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„Bergsteigerdörfer" (horolezecké vesnice) jsou iniciativou rakouského Alpenvereinu (ÖAV) v rámci
spolupráce se sousedními Alpenvereiny. Jsou financovány z prostředků rakouského Spolkového
ministerstva pro zemědělství, lesnictví, životní prostředí a vodní hospodářství (Ministerstvo pro kvalitu
života v Rakousku) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.
Horolezecké vesnice jsou oficiálním prováděcím projektem Alpské úmluvy.

Zvláštní vydání, Innsbruck 2017
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Horolezecké vesnice.
Kameny v mozaice živé Alpské úmluvy
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St. Jodok, Schmirntal a Valsertal
Majestátní hory − tichá údolí

Poloha
Malá tyrolská obec St. Jodok leží asi 30 km na jih od Innsbrucku
a je výchozím bodem do východních bočních údolí Wipptalu
Schmirntal a Valsertal. Pro St. Jodok je charakteristická brennerská železniční trať, která vesnici velkou smyčkou objíždí a obklopuje.
Samotný Valsertal je díky nedotčené přírodě a klidu klenotem, jemuž se hned tak nějaký nevyrovná. Táhne se asi 12 km od St. Jodoku až k Alpeiner Scharte, přechodu do údolí Zillertal.
Schmirntal dlouhý asi 12 km sahá od St. Jodoku až k Olpereru na hranici s Hintertuxem. Nejvyšší a nejpozoruhodnější horou je Olperer s výškou 3 476 m.
Obce
St. Jodok (1 129 m) leží na vstupu do údolí Schmirntal a Valsertal, ale není samostatnou obcí.
Hranici tvoří potok, na jih od potoka patří všechno k obci Vals, na sever k obci Schmirn. K
obci Schmirn dále patří samoty Leite, Lorleswald, Rohrach, Entwasser, Siedlung, Toldern, Hochmark, Glinzen, Wildlahner, Madern, Obern a Kasern (1 625 m na konci údolí) a také Hochgenein (1 639 m).
K obci Vals patří kromě Außervals a Innervals ještě samota Padaun na náhorní plošině v nadmořské výšce 1 570 m.
Celkem má St. Jodok společně s údolími Schmirntal a Valsertal asi 1 400 obyvatel.

vrcholy
Olperer (3 476 m)
Fußstein (3 381 m)
Schrammacher (3 411 m)
Kleiner Kaserer (3 093 m)
Sagwand (3 227 m)
Großer Kaserer (3 263 m)
Alpeiner Scharte (2 950 m)
Hohe Warte (2 687 m)
Kraxentrager (2 999 m)
Hohe Kirche (2 634 m)
Geier (2 857 m)
Vennspitze (2 390 m)
Lizumer Reckner (2 886 m)
Jochgrubenkopf (2 453 m)
Schafseitenspitze (2 602 m)
Schoberspitze (2 602 m)
Ottenspitze (2 179 m)
Gammerspitze (2 537 m)
Naviser Kreuzjöchl (2 536 m)
Frauenwand (2 541 m)
Padauner Kogel (2 066 m)

Pohoří
Tuxer Alpen
Zillertaler Alpen
Chaty pro horolezce
Geraer Hütte (2 324 m)
(N 47° 02,606', E 11° 37,702')
Sekce DAV Landshut
Landshuter Europahütte (2 693 m)
(N 46° 59,826', E 11° 34,832')
Sekce DAV Landshut
Tuxerjochhaus (2 310 m)
(N 47° 60’ , E 111° 39')
Rakouský turistický klub Významné
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Zajímavosti

Historie horolezectví

Stará chata Gerarer Hütte s vrcholy Schrammacher a Sagwandspitze v pozadí.

Již ve středověku vedly přes St. Jodok do
Schmirntalu cesty, po kterých se dopravovalo
zboží i osoby a které pokračovaly dál přes Tuxer Joch do Zillertalu příp. do Valsertalu přes
Padauner Sattel k Brenneru. Zejména po první světové válce, kdy muselo být jižní Tyrolsko
postoupeno Itálii na základě mírové smlouvy
ze St. Germain (10. 9. 1919), existovaly v horách četné pašerácké cesty, např. neblaze
proslulá „Urbasrinne“, která byla využívána
jako přechod z Valsertalu do Pfitschtalu. I
přes přísné hraniční kontroly v horách se stále dařilo nepozorovaně pašovat přes hranice
zboží a dokonce i dobytek.
Zvláštní osud postihl chatu Landshuter Europahütte. Od roku 1919 prochází státní hranice mezi Rakouskem a Itálií středem chaty.
Již v roce 1895 vybudovali horolezci sekce
Gera německého a rakouského Alpenvereinu pod Alpeiner Scharte chatu Geraer Hütte.
Během druhé světové války byla chata využívána jako základní tábor pro plánovanou těžbu molybdenu a po skončení války ji převzala

západoněmecká sekce Landshut, která v roce
1899 postavila nedalekou Landshuter Hütte.
Po sjednocení Německa se vytvořil mezi sekcí Gera, nově založenou v roce 1990, a sekcí
Landshut přátelský vztah. Dnes se stará o zachování Geraer Hütte sekce Landshut.
Díky snadné dostupnosti – St. Jodok je od
roku 1867 železniční stanicí – přicházelo do
údolí Schmirn a Vals množství nadšených
horolezců. První výstup na Olperer (3 476 m)
provedl v roce 1867 Paul Grohmann, Georg
Samer a Jakob Huber a vedl přes jihovýchodní hřeben (Schneegupfgrat), po severním
hřebenu vystoupil na vrchol poprvé v roce
1883 Dr. Suchanek a Stabeler Hansl.
Vedlejší vrchol Fußstein (3 381 m) poprvé
zdolal v roce 1935 Hans Frenademetz a Karl
Tschaler po severním hřebenu, první výstup
severní stěnou provedl v roce 1939 Paul
Aschenbrenner a Wastl Mariner. V témže roce
zvládli oba horolezci ještě první výstup na
Sagwandspitze přes Nordpfeiler (3 228 m).

Pohled z Hohe Kirche.

Grauerlenwald ve Valsertalu –
chráněné území soustavy „Natura 2000“
Již v roce 1942 byly velké části Valsertalu zařazeny do ochrany přírody, což znamenalo, že
se čas v tomto údolí zdánlivě zastavil. Milovníci přírody, zejména alpské květeny a zvířeny, si
v tomto asi nejvíce zachovalém bočním údolí
Wipptalu přijdou na své. V roce 2001 bylo
údolí zařazeno do programu „Natura 2000“.
Z celé oblasti odvádí vodu Alpeiner Bach s ledovcovým povodím (Alpeiner a Olperer Ferner) a také Zeischbach, oba potoky se stékají
do Valserbachu. Chráněné území Valsertal
zahrnuje všechny vegetační oblasti, od alpin-

ského výškového stupně až po nivální.
Jižní svahy jsou suché a většinou bez lesů a po
staletí byly využívány na kosení sena pro dobytek. Severní svahy jsou zalesněné až do výšky 1 900 m; borovice limba se vyskytuje ještě
výš. Půda v údolí se využívá pro zemědělství.
Idylický Grauerlenwald s široce rozvětvenými, mělkými vodními toky a romantickými
zákoutími je zvláště oblíbeným místem pro
ty, kdo hledají klid – ideální živná půda pro
neuvěřitelné bohatství druhů zvířat a rostlin
(doloženo je přibližně 420 druhů).
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Obec St. Jodok má přímé
železniční spojení.

Abychom mohli tuto oblast ukázat našim
návštěvníkům v celé její jedinečnosti a kráse,
aniž bychom narušili ekologickou rovnováhu, pořádají se v určitých časech a s ohledem
na faunu a flóru pěší túry s průvodci s přírodovědným zaměřením nebo túry na sněžnicích, při kterých se můžete dozvědět mnoho
zajímavých informací o chráněném území.

Tuto nádhernou zahradu s alpskými bylinkami najdete v údolí Schmirntal.

Brennerská železniční trať –
smyčkový tunel St. Jodok
Brennerská železniční trať byla s velkými obtížemi vybudována v letech 1864 až 1867 pod
vedením Ing. Karla von Etzel. Na 125 km dlouhé železniční trati vedoucí údolím Wipptal a
Eisacktal muselo být vybudováno 13 mostů,
22 tunelů a galerií na ochranu proti padajícím
kamenům a závalům. Poprvé byly při stavbě
železnice vybudovány zakřivené tunely, tzv.
smyčkové tunely – ten nejpůsobivější se nachází u St. Jodoku, kde železnice obec objíždí
a tím nabírá výšku. St. Jodok je milovníkům
železnic a fotografům vlaků dobře známý. Najdou zde nejkrásnější fotomotivy brennerského úseku, železniční trati, která má co nabídnout, pokud jde o krásu a svéráz krajiny.

Zahrada s alpskými bylinkami a
horizontální mlýn
Ve Schmirntalu, mezi hostincem Olpererblick
a selskou usedlostí Gattererhof s prodejnou
vlastních produktů, se nachází citlivě založená zahrada s alpskými bylinkami. Pohodlné
lavičky zvou k zastavení a pozorování, od
jediného dochovaného mlýna v severním
Tyrolsku „Obere Schnattermühle“, který je
možno navštívit po ohlášení, vede dřevěný
můstek do bylinkové zahrady o rozloze přibližně 1 000 m². Zahrada je rozčleněna oblázky a balvany a leží na mírně vzestupném
slunném svahu, obráceném na severozápad.
Více než 100 různých bylinek – většinou
označených dřevěnými tabulkami – nabízí
jedinečné čichové zážitky. Zvláštní pozornost byla věnována typickým regionálním
alpským bylinkám, ale přivonět a obdivovat
lze i alpské květiny, aromatické byliny, léčivé
byliny a koření.
Poznámka na okraj: Koření se používá v
kuchyni hostince Olpererblick. V prodejně
selské usedlosti Gattererbauern si můžete
koupit speciality, například bylinkové čaje,
bylinkovou sůl, sušené koření, apod.

Informace Gasthof Olpererblick:
Toldern 11a, 6154 Schmirn
Tel.: +43/(0)5279/20120
info@olpererblick.at
www.olpererblick.at
Gattererhof: Hochmark 22, 6154 Schmirn
Tel.: +43/(0)5279/5440
m.lutz@aon.at
Pouť k horskému kostelíku „Kalte Herberge“, Schmirntal
Asi půlhodinu od Schmirnu, nad samotou
Wildlahner, stojí poutní kostelík „Mariahilf in
der Kalten Herberge“, ukrytý na lesní mýtině.
Legenda o jeho vzniku vypráví, že jednoho
bouřlivého podzimního dne spatřil pasák
překrásnou ženu s děťátkem, jak sedí pod
velkým smrkem. Soucitně na ni zavolal:
„Hast du da eine kalte Herberge!“ (To máš
ale studené přístřeší!), načež žena i s dítětem
zmizela. Po nějaké době začali lidé věřit, že to
byla Matka Boží, a tak na její počet zavěsili na
strom kopii uctívaného obrazu Maria-Hilf od
Lucase Cranacha z kostela Sv. Jakuba v Innsbrucku. O několik metrů dál vytryskl z pod
kořenů stromu pramen.
Pohled do údolí Schmirntal.
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Kostelík „Kalte Herberge”
v údolí Schmirntal.

Když byl strom v roce 1972 vyvrácen, vyřezali
z něho Božích muka na počest Matky Boží.
Již v roce 1730 byla pro Cranachův obraz
vystavěna dřevěná kaplička, která byla brzy
nato nahrazena zděným kostelíkem. Kostelík byl několikrát rozšířen a přestál i pro víru
nepřátelské časy Josefa II. (1782-1790), stejně
jako národně socialistickou vládu za druhé
světové války.
Každý rok 26. července (svátek sv. Anny) a každého třináctého v měsíci se od května do října konají procesí ke kostelíku Kalte Herberge
s velkou účastí obyvatel.
Turistické cesty ke kostelíku:
•
od farního kostela ve Schmirnu, po mostě přes potok Schmirn, směr Siedlung
Holzeben
•
od Toldernu, směr 3-Schächer-Weg
•
od Wildlahnertalu
•
od Hohe Warte, Schmirnerstraße
„Region požitků Schmirn-Vals“
Tyrolský šedý skot zve na slavnost na horské
pastvině
V současné době je v Tyrolsku 10 různých
regionů požitků, ve kterých byly oceněny
speciální zemědělské produkty a speciality.
Také Schmirntal a Valsertal byly oceněny jako

regiony požitků. Regionální specialitou je
maso tyrolského šedého skotu, chov tohoto
plemene má ve zdejší oblasti dlouhou tradici.
Šťavnaté louky v údolí a rozlehlé horské pastviny představují ideální podmínky pro zdravý a vitální šedý skot. Tyrolský šedý skot je
jedním z nejstarším plemen v Alpách a patří
k vzácným plemenům skotu v Rakousku. Zvířata jsou robustní, odolná a jsou proto ideální
pro chov na tyrolských pastvinách. Mají sice
nižší produkci mléka a masa, ale přesvědčují
vynikající kvalitou.
Na jídelních lístcích partnerských podniků
(např. Alpengasthaus Kasern a Gasthaus Olpererblick v Schmirnu) jsou uvedeny nejrůznější speciality z tyrolského šedého skotu.
Každoročně zde organizují slavnosti na horských pastvinách na téma „Region požitků”.
Slavnosti začínají horskou mší v 11.00 hodin
a pak, při hudebním doprovodu a dobré náladě následují regionální lahůdky, mimo jiné
i z šedého skotu.
Život na horských pastvinách ve Valsertalu
Nahlédnutí do života na salaši a na horských
pastvinách nabízí selka Helga Hager (průvodkyně po horských pastvinách, průvodkyně
přírodou a krajinou a také diplomovaná sommeliérka) od června do září na Peters Kaser

(Nockeralmen) na konci údolí Valsertal.
Hlavně děti se tady nikdy nenudí, zejména
když po 1,5hodinové pohodlné túře dostanou na salaši vydatnou svačinu. Paní Helga
předvádí, jak se vyrábí kozí sýr, a vysvětluje,
jak se sváží seno na horských pastvinách. A
má i pár tipů, kde se dají nasbírat nejlepší divoké bylinky a houby.
U Helgy Hager na salaši se také rozjíždí zcela
nový projekt: Škola na salaši. V této „Škole na
salaši” získají hosté během pobytu o dovolené představu o životě na horských pastvi-

nách a aktivně pomáhají při práci na salaši.
Rezervaci speciálních nabídek zajišťuje TVB-Wipptal - adresa na str. 39.
Kontakt a další informace o salaši paní Helgy:
Helga Maria Hager
Peters Kaser im Valsertal
6154 St. Jodok
Tel.: +43/(0)664/400 79 66
helga@helgasalm.at
www.helgasalm.at

Na salaši paní Helgy.
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Tipy na túry v létě
Vennspitze (2 390 m)
Když roztaje sníh, bohatýrské časy na Vennspitze končí, měřeno počtem pěších turistů v
porovnání s množstvím turistů v zimě. Cesta
vede z Padaunu nejprve lesním průsekem
nahoru až k mírně stoupající volné pastvině
Großissen. Za další terénní terasou už uvidíte
vrchol. Poslední úsek vede po hřebeni a bez
velkých potíží se dostanete až ke kříži na vrcholu (810 výškových metrů, 2 hod.).
Silleskogel (2 418 m)
Od poslední zatáčky na Padauner Straße půjdete zpočátku po lesní cestě, a pak po stezce
lesem až na Sillesalm. Stezka dál pokračuje
do sedla mezi vrcholy Geierschnabel a Silleskogel a po hřebeni až na vrchol. Rozhodně
můžeme doporučit také přechod přes Rossgrubenkopf a Vennspitze (960 výškových
metrů, 2,5 hod.).
Pěší túry a vysokohorské túry
Výběr níže popsaných pěších a vysokohorských túr má svůj výchozí bod buď v
Schmirntalu, nebo ve Valsertalu.
Výchozí místo Vals

S dětmi na Padauner Kogel.

Padauner Kogel (2 066 m)
Padauner Kogel je u rodin zdaleka nejoblíbenějším cílem túr ve Valsertalu a z jeho
vrcholu je nádherný výhled. Na výběr se nabízí několik výstupů: Jednak se můžete vydat
přímo z centra obce St. Jodok podél potoka
Valserbach (asi 3 hod.). Nebo pojedete do
Padaunu a vyrazíte od Larcherhofu (490 výškových metrů, 1,5 hod.). Přes Meinrads Köpfl
(malá chata na mýtině) se dostanete na Padauner Kogel. Možnost občerstvení nabízí
hostinec Steckholzer v blízkosti výchozího
bodu.

Saxalmwand (2 635 m)
V Innervallsu u kapličky, hned před posledním statkem, odbočuje doprava cesta k potoku. Hned za mostem (rozcestník) půjdete
po stezce na Bloaderalm. Odtud budete pokračovat do údolí na Niedervennjöchl. Tady
odbočíte doleva a dostanete se přímo na Saxalmwand (1 300 výškových metrů, 3,5 hod.).
Hohe Kirche (2 634 m)
Z Innvervalsu krátce před hostincem Touristenrast odbočuje doprava cesta na Nockeralm (parkoviště). Po cestě mezi pastvinami
půjdete kolem tradičních salaší doprava do
Zeischtalu.
Po několika serpentinách se dostanete na
dobře značenou cestu Geistbeckweg směrem na Zeisch a Landshuter Hütte. Asi 10
m před dalším rozcestníkem k Landshuter
Hütte odbočíte za vodopádem doleva na

Padauner Kogel
Padaun

Hohe Kirche

Vennspitze
Silleskogel

Zeischalm

Saxalmwand

Landshuter-Europahütte
Výřez z mapy Alpenvereinu 31/1 - Brennerberge s přehledem cílů túr z Valsertalu. Původní měřítko 1:50 000. (©
BEV 2016, reprodukováno s povolením
BEV- Spolkový úřad pro metrologii a Vzeměměřictví ve Vídni, N 23220/2016)
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Innere Zeischalm na dobře viditelnou stezku. Z krásné horské pastviny půjdete doleva
nahoru na volnou pastvinu. Držte se stezky a
kamenných mužíků a stoupejte příkopem nahoru. Až ve výšce asi 2 300 m zamíříte na hřeben a dostanete se tak na vrchol. Cesta není
značená, ale s trochou citu pro terén ji snadno
najdete (1 300 výškových metrů, 3,5 hod.).

Krásná poloha Zeischalm na cestě k Hohe Kirche.

Chata Geraer Hütte sekce DAV Landshut je cílem túr a
výchozím bodem pro výstup na Olperer.

Geraer Hütte (2 324 m)
Na konci chráněného území Valsertalu stojí
Geraer Hütte obklopená amfiteátrem skalních a ledovcových stěn vrcholů Olper, Fußstein, Schrammacher a Sagwand. Túra na
chatu začíná v zadním Valsertalu u chaty
Touristenrast a vede po dálkové turistické
cestě 02. Od nákladní lanovky začne stezka
trochu stoupat a vede po krásně umístěných
serpentinách až nahoru k chatě (1 000 výškových metrů, 3 hod.).

Olperer (3 476 m)
Olperer neustále poutá pozornost všech horolezců a pěších turistů, kteří se pohybují ve
Wipptalu. Výstup přes Wildlahnerscharte a
následující severovýchodní hřeben ovšem
vyžaduje důkladné horolezecké zkušenosti
na skalách a ledu (obtížnost III–/A0). Bezpečná chůze s mačkami a po deskovité rule,
stejně jako zdolání několika ne zcela jednoduchých lezeckých pasáží jsou kromě dobré
kondice nezbytným předpokladem pro bezpečný výstup na krásně tvarovanou horu a
sestup z ní.
Jako výchozí bod se nabízí Geraer Hütte,
odkud můžete túru absolvovat během jednoho dne (1 150 výškových metrů, 4 hod. od
chaty). Od chaty půjdete po značené cestě
směrem na Steinernes Lamm. Na odbočce
se budete držet vpravo a vystoupáte nahoru
po moréně. Trasa vede vpravo od hřebene
Wildlahnergrat přes Olpererferner. Pod sněhovým hřbetem přejdete k Wildlahnerscharte. Od prohlubně vede výstup přes značně
strmý ledovec (asi 35°!) vpravo od skalnatého severního hřebenu. Na vhodném místě
(vpravo ustupuje sněhový hřbet trochu dozadu) přejdete doleva k severnímu hřebeni.
Po skalnatých výstupcích se dobře dostanete k okraji hřebenu. Teď půjdete stále podél
okraje po nepříliš strukturovaných rulových
deskách směrem k vrcholu. Klíčovým místem
je převislý úsek, který je opatřen stoupacími
třmeny (III–/A0); nesmíte trpět závratí.
Doporučená výstroj: Lano, cepín, mačky, sedací
úvazek, 6 expresních smyček, různé karabiny.
Výchozí místo Schmirn
Hochgeneinerjöchl (1 960 m)
Ze St. Jodoku půjdete po Schmirntalstraße
směrem do údolí. U první samoty - Aue - odbočíte doleva a půjdete kousek směrem ven
z údolí, až vpravo uvidíte malou cestu, která

Výstup na Olperer je vyhrazen zkušeným
horolezcům s odpovídající výstrojí.

vede nahoru k Hochgeneinerhofu. Za statkem půjdete cestou mezi poli. Lesem a loukami se dostanete na hranu hřebenu Hochgeneinerjöchl, tady už vidíte kříž na vrcholu.
Ze samotného vrcholu si můžete vychutnat
překrásný panoramatický pohled na vrcholy
Zugspitze, Habicht, Zuckerhütl až po Olperer
(320 výškových metrů, 1 hod.).
Kalte Herberge (1 569 m)
V oblasti prvních domů Toldernu, kousek
před hasičskou zbrojnicí a odbočkou do Wildlahnertalu, odbočuje cesta doprava směrem na Holzebensiedlung (výchozí bod). Po
asfaltové cestě půjdete asi 10 minut ven z
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údolí, pak odbočíte doleva na lesní cestu a
brzy se už dostanete na mýtinu, na níž stojí Kalte Herberge. Kostelík stojí malebně na
okraji lesa. Zpáteční cesta vede zpět na lesní cestu, po které se snadno a bez stoupání
dostanete do Wildlahnertalu. Bezprostředně
za posledními poli přijdete k mostu přes Wildlahnerbach. Do výchozího bodu se vrátíte
podél potoka (110 výškových metrů, 1 hod.).
Gammerspitze (2 537 m)
Výchozím bodem na vrchol Gammerspitze je
parkoviště „Hohe Warte“ kousek před samotou Aue, u silnice vedoucí údolím Schmirntal.
Půjdete po lesní cestě doprava, cesta je označena č. 67 (doleva je také jeden ukazatel – ale
byla by to pořádná zacházka!). Asi po 500 m
začíná značený výstup po stezce. Půjdete lesem nahoru až na Lorenzalm. Od salaše vede
k hřebenu stezka širokou prohlubní mírně
stoupající směrem do údolí. Když se dostanete na hřeben, hranici k Valsertalu, půjdete
po širokém hřbetě pohodlným stoupáním k
vrcholům. Přes první vrchol na hřebeni – Riepenspitze (2 460 m), se dostanete po krátkém
sestupu a výstupu na Gammerspitze s 2 537
m (1 150 výškových metrů, 3 hod.).
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Tuxerjochhaus (2 313 m)
Od hostince Kasern půjdete příjemným
stoupáním po pastvinách do Kaserer Winkl.
Široká cesta končí kus před závěrem údolí a
k Tuxer Joch vede nahoru stezka. Zpočátku
po svahu porostlém keři, později přes muldy
a začnete nabírat výšku. Když se dostanete k
průsmyku, máte to nejhorší za sebou. Od kříže, který připomíná doby, kdy patřil Hintertux
k Schmirnu, přejdete kolem umělého jezera
mírně dolů k chatě Tuxerjochhaus (2 313 m).
Pokud byste chtěli výlet završit ještě rychlým
výstupem na vrchol, můžete během několika
minut vystoupit na Pfannköpfl (2 388 m) za
chatou (720 výškových metrů, 2,5 hod.).
Kleiner Kaserer (3 093 m)
Kleiner Kaserer lze označit jako severní oběžnici ve známém souhvězdí Olperer-Fußstein.
Kaserer, a tím se vždy myslí Kleiner Kaserer,
ale tvoří také impozantní závěr oblasti Kaserer Winkl. Výchozím bodem je opět Kasern.
Půjdete po široké, pozvolna stoupající cestě
po pastvinách až do závěru údolí (cesty k Tuxerjochhaus si nebudete všímat). Na rozcestí
ve výšce 2 180 m půjdete doleva na Kaserer
Schartl, abyste přešli Kaserer zleva doprava.

Od průrvy začnete stoupat přes rameno hřebene doprava k vrcholu. Úspěšné přemožitele vrcholu Kaserer potěší pohled zblízka
na skalní baštu od Olpereru až po Sagwand.
Sestup vede přes západní hřeben směrem na
Kleegrubenscharte. Hřeben není zpočátku
příliš široký, ale brzy přejde v široký hřbet. Ke
Kleegrubenscharte nevede žádná značená
stezka. Sestup je ale bezproblémový, cestu
ukazují stopy stezky (1 475 výškových metrů,
6,5 hod.).
Jochgrubenkopf (2 453 m)
Hned u posledních domů v Toldernu (Glinzen) resp. kousek před tunelem začíná výstup
na Jochgrubenkopf. Vydáte se podle značení,
po několika metrech přejdete po mostě potok Schmirnbach. Podél potoku půjdete po
lesní cestě, která brzy začne stoupat naho-

Scheibenspitze

ru. Na prvním rozcestí zvolíte cestu doprava
(stoupající ven z údolí), z které odbočuje asi
po 100 m stezka č. 33 „Seealm/Jochgrubenkopf“. Ze Seealm, strmá prohlubeň porostlá
pěnišníkem rezavým (alpská růže), vystoupíte až na okraj, odkud si můžete vychutnat
volný výhled ven z údolí a dolů na Toldern.
Následující strmý stupeň je zastavěn protilavinovými zábranami, mezi nimiž vede stezka
stále nahoru až ke kříži na vrcholu Jochgrubenkopf. K unikátnímu pohledu na Schmirntal se zde přidá i malebný obraz zledovatělé
dvojice „Olperer-Fußstein“ (980 výškových
metrů, 3 hod.).
Schoberspitzen (2 602 m)
Výchozím bodem túry k oběma vrcholům
Schoberspitzen - ční jako dvě velké kupy
sena - je Wildlahnertal v zadním Schmirntalu.

Kasern
Tuxerjochhaus
Jochgrubenkopf

Schoberspitzen
Kleiner Kaserer

Kaserer Winkel výchozí bod mnoha
vysokohorských túr.

Výřez z mapy Alpenvereinu 31/5 - Innsbruck a okolí s přehledem cílů túr ze zadního Schmirntalu; Původní
měřítko 1:50 000. (© BEV 2016, reprodukováno s povolením BEV- Spolkový úřad pro metrologii a zeměměřictví
ve Vídni, N 23220/2016)
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Schoberspitzen s jezerem Ramsgrubner See, které vám leží u nohou.

Od mostu se vydáte na východ (doleva) po
účelové komunikaci přes louky a na horním
okraji louky se napojíte na dobře značenou
stezku č. 72 „Ramsgrubner See“. Nad loukami
přejdete volným terénem k lesu. Až do výšky
asi 2 000 m vede stezka lesem nahoru, až se
dostanete na volné luční svahy. Odsud vystoupíte do sedla mezi Schönlahnerspitze a
Schoberspitzen. Ze sedla (2 300 m), hřebene
Kaserer Winkl, půjdete po stezce doprava nahoru a přijdete k Ramsgrubner See (2 380 m).
Odsud se dostanete do hluboké prohlubně
mezi Schoberspitzen. Vystoupíte na západní
vrchol, na kterém stojí kříž.
Pro sestup můžeme doporučit stezku přes Wildlahnertal (1 100 výškových metrů, 4,5 hod.).

Dálkové turistické cesty
Wipptaler Höhenweg – úsek cesty Europa
Höhenweg 2
Cesta Europa Höhenweg vede v 22 etapách
nejprve po rakouském území od Innsbrucku
k Brenneru, pak pokračuje v Itálii až do Brixenu (Jižní Tyrolsko) a nakonec do Feltre (Veneto). Cesta je dlouhá asi 340 km, celková doba
chůze je asi 130 hodin.
Během třetí a čtvrté etapy se prochází také
horolezeckými vesnicemi Schmirn a Vals. Zde
vede trasa po cestě Wipptaler Höhenweg
z Navis přes Kreuzjöchl (2 536 m) po cestě č. 25A dolů do Kluppentalu k osadě „Die
Hagler“, pak přes Kluppental až do Obernu a

Pohled z vrcholu Hoher Riffler na Olperer a Friesenbergscharte.

Kasernu v Schmirntalu, kde si můžete v hostinci Alpengasthaus Kasern (Genusswirt) odpočinout a posilnit se tradičním, vynikajícím
jídlem.
Trasa pak pokračuje po málo frekventované
silnici ven z údolí. Po asi 1hodinové chůzi se
dostanete do Toldernu, což je samota s překrásnými horskými usedlostmi a možnostmi
ubytování (např. v hostinci Olpererblick).
Následující etapa vede údolím Wildlahner Tal
nahoru na Steinernes Lamm (2 528 m), který
tvoří přechod do Valsertalu. Na Geraer Hütte
(2 324m) si můžete vychutnat svět hor ze slunečné terasy a příp. po přenocování na chatě
vyrazit na pátou etapu, která vede k Landshuter Europahütte.

Informační brožura:
TVB Wipptal, Rathaus, 6150 Steinach
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Olperer Randonnée – okružní túra po chatách kolem masivu Olpereru
Olperer Randonnée – horská túra na asi 4–5
dní je mimořádným zážitkem a spojuje horolezecké vesnice St.Jodok a Ginzling v Zillertalu. Výstup k výchozí chatě (ze St.Jodoku/
Schmirnu/Valsu je to Geraer Hütte) trvá asi
2–3 hodiny, etapy mezi chatami trvají 4–8
hodin chůze. Podmínkou pro tuto túru je vysokohorská turistická výstroj a jistota chůze.
Trasa Olperer Randonnée:
1. den: Geraer Hütte, 2 324m
Tel. +43/(0)676/9610303
info@geraerhuette.at
2. den: Olperer Hütte, 2 388 m
Tel. +43/(0)664/4176566
info@olpererhuette.de
3. den: Friesenberghaus 2 498 m
Tel. + 43/(0)676/7497550
friesenberghaus@sbg.at
4. den: Spannagelhaus, 2 531 m
Tel. +43/(0)664/5158273
info@spannagelhaus.at
5. den: Geraer Hütte

Trasa Peter Habeler Runde:
Peter Habeler je rakouský extrémní horolezec, který se proslavil mimo jiné výstupem
na Mount Everest v roce 1978 bez použití přídavného kyslíku.
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Na svém účtu však má i řadu prvovýstupů v
Rocky Mountains a účastnil se expedicí mimo
jiné i s Reinholdem Messnerem.
Peter Habeler je rodák z Zillertalu (narozen v
roce 1942 v Mayrhofenu). U příležitosti jeho
70. narozenin mu byla věnována tato 6denní
vysokohorská túra. „Peter Habeler Runde” je
okruh spojující chaty a vede z Geraer Hütte
přes Tuxerjoch Haus, Friesenberghaus, Olpererhütte, Pfitscherjochhaus a Landshuter
Europa-Hütte a zase zpět na Geraer Hütte. Připojit se lze jak z horolezecké vesnice St. Jodok,
Schmirn a Vals (z Valsu přes Touristenrast po
cestě 502 na Geraer Hütte nebo po cestě 529
na Landshuter Europa-Hütte; z Schmirn-Toldernu po cestě 525 přes Steinernes Lamm na
Geraer Hütte nebo z Schmirn-Kasernu po cestě 324 přes Kleegrubenscharte na Geraer Hütte), tak z horolezecké vesnice Ginzling přímo
na Friesenberghaus, od hostince Breitlahner
nebo přehrady Schlegeisstausee na Friesenberghaus - nebo také na Pfitscherjochhaus.
Trasa Peter Habeler Runde:
1. etapa: Geraer Hütte - Tuxerjoch Haus
4,5 - 5 hod.
2. etapa: Tuxerjoch Haus - Friesenberghaus
4,5 - 5 hod.
3. etapa: Friesenberghaus - Olpererhütte
2,5 hod.
4. etapa: Olpererhütte - Pfitscherjochhaus
4 hod.
5. etapa: Pfitscherjochhaus - Landshuter Europa-Hütte; 4 hod.
6. etapa: Landshuter Europa-Hütte - Geraer
Hütte; 6,5 - 7 hod.

Informační brožury:
TVB Wipptal, Rathaus, 6150 Steinach

Ve stěně Sagwand Nordpfeiler – túra, která je vyhrazena specialistům.

Lezení
Ve Valsertalu má lezení tradici už od prvopočátků alpinismu. Zvučné názvy lokalit, Fußstein
Nordkante, Sagwand Nordpfeiler nebo Schrammacher Nordwestwand se nacházejí ve valsertalské kotlině, která se tyčí kolem Geraer Hütte. Kromě horolezecké klasiky však mohou
příznivcům vertikál v St. Jodoku, Schmirnu a Valsu zažít ještě mnohem víc. Sportovní lezení,
bouldering, túry po lezeckých stezkách nebo lezení v ledu – pro každého se něco najde.
Horolezecká klasika
Výchozím bodem pro horolezecké túry ve Valsertalu je Geraer Hütte. O podmínkách na jednotlivých túrách vás bude ochotně informovat horský průvodce a správce chaty Arthur Lanthaler. U všech túr se jedná o náročné horolezecké akce s místy velmi vysokým rizikem padajících kamenů, špatným jištěním a obtížnými sestupy, na které by se měli vydat jen velmi
zkušení horolezci.
Fußstein Nordkante
Přístup: Od Geraer Hütte po cestě Olpererweg až k ledovci. Přes ledovec (pozor průrvy!)
až doleva pod okraj. Na vhodném místě nastupte na velký pás, odtud přejděte doprava
až k vyvrtanému stanovišti.
Trasa: Asi 12 délek lan se stupněm obtížnosti
5-, vyvrtaná stanoviště, s několika normálními háky jako mezijištění, až na vrchol.
Sestup: Sestupujte zpět buď jižním žlabem

(stupeň obtížnosti 2, padající kameny!), nebo
po slaňovací trase zpátky na ledovec a odtud
po přístupové cestě zpět na Geraer Hütte.
Sagwand Nordpfeiler
Přístup: Od Geraer Hütte přes suťová pole až
doprava pod pilířem.
Trasa: Tři délky lana vpravo od pásu vody
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ještě můžete strávit osamocené dny na skále, beze spěchu a rámusu. A díky neúnavné
práci Wernera Gürtlera a Andrease Stolze přibývají stále nové trasy. Jako jeden příklad za
všechny další možnosti je zde popsána cvičná skála „Rossstall“.
Další informace viz Knižní tip, strana 24.

Fußstein Nordkante,
horolezecká výzva s 5.
stupněm obtížnosti

Trasy:

Lezecký park Rossstall
Přístup: V Alterertalu (na konci Valsertalu) 15
minut ke skále.

Č.

Obtížnost
UIAA

Č.

Obtížnost
UIAA

1.

6-

7.

8+/9-

2.

6

8.

proj.

3.

5

9.

9-

4.

4

10.

8-(výstup č.6: 8)

5.

7+

11.

6+

6.

proj.(asi 11-)

Bouldering
Bezpočet skalních bloků v Alterertalu je ideální k tomu, abyste prsty přiložili k žule a lezli.

Lezení na Fußstein

nahoru, pak doleva. Žlab rychle přejděte (padající kamení!). Dále podél pilíře, částečně
uhýbejte doprava, necelých 20 délek lana na
vrchol (stupeň obtížnosti 6-). Túra je výrazně
náročnější, drolivější a povážlivější než Fußstein Nordkante. Na celé túře je k dispozici celkem jen 20 zčásti špatných, normálních háků.
Sestup: Z vrcholu krátce přes hřeben a pak
slezte příp. sestupte směrem na Zeischalm
a Touristenrast (stupeň obtížnosti 2, padající
kamení!)

Přístup:
Do Alterertalu (na konci Valsertalu) a pak k
blokům, které je vidět (a není hned vidět) z
lesní cesty.
Bouldery:
Kde jsou ještě? Nemusíte jít ke skále s davem,
ale můžete si vhodnou oblast sami objevit,
poznat, vylézt, zažít dobrodružství. Zcela
úmyslně tady nepopisujeme jednotlivé skalní bloky, ale zveme naše hosty na objevnou
cestu, která jim přinese spoustu radosti. Každopádně můžeme zaručit, že se tady něco
najde jak pro začátečníka, tak pro profesionála.

Klettergarten Rossstall nabízí celkem 11 tras
ve dvou sektorech.

2
1

4
3
5

Sportovní lezení
V posledních letech se stala z Valsertalu skvělá oblast pro sportovní lezení, kde můžete
ve 4. až 10. stupni obtížnosti lézt s nejlepším
zajištěním.
Na rozdíl od jiných lezeckých oblastí tady

Knižní tip:
Orgler, Andreas: Klettern in den Stubaier Alpen und im Valsertalkessel, ISBN 3-926801-21-0
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Tipy na túry v zimě
Peter Kofler Klettersteig −
Stafflacher Wand
V létě 2012 byla vybudována v Stafflacher
Wand v St.Jodoku lezecká cesta „Peter Kofler”. Stavba probíhala v souladu s přírodou
a podle nejnovějších směrnic pro budování
lezeckých cest.
Trasa dlouhá 650 metrů se vyznačuje blízkostí k obci (přístup za 15 minut), střední obtížností (C, vhodná pro sportovně založené děti
od 12 let s lezeckými zkušenostmi), jedinečnou dostupností veřejnými dopravními prostředky a optimálním vedení trasy.
Na konci lezecké cesty stojí „kříž na vrcholu“
a člověk zažije ohromující pohled dolů do
Schmirntalu a Valsertalu i výhled na Brenner-

berge. Bezpečnostní výstroj SALEWA si můžete vypůjčit v St. Jodoku v prodejně Textil Eller
(pondělí až pátek) nebo v hostinci Gasthof
Lamm (sobota a neděle).

Další informace:
www.wipptal.at
www.bergsteigen.at
www.tourentipp.de
www.klettersteig.com
www.almenrausch.at
www.alpintouren.com

Skialpinistické túry
Pohoří Tuxer Alpen nabízí spoustu možností túr. Sezóna skialpinismu může začít už po prvním
sněžení v listopadu nebo prosinci – a ještě na začátku léta se najdou žlaby a úbočí, které jsou
předurčeny pro túry na lyžích na firnu.
Rozmanitost túr sahá od krátkých, jednoduchých a také skutečně bezpečných skialpinistických túr s převýšením 700–900 metrů, až po náročné vysokohorské akce.
Z důvodu blízkosti povětrnostního rozhraní Brenner jsou sněhové podmínky často lokálně
velmi rozdílné. Jak od severu, tak od jihu mohou přijít srážky, takže v údolích platí značná
jistota sněhu.
Věnujte pozornost aktuální lavinové situaci! www.lawine.tirol.gv.at
NOVINKA: Doprava na zimních túrách - informace viz strana 34

Vennspitze (2 390 m)
Túra na Vennspitze je považována za jednoduchou, relativně bezpečnou a silně frekventovanou túru na lyžích.
Výchozí bod je v sedle Padauner Sattel, kam
se můžete dostat autem z Valsertalu (často
povinné řetězy).

Trasa je téměř vždy upravená, přímo z parkoviště v Padaunu vyrazíte na jihovýchod přes
louku až na okraj lesa. Pak byste měli pro výstup použít lesní průsek, který byl vykácen
právě pro turisty, aby v hustějším lese zbytečně neplašili vysokou zvěř. Od hranice lesa je
už vidět pyramidový vrchol (800 výškových
metrů, 2 hod.).
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Na hřebeni mezi Gammerspitze a Gampesspitze.

Skialpinistická túra na Vennspitze.

Silleskogel (2 418 m)
Silleskogel je klidnější vrchol sousedící s
Vennspitze. Na cestě do Padaunu zaparkujete u páté a poslední zatáčky (pravotočivá
zatáčka).
Zpočátku půjdete po lesní cestě na východ.
U luk na Sillalm se budete držet vlevo a vystoupíte po letní cestě strmou prohlubní k
volnému průseku. Strmým údolím teď půjdete nahoru až k o něco rovnějšímu, hezkému
lyžařskému terénu. V horní části přejdete
doleva a vystoupíte do prohlubně vlevo od
vrcholu. Na něj se pak můžete dostat za několik minut pěšky (900 výškových metrů, 2,5
hod.). U vrcholového svahu na severní straně
se řiďte lavinovou situací i při výstupu (časté
návěje).
Sumpfschartl (2 666 m)
Kilometr před koncem Valsertalu (občerstvení Touristenrast) vyrazíte na sever po volných loukách nahoru na Bloaderalm. Za ní se

nachází vodopád, který přejdete doleva – za
strmým stupněm se budete držet zase spíše
vpravo. Od Hochbloadenu zamíříte vlevo a
vystoupíte do široké kotliny – brzy už můžete vidět prohlubeň hned nalevo od velmi
výrazného kamene (1 300 výškových metrů,
3,5 hod.).
Možný je i další výstup na Kraxentrager (2 999
m) přímo po hřebeni (lezecká místa s 2.stupněm obtížnosti) nebo do kotliny za ním.
Ottenspitze (2 179 m) Leiten (2 079 m)
Ottenspitze (často nazývaná „Ulten“) je
nejfrekventovanější skialpinistická túra v
Schmirntalu a nachází se hned na začátku
údolí na stinné straně. Parkoviště je v nejvyšším bodu předního údolí pod hostincem
„Schmirnerstadel“. Po výstupu po louce se
táhne mírně strmý průsek trochu doleva.
Několikrát zkřížíte lesní cestu, ve výšce asi
1 800 m se nachází mýtina. Na Ottenspitze
půjdete rovným průsekem na jihovýchod,

na kratší Leiten přejdete přes mýtinu a po
dalších 300výškových metrech se dostanete
na vrcholový hřeben. Ottenspitze je po překonání rovného průseku už vidět a na vrchol
se brzy dostanete po výstupu řídkým lesem a
po strmějším vrcholovém svahu. Pokud přejdete pod vrcholovým svahem dál směrem
na jihovýchod a pak vystoupáte u malé chaty
na hřeben, dostanete se přes Windbichl a Riepenspitze (2 460m) na Gammerspitze.
Na tuto túru byste si měli naplánovat 2 hodiny (750 výškových metrů). Túra na Leiten
je ještě o něco kratší (650 výškových metrů),
mírně strmá a můžeme ji doporučit i při horším počasí a méně bezpečných podmínkách.
Fischersnapf (2 493 m)
V tomto případě se jedná o relativně snadnou
skialpinistickou túru, která je často možná už
na začátku zimy a téměř nevede lesem. Túra
začíná v Schmirnu z parkoviště u posledního
statku před vstupem do Kluppentalu.

