
Klub českých turistů, odbor KČT Mapa Brno, 
vás zve na jednodenní turistickou akci 

 

Šlapání po Dolním Rakousku 
 

ve středu 8. května 2019 (státní svátek) 
 

Tentokrát vyjedeme jen kousek za moravské hranice, náš autobus opustíme hned v Drasenhofenu: 
- nejprve vyrazíme k tzv. Südmährerkreuz, odkud se pokocháme netradičním pohledem na Nikolsburg a Pollauer Berge 
- pěšky budeme pokračovat ke zřícenině hradu Falkenstein, s necelými 400 m.n.m výrazné dominantě kraje   
 
- Po 12 km dopolední pěší túry změníme místo i dopravní prostředek, a odpoledne budeme zkoumat, jak moc se nadřela 
parní lokomotiva na železniční trati z Ernstbrunnu do Asparnu an der Zaya (a zpět) 
- Romantický úsek trati na úpatí přírodního parku Tiché vrchy projedeme na 4 místných šlapacích drezínách, na nichž 
vždy 2 lidé budou šlapat a 2 se povezou. Šlapání i na plně obsazené drezíně není o nic náročnější, než jízda na kole 
v mírném terénu. Trať je v terénu rozložena tak, že cca z poloviny vede do mírného kopce, a z poloviny jede drezína 
sama z kopce.    
- Zda na drezínách pojedete pouze jedním nebo oběma směry (2x12,7 km) necháme pouze na vás, ale poněvadž šlapání 
na drezínách je opravdu spíše zábava, než sportovní výkon, očekáváme nasazení většiny lokomotiv v obou směrech.  
 
Odjezd: Z Brna v 7:00 z parkoviště mezi OD Tesco a Vichr, návrat okolo 18:00 večer 
Cena: Doprava 260,- Kč, drezíny 16€/os, hrad Falkenstein 3€/os  
Přihlášky: U pana Zdeňka Cabalky, tel. 602 546 111, e-mail: cabalka@mapycabalka.cz.   
Zájezd vede: Pavel Roháček, tel. 721 763 489  
Doporučujeme sjednat zdravotní pojištění. Úrazové pojištění účastníků akcí KČT dle platných podmínek. 
 
Zájezdu se mohou zúčastnit členové KČT z libovolného odboru. Nejste dosud členem KČT? Můžete to snadno napravit. 
Získáte tím nové přátele, možnost účastnit se zajímavých akcí a slevy u nás i v zahraničí. Svým příspěvkem navíc 
podpoříte rozvoj a údržbu turistického značení ve vašem kraji. Více na www.kct.cz  
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