
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

zve příznivce vysokohorské turistiky na týden v rakouských horách 

 

Dvoutisícovky rakouských hor 
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Nespočet čistých, až 28 stupňů teplých jezer uprostřed Alp. Hory, sahající od mohutných vrcholů třítisícovek až 

po mírná pohoří, kde se můžete kochat pohledem po jejich vrcholech. To jsou Korutany, země ovlivněná 

kulturní rozmanitostí, mírným klimatem na jižní straně Alp, země, kde potkáte lidi, kteří své hosty vítají s 

vřelostí, otevřeností a velkou dávkou radosti ze života. Podobné, a přece trochu jiné, je to v Salcbursku, kde 

strávíme druhou polovinu celkem šestidenního aktivního zájezdu pro 12 účastníků zaměřeného na poznání 

přírody i kultury dvou rakouských horských regionů. 

 

 

 

Ubytování, stravování a doprava 

V první polovině výjezdu budeme 3 noci ubytováni ve vícelůžkových apartmánech domu Haus Anna v Bad 

Kleinkirchheimu. K vybavení všech apartmánů patří kuchyň nebo kuchyňský kout a koupelna se sprchovým 

koutem nebo vanou. Na místě je k dispozici snídaně podávaná formou bufetu, lze si zahrát šipky a stolní tenis, 

relaxovat na terase nebo v zahradě s grilem. (Více o ubytování: https://goo.gl/3myuBw) 

Dvě noci pak strávíme ve vícelůžkových apartmánech v domě Haus Van der Leij v Russbachu. Ubytování je bez 

snídaně, vybavení podobné jako v předchozím případě. (Více o ubytování: https://goo.gl/JrYRo8) 

Stravování si účastníci zajistí vlastní, v ubytování jsou k dispozici vybavené kuchyňky, lze se najíst ve vesnicích, 

nebo si tam dokoupit potraviny. 

Doprava na akci a během ní bude společná vlastními auty (nabídněte prosím volná místa!). 
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Rámcový program 

Poznávání přírodních krás a historických a kulturních památek rakouských regionů Korutany a Salcbursko. 

Sobota 1. 6. Odjezd v ranních hodinách z Olomouce do Bad Kleinkirchheimu, doba cesty 6 hod. Výlet za 

památkami do Villachu (30 km); ubytování v Bad Kleinkirchheimu. 

Neděle 2. 6. Túra na Pfannock (2254 m n. m.), ze St. Oswaldu lanovkou a pak okruh dle fyzické zdatnosti – 

nejnáročnější verze 15 km (6 hod., převýšení 1100 m , 1100 m ), lanovkou zpět. Na cestě zpět lze využít 

občerstvení na chatě. https://mapy.cz/s/3efRB 

Pondělí 3. 6. Túra na Malnock (2226 m n. m.), Klomnock (2331 m n. m.), ze St. Oswaldu lanovkou, nebo pěšky a 

pak okruh dle fyzické zdatnosti – nejnáročnější verze 15,6 km, (6:30 hod., převýšení 1200 m  bez lanovky, 1200 

m ). Na cestě zpět lze využít občerstvení na chatě. https://mapy.cz/s/3bPeY 

U obou tras se lze dohodnout na 2 skupinách pro delší a kratší okruh. 

Úterý 4. 6. Odjezd ze St. Oswaldu a přejezd 2 hod. do Russbachu. Cestou procházka u jezera Millstatter See, 

město Gmünd – prohlídka pamětihodností, ubytování v Russbachu. 

Středa 5. 6. Túra na Gamsfeld (2027 m n. m.), okružní túra 10,4 km (5:15 hod., převýšení 1300 m , 1300m ), 

https://mapy.cz/s/3cj06. Kratší verze – výstup na vyhlídkový bod a stejnou cestou zpět, 7 km (3:30 hod., 

převýšení 800 m , 800 m ). https://mapy.cz/s/3ciUh 

Čtvrtek 6. 6. Odjezd z Russbachu. Túra z Rindbachu na Erlakogel (1575 m n. m.) a zpět 7,5 km (4 hod., 

převýšení 1100 m , 1100 m ), https://mapy.cz/s/3cNV5. V tento den se budeme vracet domů, tj. délku túry 

nejspíš zkrátíme tak, abychom za světla dojeli do Olomouce, např. https://mapy.cz/s/3cNVU (4 km, 2:30 hod.) 

Cesta Rindbach – Olomouc – cca 5 hod., návrat ve večerních hodinách. 

 

 

Cena: 5 400 Kč člen / 5 600 Kč nečlen spolku Přátelé přírody z. s. 

zahrnuje 5× ubytování v apartmánech, příspěvek na společnou dopravu auty z Olomouce na akci, 

během akce a zpět. Cena nezahrnuje jízdenky na lanovky (asi 3× během pobytu). Cena se vzhledem k možnému 

pohybu kurzu může zvednout až o 15 %, ale nepředpokládáme to. 😊 

Přihlášení účastníci dostanou další bližší informace v dostatečném předstihu před akcí. 

 

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky: 

www.malaliska.cz/korutany 

Závazně přihlášen je účastník až okamžikem připsání zálohy na náš účet. Všichni účastníci našich akcí jsou 

pojištěni proti úrazu u Generali Pojišťovny a. s. 

Bližší info – vedoucí akce: 

Jana Goláňová (+420 724 632 174, golanova.jana@seznam.cz) 

Petr Zatloukal (+420 731 609 679, pzp@email.cz)  

https://mapy.cz/s/3efRB
https://mapy.cz/s/3bPeY
https://mapy.cz/s/3cj06
https://mapy.cz/s/3ciUh
https://mapy.cz/s/3cNV5
https://mapy.cz/s/3cNVU
http://www.malaliska.cz/korutany