Za statkem začnete krátkým stoupáním po
strmém svahu, pak přejdete letní cestu doprava. Brzy se dostanete k příkopu, kde přejdete na druhou stranu potoka a projdete
kolem chaty s nákladní lanovkou. Za rovným
úsekem se budete držet spíše vlevo, u další
rovné pasáže doprava. Poslední strmější úsek
a hřeben (Gamskar) jsou už vidět, odtud se
dostanete pěšky za několik minut na vrchol
(850výškových metrů, 2,5 hod.).
Gammerspitze (2 537 m)
Strmá a dokonalá skialpinistická túra – 1 200
výškových metrů (asi 3,5 hod.) vede žlabem
(Jeneweinrinne) přímo až na vrchol. Pod hostincem Jenewein v Schmirnu (možnost parkování) přejdete potok, pak se budete držet
spíše vpravo a začnete stoupat řídkým lesem.
Brzy se dostanete k rozšiřujícímu se průseku.
Půjdete stupňovitým terénem a po posledním velmi strmém svahu se dostanete na
hřeben východně od vrcholu.
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Kleiner Kaserer (3 090m)
Z parkoviště ve Wildlahnertalu v Schmirnu
přejdete potok a pak se vydáte po lesní cestě až k salaši ve výšce téměř 1 900m. Vpravo
od potoka se dostanete po rovnější pasáži k
prvnímu strmému stupni, další stupeň vede
nahoru na Wetterkreuz. Přes malé hřbety a
prohlubně půjdete směrem na Höllscharte
vpravo od vrcholu Kleiner Kaserer.
Na vrchol vede ocelové lano po místy opravdu úzkém hřebeni – posledních 100 výškových metrů urazíte pěšky. Na této túře překonáte 1 600 výškových metrů a měli byste si na
ni naplánovat 4 hodiny.
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Olperer (3 476 m)
Při túře na Olperer musíte zdolat téměř 2
000 výškových metrů – jedná se o náročnou
skialpinistickou túru s lezeckými pasážemi.
Od Wetterkreuzu (viz Kleiner Kaserer) se budete držet spíše vpravo a vystoupáte nahoru
k dobře viditelnému ledovcovému zlomu.
Po částečně popraskaném ledovci půjdete
nahoru směrem na východ, až budete moci
přejít vlevo na hřbet. Na Wildlahnerscharte
se nachází horní stanice lanovky lyžařského
střediska Zillertaler Gletscherskigebiet. Následující výstup na vrchol po severním hřebenu má za strmým úbočím lezeckou pasáž
s obtížností 2.-3. stupně - k dispozici jsou jednotlivé kovové kolíky a háky. Nezbytné jsou
stoupací železa, cepín a podle situace lano
a lezecký úvazek. Na tuto náročnou skialpinistickou túru byste si měli naplánovat asi 6
hodin při výstupu.

Zimní pěší turistika
a túry na sněžnicích
V Schmirntalu a Valsertalu je několik udržovaných zimních turistických cest (např. Unterer Waldweg, která vede kolem Kalte Herberge, nebo zimní turistická cesta z Padaunu
na Klammergrat.
Za mimořádně krásnou túru na sněžnicích je
považována túra ke kostelíku Kalte Herberge,
a pak dál směrem na Zirma-Alm, nebo výstup
na Rauher Kopf, který je trochu náročnější.
Ve Valsertalu existují zvlášť krásné, částečně
rovné možnosti v chráněném území na konci údolí, na Bloaderalm nebo z Padaunu na
Vennspitze.
Pro všechny, kteří mají na túrách rádi společnost, se každý týden pořádají túry na sněžnicích s průvodcem.
Informace o túrách s průvodcem vč. zapůjčení výstroje v TVB Wipptal na tel. č.: +43/
(0)5272/6270.

ledopádů hrozí velmi vysoké nebezpečí lavin.
Respektujte lavinovou situaci! Mějte u sebe lavinové nouzové vybavení!

Výstup na Silleskogel s pohledem na Valsertal a Wipptal.

Běh na lyžích
Běh na lyžích za slunečných dnů– perfektně
upravená, asi 8 km dlouhá okružní bežecká
stopa začíná u farního kostela ve Schmirnu a
vede mírným stoupáním do Tolderna pak ve
smyčce do Wildlahnertalu.
Další, i když nepříliš dlouhá okružní běžecká
stopa (asi 4 km) s jistotou sněhu se nachází
na konci údolí Valsertal. V Kasernu (1 600 m)
se upravuje asi 3 km dlouhý okružní stopa.
Lezení v ledu
Už od roku 1980 je Schmirntal a Valsertal pro
příznivce lezení v ledu pojmem. Ve Schmirnu
láká Kluppental s asi 10 ledopády. Ve Valu nabízí
Zeischkessel, ale i Alterertal množství rampouchů, které vybízejí k lezení. Upozornění: U všech

Při přístupu do lezeckých oblastí je třeba pečlivě
sledovat lavinovou situaci.
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Alternativy
pro méně příznivé počasí
Sáňkování
V Schmirntalu se nabízí sáňkařská dráha od
Kalte Herberge, která je ideální pro rodiny a
nehrozí u ní nedostatek sněhu (délka 1,8 km).
Asi 30minutový výstup začíná v Toldernu,
nedaleko hostince Olpererblick, kde správce
chaty nabízí za nepatrný poplatek zapůjčení
sáněk. Sáňkařská dráha vede kolem poutního kostelíka Kalte Herberge a končí v nadmořské výšce 1 750 m.
Doporučit můžeme také sáňkařskou dráhu v
Padaunu, která je dlouhá asi 1,5 km a začíná u
parkoviště nad hostincem Steckholzer.

Zimní Schmirn.

K méně obtížným dráhám v regionu patří
také sáňkařská dráha na konci Valsertalu,
která vede k Schwarzer Brunnen – začíná u
horských pastvin „Unterm Nock“ a je dlouhá
asi 1 km. Díky nadmořské výšce jsou tyto 3
sáňkařské dráhy v dobrém stavu, i když je v
údolí málo sněhu.
Bruslení a lední hokej
O kluziště v St. Jodoku se každý rok vzorně
stará hokejový klub St. Jodok. Bruslení v St.
Jodok je proto možné zdarma.
Během vánočních prázdnin (od 27.12. do
10.1.) a také o všech víkendech je kromě
osvětleného kluziště otevřen také vytápěný
srub pro zahřátí a „na posilněnou“ (17.30 –
22.00 hod.). Při výborné muzice si tak můžete
dát na kluzišti pár koleček a pak se zahřát svařeným vínem nebo čajem ve stanu. A na malý
hlad po bruslení se také něco najde.

