
1.
Název túry VHT   Raxalpe – okruh po feratě AV-Steig
2.
Stát, pohoří,
logický cíl

Rakousko - Raxalpe - chata  Otto-Schutzhause

3.
Čas a převýšení

Cca 9hod. - 910m

4.
Obtížnost túry

Střední – na trase jsou dvě zajištěné cesty obtížnosti A-B o celkové délce cca 6hod. 

5.
Doporučené 
období

červen-září

6.
Východisko

Z chaty Otto-Schutzhause.  Na chatu se lze dopravit buď lanovkou z městečka Hirschwang an 
der Rax. Od horní stanice lanovky vede k chatě nenáročný turistický chodník. 

K chatě je možné vystoupit také pěšky ze stejného městečka. Parkovat je možné zdarma na 
parkovišti u spodní stanice lanovky. Výstup je střední obtížnosti o délce cca 4hod. Převýšení 
výstupu je 1400m. 

Cena ubytování: 
€ 14/noc ve společné noclehárně na chatě Otto-Schutzhaus + € 2,20  pobytová taxa/noc.
Je možné zapůjčit ložní prádlo za cenu € 4/noc nebo vložka do spacáku.
Snídaně € 8.
Hlavní jídlo od € 8.

7.
Možnosti 
příjezdu Autem - příjezd do rakouského městečka  Hirschwang an der Rax.

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

Z chaty sestup po cestě 01 k nástupu na zajištěnou cestu AV-Steig. Délka sestupu je 
cca 1 hod v nenáročném terénu. Nástup na zajištěnou cestu začíná v jejím středu. Je 
potřeba dávat pozor, aby nedošlo k přehlédnutí odbočky k nástupu do cesty. Z bodu 
nástupu vede středně náročný sestup do údolí Großes Hollental. Sestup je v několika 
místech zajištěn. Přípravu výstroje je potřeba udělat ještě před nástupem do cesty. Sestup do 
údolí trvá cca 3hod. Po sestupu do údolí se pokračuje cca 40minut k dalšímu nástupu na 
zajištěnou cestu AV-Steig. Cesta je zajištěna žebříky,  kramlemi a fixními lany. Po zajištěné 
cestě se vystoupí na vrchol Hollentalaussicht. Délka výstupu cca 3,5hod. Z vrcholu následuje 
návrat na chatu po nenáročném chodníku o délce cca 30min.

9.
Výstroj a 
výzbroj 

Pohory s vibramem, teleskopické hole, min. 2L tekutin. Vybavení pro bezpečný 
pohyb na zajištěných cestách.

10.
Občerstvení,
ubytování

Na trase není možnost občerstvení ani doplnění tekutin.

11.
Mapy

Mapa Kompass č. 210 Wiener Hausberge  (Raxalpe) z edice KOMPASS.

12.
Odkazy

http://www.raxalpe.com/de/menu_4/schutzhuette-ottohaus-home

13.
Zpracovatel, 
datum absolvo-
vání túry

Ing. Libor Holub, Ph.D., cvičitel VHT, 16.8.2012, libor.holub@katalogtip.cz

Zaregistrováno v sekci VHT dne:                   pod č.: DT 
Rozesláno aktivistům dne:


