
ALPY S LATOU 
 

Pojeďte na každoroční víkendové putování po Alpách 
 
Termín:  2.-4. 9. 2011 
Doprava:  1000 – 1200 Kč 
Nocleh:  17 euro se snídaní a 11 euro bez snídaně – horská chata Ignaz Mattis Hutte  
Mýtné v Alpách (viz trasa): cca 2 euro  
Rezervace:   jezkova@lata.cz, 234 621 361 
 
TRASA ALPY 2011 
 
Vyjedeme tradičně od metra C Roztyly v pátek 2/9/2011 o půlnoci a vyrazíme směr Schladming do Rakouska. Na místo určení 
bychom měli dojet do cca 7:00 hod. v sobotu ráno, posnídáme a vyrazíme.  
 
Začátek trasy je na Urnsprungel Alm ve výšce 1604 m.n.m., kam se dostaneme autobusem (silnice sem vede z městečka Pichl, 
které leží kousek od Schladmingu, je placená, předpokládám, že cena výjezdu bude po rozpočítání na 1 účastníka zájezdu do 2,- 
EUR). Odtud se vydáme doprava po cestě na malý hřeben Brotrinnl (2088 m.n.m.).  
Z hřebene sestoupíme k chatě Oberhütte (1869 m.n.m.), za níž se napojíme doleva na trasu č. 702, po které budeme pokračovat 
do sedla Akar Sch. (2315 m.n.m.).  
Ze sedla je možné udělat dva výstupy - na Steirische Kallkspitze (2459 m.n.m.) a na Lungauer Kalkspitze (2471 m.n.m), ze kterých 
jsou nádherné výhledy - každý z výstupů trvá údajně tam i zpět cca 1:30 - 2 hodiny, takže se podle času a sil, které budete mít, 
můžete rozhodnout, zda zdoláte obě hory nebo jenom jednu nebo třeba vůbec žádnou a půjdete radši dál.  
Z Akar Sch. půjdeme dolů do údolí k chatě Giglachsee Hütte (1955 m.n.m.) a odtud je to už jen kousek  na Ignaz Mattiz Hütte 
(1986 m.n.m.), a právě tam budeme nocovat.  
Celá cesta (bez výstupů na obě hory) by měla trvat asi 5 hodin, někteří jí půjdou asi rychleji, někteří naopak pomaleji, stihnout za 
světla dojít na chatu bychom ale měli všichni.  
 
V neděli půjdeme z chaty nejdříve po cestě č. 702 (775)  až k rozcestí s cestou č. 776 - a právě po 776ce se u Giglach A. (1887 
m.n.m.) vydáme dolů přes Knappen Krz. a Lackner A (1360 m.n.m.) do Hopfriesen (1062 m.n.m), kde na nás bude čekat na 
parkovišti autobus. Tentokrát nemáme v cíli žádné jezero, pouze potok, tak to asi letos bude bez nějakého většího koupání.  
Cesta dolů je na cca 3 hodiny, takže všichni by měli stihnout být u autobusu do jeho odjezdu v 16:00 hod. - hodina je volená tak, 
abychom stihli v Praze ještě funkční MHD, zejména metro.  
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