Veřejná knihovna v Schmirnu
V knihovně na Obecním úřadu Schmirn nabízejí velký výběr knih a her. Během otevírací
doby můžete podle libosti hledat a vybírat a
u kávy si v klidu najít vhodné knihy a hry.
Gemeindeamt, 6154 Schmirn
Tel.: +43/(0)5279/5203
gemeinde@schmirn.tirol.gv.at
Otevírací doba:
každý pátek od 15.00 – 17.00 hod. a každé 1.
pondělí v měsíci od
19.00 – 21.00 hod.
Basecamp
Nebe a hala - tak trochu jiné fitness; moderně vybavená lezecká věž s vlastními
bouldery.
Basecamp Mühlbachl
Statz 49, 6143 Mühlbachl
Tel.: +43/(0)5273/77066
info@basecamp-tirol.at
www.basecamp-tirol.at
Otevírací doba:
Po - Pá: 9.00-12.00/16.00-21.30 hod.
So: 9.00-12.00/16.00-20.00 hod.
Ne: 14.00-18.00 hod.
V pátek zavřeno!
Lezecká hala a boulderová místnost
v hotelu JUFA
Alfons-Graber-Weg 1, 6150 Steinach
Tel.: + 43/(0)57083/510
wipptal@jufa.at
www.jufa.eu

Zimní turistická cesta na Kalte Herberge

Prohlídka modelové železnice
v St. Jodoku
Pozoruhodná expozice s 630 metry kolejí a
replikami vesnic, měst, železničních stanic a

krajiny představuje fascinující svět v miniaturní velikosti. Na ploše přibližně 30 m² jezdí
56 počítačem řízených vlaků z jedné high-tech stanice do druhé, podzemní vedení je
dlouhé 5,2 km. Překrásnou krajinu na pozadí
umělecky ztvárnil sám Hanns Jenewein.
Hanns Jenewein
Leite 90 b, 6154 St. Jodok
Tel.: +43/(0)5279/5251
Hlavní město země Innsbruck
Díky dobrému železničnímu spojení (každou
hodinu jezdí vlaky ze St. Jodoku do Innsbrucku– jízda trvá 25 min.) lze při špatném počasí skvěle využít pestrou kulturní a sportovní
nabídku hlavního města země. Kromě řady
zajímavostí (např. historické centrum s domem Goldenes Dachl (sídlo Alpské úmluvy),
městská věž, Hofburg a Hofkirche, zámek
Amras, hora Isel s panoramatem Tyrolska a
muzeum císařských myslivců, atd.) zde najdete celou řadu sportovních zařízení (kryté
bazény a koupaliště, velká lezecká hala, zimní
stadion, atd). A za návštěvu určitě stojí také
alpská ZOO.
Další informace o Innsbrucku, hlavním městě
země, najdete na: www.innsbruck.info
BBT-Infocenter
Na výstavní ploše o rozloze 800 m² se dozvíte
všechno o stavbě Brennerského tunelu, nejdelšího železničního tunelu na světě.
Otevírací doba:
Út - Ne: 10.00-17.00 hod.
JUFA-Hotel
Alfons-Graber-Weg 1, 6150 Steinach
Tel.: +43/(0)512/4030400
tunnelwelten@bbt-se.com
www.tunnelwelten.com
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Partnerské podniky

Příjezd
Z jihu: Vlakem z Brenneru
(regionální vlaky každou hodinu) do St. Jodoku.
Tam přestoupíte na linkový autobus do
Schmirntalu a Valsertalu (autobusové a vlakové spojení na www.vvt.at).

Příjezd vlakem a autobusem
Ze severu: Vlakem z Innsbrucku (regionální
vlaky každou hodinu) do St. Jodoku.

Příjezd autem
Ze severu: Po A12 do Innsbrucku, dál po A13
(Brennerautobahn – mýtné) až po sjezd Matrei/Steinach, dál asi 10 km po B182 směr
Brenner, u Stafflachu odbočte doleva směr
St. Jodok/Schmirn/Vals.
Z jihu: Po A13 (Brennerautobahn) až po sjezd
Brennersee, dál po B182 asi 7 km směr Innsbruck až do Stafflachu, odbočte doprava
směr St. Jodok/Schmirn/Vals.

Mobilita v místě
Turistický autobus (na telefonickou objednávku do 20.00 hod. předchozího dne)
Od května do října
Sobota a neděle:
16.30 hod. Vals Touristenrast --> St. Jodok
16.45 hod. St. Jodok --> Schmirn --> Kasern
17.15 hod. Schmirn Kasern --> Toldern --> St. Jodok
Neděle:
7.45 hod. St. Jodok --> Schmirn --> Toldern --> Kasern a zpět do St. Jodoku
Adresa: Busreisen Eller, Tel.: +43/(0)664/2322528, info@busreisen-eller.at
Doprava na zimních túrách (na telefonickou objednávku do 20.00 hod. předchozího dne)
Od prosince do dubna
Odjezd každý den v 8.30 hod. od hostince Gasthof Lamm, St. Jodok:
Po, Čt: --> Padaun – Berggasthof Steckholzer
Út, Pá, Ne:
--> Schmirn/Toldern – Gasthaus Olpererblick
St, So:
--> Schmirn/Muchnersiedlung – Schmirner Stadl
Jízda zpět vždy ve 14.00 hod.
Hosté s kartou pro hosty jezdí zdarma
Bez karty pro hosty:
€ 5,-- jízda do Padaunu a Schmirnu/Toldernu
			
€ 3,-- jízda do Schmirnu/TMuchnersiedlung
Adresa: Taxi/Kleinbus Mader Christoph (Gh. Geraerhof, St. Jodok), tel.: +43/(0)664/7880540

Partnerské podniky horolezecké vesnice jsou speciálně přizpůsobeny potřebám turistů, horolezců a skialpinistů. Brzká snídaně, informace o zapůjčení výstroje, zprostředkování horského
průvodce nebo tipy na túry jsou součástí služeb, stejně jako použití mnoha regionálních produktů v kuchyni.
Podrobné informace o všech partnerských podnicích najdete na:
www.bergsteigerdoerfer.at/705

Bergsteigerhotel „Das Lamm”
Petra a Patrick Zwölfer
6154 St. Jodok 7
Tel.: +43/(0)5279/5201
Fax: +43/(0)5279/5201
hotel@das-lamm.at
www.das-lamm.at

Ferienwohnungen Saxerhof
Eller Herta
Rohrach 12, 6154 Schmirn
Tel.: +43/(0)5279/5358
Mobil: +43/(0)664/43 68 721
saxerhof@aon.at
www.saxerhof.at

Berggasthof Steckholzer
Fam. Wolf
Padaun 19, 6154 Vals
Tel.: +43/(0)5279/5390
steckholzer@aon.at
www.gasthof-steckholzer.at

Urlaub am Bauernhof Gattererhof
Fam. Lutz
Hochmark 22, 6154 Schmirn
Tel.: +43/(0)5279/5440
Fax: +43/(0)5279/5440
m.lutz@aon.at
www.urlaubambauernhof.at/gattererhof

Gasthaus Olpererblick
Katrin Früh
Toldern 11a, 6154 Schmirn
Tel.: +43/(0)5279/20 120
nebo +43/(0)664/33 84 44
info@olpererblick.at
www.olpererblick.at

Urlaub am Bauernhof Jörglerhof
Fam. Gatt
Vals 42, 6154 St. Jodok
Tel.: +43/(0)5279/5341
Fax: +43/(0)5279/5341
joerglerhof@hotmail.com
www.urlaubambauernhof.at/joerglerhof
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Chaty pro horolezce
Haus Gertraud
Fam. Salchner
Toldern 12a, 6154 Schmirn
Tel.: +43/(0)5279/5484
Fax: +43/(0)5279/5484
g.salchner@aon.at
www.ferienwohnung-wipptal.at
Haus Carola
Fam. Fleckinger
Stafflach 67, 6154 St. Jodok
Tel.: +43/(0)5279/5206
khfleckinger@aon.at
www.wipptal.net/fleckinger
Gästehaus Fischer
Familie Spieß
Rohrach 11, 6154 Schmirn
Tel.: +43/(0)5279/5578
gaestehausfischer@aon.at
www.members.aon.at/gaestehausfischer

Haus Staud
Christoph Staud (Agnes Staud)
Hochmark 20 a, 6154 Schmirn
Tel.: +43/(0)5279/5249 nebo
+43/(0)664/18 20 487
gottlieb.staud@aon.at
www.wipptal.at
www.hausstaud.schmirn.at

Geraer Hütte (2 324 m)
(N 47° 02,606', E 11° 37,702')
Sekce DAV Landshut
Tel. chata: +43/(0)676/96 10 303
nebo +43/(0)664/51 06 830
info@geraerhuette.at
www.geraerhuette.at

Alpengasthaus Kasern
(žádné ubytování)
Gabriela Eller
Kasern 43
6154 Schmirn
Tel.:+43/(0)5279/5415
nebo +43/(0)664/94 57 226
ga.eller@hotmail.com
www.gasthof-kasern.at

Landshuter Europa-Hütte (2 693 m)
(N 46° 59,826', E 11° 34,832')
Sekce DAV Landshut
Tel.: +39/0472/64 60 76
nebo +39/338/21 24 738
info@europahuette.it

Tuxerjochhaus (2 310 m)
(N 47° 60’ , E 111° 39')
Rakouský turistický klub
Tel.: +43/(0)5287/87 216
nebo +43/(0)5285/64 555
tuxerjochhaus@gmx.at
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Turistické mapy

Důležité adresy

Mapy Alpenvereinu č. 31/3 - Brennerberge,
č. 31/5 Innsbruck a okolí
Měřítko 1:50 000
www.alpenverein.at/shop

TVB Wipptal Zimní mapa Kompass
Měřítko: 1:25 000

Mayr Wipptal a jeho boční údolí
Turistická, cyklistická a MTB mapa
Měřítko 1:25 000

Kompass Turistická mapa č. 36 - Innsbruck
Měřítko 1:50 000

TVB Wipptal Turistická a cyklistická mapa
Matrei/Mühlbachl/Pfons/Navistal/Schmirntal/Valsertal
Měřítko 1:25 000

K dostání ve všech informačních kancelářích Turistického svazu Wipptal v Steinachu a Griesu!

