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Schladmingské Taury   12. – 16. (17.) září   
(pátek večer až úterý / středa)

Cesta od chaty k chatě, spaní ve společných ubytovnách (Mattrat-
zen Lager  –  k  disposici  deka)  a  polopenze.  Znamená to jít  na 
lehko a to je s druhým dechem zvládnutelné (nejen pro rafany). 
Předpokládané náklady jsou 25-30 EUR na den, takže čtyřdenní 
varianta vyjde (s noclehem z pátku na sobotu bez večeře) asi na 
100-130  EUR,  bližší  během  deseti/čtrnácti  dnů.  K tomu  cesta 
vlastními auty - cca 5 hodin jedna cesta přes Salzburg a převezení 
jednoho auta od startu do cíle (pro návrat řidičů k autům) .  
Předpokladem je už v pátek večer dojet na místo, návrat v úterý (ve středu) (v pondělí 15. září je 
úplněk, snad předpoklad hezkého počasí). Přechod Schladminských Taur sleduje hřeben, ale není 
klasickou hřebenovkou. Cesta jde většinou po hlavní turistické trase č. 02 a přecházená sedla jsou 
do výšky 2400 metrů. Jde sice o vysokohorskou túru, ale neměly by se vyskytnou větší technické 
obtíže a ani uvažované túry nejsou mimořádně náročné (snad jen převýšení druhého dne). Za 
dobrých podmínek pak mohou rafani zdolat i nějaké vrcholy… Pátý den (bych rád absolvoval) 
jde krásnou skupinou (jezera  kolem Waldhornu,  možný vrchol)  a uzavírá hřeben přirozeným 
úsekem od silnice k silnici.  

Mapy:  Freytag & Bernát WK 201:  Schladminger Tauern…
Kompass 31: Radstadt.Schladming-Flachau (postačí pro čtyřdenní variantu)

Orientační rozpis uvažované cesty:
0. den  autem dojet na Obertauern a tam spát
1. den spaní na Ignatz Mattis   770 m    580 m 13 km /  4 hodiny
2. den spaní na Landawieseehütte   985 m    1185 m 12 km /  5 hodin
3. den spaní na Gollinghütte  465 m    810 m  6 km /  3.5 hodiny
4. den sejít k autu do Reisachfall  a cesta domů              560 m    6 km / 1.5 hodiny

Pětidenní alternativa

4. den spaní na Preitlahn  985 m    970 m 10 km /  4.5 hodiny   
5. den sejít na Breitlahn  840 m    1185 m 12 km /  5 hodin

Je na čase začít zajišťovat chaty, po předloňských zkušenostech asi pro 20 lidí. Potencionální 
vážné zájemce registruji  hned (čtyři  zájemce z podzimu registruji) telefonem, dávám přednost 
mailu (rosicky@vse.cz). Pokud máte zájem dejte mi vědět (1) zda dáváte přednost čtyřdenní či 
pětidenní variantě a (2) zda můžete vzít vlastní auto. Jakmile bude více jasno dám vědět a pak 
půjde do tuhého -   proti  záloze cca 1000-1200 Kč záležitost  rychle uzavřeme (nejpozději  na 
Stezce).

Na shledanou na horách se těší   Tonda Rosický

PS.  Podle úspěchu zajišťování přicházejí v úvahu i varianty s využitím bočních hřebenů (nástup 
lanovkou) případně cesty pod hřeben vhodným údolím. 


