podél vody (možno obejít po prašné cestě) na Trockem Annalm  a odtud 
krátce k parkovišti, kde mohli motorizovaní turisté zanechat auta. Po 300m mineme odbočku, 
kterou jsme ráno tuto cestu opustili a po další čtvrthodině dojdeme do Bad Goisernu.  

9. 

Výstroj a výzbroj  
Pohory s vibramem, teleskopické hole a tekutiny na téměř celou dobu túry. Pro 
nejisté osoby a při možnosti námrazy je vhodné mít s sebou feratový set  

10. 

Občerstvení, 

ubytování 

Občerstvení možné až na chatě Goiserer Hütte, pod kterou je rovněž jediný zdroj vody. 

11. 

Mapy 
Dachstein  1:50 000 z edice Kompass 

12. 
Odkazy 

 

13. 

Zpracovatel, 
datum absolvo- 

vání túry 

Ing.Jindřich Urban, vůdce VHT, 17.12.2013, tel.736 740 529, jindra.urban@tiscali.cz 
 
 
Túra absolvována 15.8.2013. 

 

mailto:jindra.urban@tiscali.cz