Kompass Turistická mapa Tiroler Höhenweg Měřítko 1:50 000
www.shop.kompass.de

Tourismusverband Wipptal
Rathaus, 6150 Steinach
Tel.: +43/(0)5272/6270
Fax: +43/(0)5272/2110
tourismus@wipptal.at
www.wipptal.at
Gemeindeamt Schmirn
6154 Schmirn
Tel.: +43/(0)5279/5203
Fax: +43/(0)5279/5533
gemeinde@schmirn.tirol.gv.at
Gemeindeamt Vals
6154 St. Jodok
Tel.: +43/(0)5279/5209
Fax: +43/(0)5279/5209 4
gemeinde@vals.tirol.gv.at
Österreichischer Alpenverein
Sekce Steinach/Brenner
Předseda: Pittracher Johann
Trinserstraße 26
6150 Steinach am Brenner
Tel.: +43/(0)664/73 03 00 83
hans.pittracher@btv.at
www.alpenverein.at/steinach-brenner

Horští a lyžařští průvodci,
Turističtí průvodci po horách a přírodou
Wipptal-Alpin – kancelář horských průvodců
Statz 49, 6143 Matrei am Brenner
Tel.: +43/(0)664/45 27 094
office@wipptal-alpin.com
www.wipptal-alpin.com
Hubert Gogl – horský a lyžařský průvodce
Tel.: +43/(0)664/81 78 698
hubert.gogl@a1.net
Thomas Senfter – horský a lyžařský průvodce
Tel: +43/(0)664/47 33 231
mail@thomassenfter.at
www.thomassenfter.at
Arthur Lanthaler – horský a lyžařský průvodce
Správce chaty Geraerhütte
Tel.: +43/(0)664/51 06 830
info@geraerhuette.at
www.geraerhuette.at
Gisela Ungerank – turistická průvodkyně
Tel.: +43/(0)664/16 41 592
gisela.ungerank@gmail.com

Horská záchranná služba
Stanice St. Jodok/Schmirn/Vals
Tísňové volání 140 a 112
bergrettung-jodok@aon.at

Helga Maria Hager – turistická průvodkyně
Tel.: +43/(0)664/40 07 966
helga@helgasalm.at
www.helgasalm.at

Deutscher Alpenverein
Sekce Landshut
Ländgasse 144 /Ländtor
84028 Landshut
Tel.: +49/(0)871/27 36 64
Fax: +49/(0)871/96 64 082
www.alpenverein-landshut.de

Taxislužby ve Wipptalu
•
•

Busreisen Eller +43/(0)664/23 22 528
Christoph Mader +43/(0)664/7880540
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Správné chování v horách
Jako sport v přírodě poskytuje horská turistika skvělé příležitosti pro zdraví, sounáležitost a zážitky.
Následující doporučení alpských svazů slouží k tomu, aby horské túry byly co nejbezpečnější a
nejpříjemnější.
1.

2.

Obrazový materiál:

3.

Titulní fotografie: Kelderkapelle na podzim, Joakim Strickner
Fotografie na zadní straně: Panorama z vrcholu Vennspitze, Christina Schwann (ÖAV)

4.

Amor, Roland: 31 (below)
DAV Landshut Section archive (Willi Scheithauer): 8
Ganzer, Daniel: 26 (l.)
Gogl, Hubert: 9, 10 (above), 12, 14, 16 (above), 18, 20, 30
Gürtler, Werner: 25 (r.)
Hager, Helga: p. 13
Lanthaler, Arthur: 37
Schwaiger, Markus: 25 (l.)
ÖAV Bergsteigerdörfer (Schwann Christina): 6-7, 16 (below), 17, 24, 21, 22, 26 (r), 35, 36, 38, 41
Senfter, Thomas: 23, 24, 29, 31 (above)
Strickner Joakim: 28
Strobl, Petra: 11, 32 (above)
TVB-Wipptal: 10 (below), 27, 32 (below)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Do hor zdraví: Horská turistika je vytrvalostní sport. Pozitivní zátěžové stimuly pro srdce a oběh
předpokládají zdraví a realistické sebehodnocení. Vyhněte se časovému tlaku a zvolte takové tempo, aby nikdo ve skupině nelapal po dechu.
Pečlivé plánování: Turistické mapy, průvodce, internet a odborníci informují o délce, výškovém rozdílu, obtížnosti a aktuálních podmínkách. Túry vždy přizpůsobte skupině! Zvláštní pozornost věnujte zprávám o počasí, protože déšť, vítr a chlad zvyšují riziko úrazů.
Kompletní vybavení: Přizpůsobte vybavení podle akce a dbejte na malou hmotnost batohu. Do
batohu vždy patří ochrana proti dešti, chladu a slunci, stejně jako balíček první pomoci a mobilní
telefon (Euro tísňové volání 112). Mapa nebo GPS pomáhají s orientací.
Vhodná obuv: Kvalitní turistické boty chrání a ulevují nohám a podporují jistotu chůze! Při výběru věnujte pozornost vhodnému tvaru, protiskluzové profilové podešvi, vodotěsnosti a nízké hmotnosti.
Jistota chůze je velmi důležitá: Pády v důsledku uklouznutí nebo klopýtnutí jsou nejčastější příčinou
úrazu! Mějte na paměti, že příliš rychlé tempo nebo únava vážně ovlivňují jistotu chůze a koncentraci. Pozor, padající kamení: Pozornou chůzí zabráníte uvolňování kamenů.
Zůstaňte na vyznačených cestách: V terénu bez cest vzrůstá riziko ztráty orientace, zřícení a padajících kamenů. Vyvarujte se zkratek a když sejdete z cesty, vraťte se k poslednímu známému bodu.
Často podceňované a velmi nebezpečné: Příkrá pole starého sněhu!
Pravidelné přestávky: Včasná přestávka slouží k odpočinku, požitku z krajiny a družnosti. Jídlo a pití
jsou nezbytné k udržení výkonnosti a koncentrace. Isotonické nápoje jsou ideální na uhašení žízně.
Müsli tyčinky, sušené ovoce a sušenky utiší hlad po cestě.
Odpovědnost za pro děti: Uvědomte si, že rozmanitost a hravé objevování jsou pro děti na prvním
místě! V úsecích s rizikem pádu se může jeden dospělý starat pouze o jedno dítě. Náročné túry, které
vyžadují dlouhotrvající soustředění, nejsou pro děti vhodné.
Malé skupiny: Malé skupiny zajišťují flexibilitu a umožňují vzájemnou pomoc. Informujte blízké osoby o cíli, trase a návratu. Zůstávejte ve skupině spolu. Upozornění pro samotáře: I drobné nehody
mohou vést k vážným nouzovým situacím.
Respekt k přírodě a životnímu prostředí: Pro ochranu horské přírody: Nenechávejte po sobě odpadky, nedělejte hluk, nezůstávejte na stezkách, neplašte zvěř ani dobytek, netrhejte rostliny a respektujte chráněné oblasti. Pro příjezd použijte hromadnou dopravu nebo využijte spolujízdu.

Zdroj: "Sicher Bergwandern"
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Tísňová linka horské služby: 140
Mezinárodní tísňová linka: 112

St. Jodok, Schmirntal a Valsertal
Ginzling im Zillertal
Großes Walsertal
Grünau im Almtal
Hüttschlag im Großarltal
Johnsbach im Gesäuse
Lesachtal
Lunz am See
Mallnitz
Malta
Matsch (Südtirol)
Mauthen
Reichenau an der Rax

Ramsau bei Berchtesgaden (D)
Region Sellraintal
Sachrang - Schleching (D)
Steinbach am Attersee
Steirische Krakau
Tiroler Gailtal
Vent im Ötztal
Villgratental
Weißbach bei Lofer
Zell-Sele
Jezersko (Sl) a Kreuth (D) od 2018
Stav říjen 2017

www.bergsteigerdoerfer.org

