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NA VRCHOLCÍCH  
VZNEŠENÝCH HOR

Pozemské starosti jsou malicherné  
i když v údolí se zdají neřešitelné.

Daleko od ruchu a hluku města: Vrcholky hor, impozantní skály a 
konec údolí pokrytý ledovcem přitahují na sebe ve Stubaiském údolí 
všechny pohledy. Krása horského světa se návštěvníkům odhaluje při 
prvním pohledu - stojí za to obdivovat i dokonalé tvary Stubaiských 
Alp. To zvláštní spočívá často v detailu, vyplatí se hledat skryté pokla-
dy přírody, které možná nepoznáte na první pohled. Často docela 
blízko, někdy daleko, ani se nemusíte šplhat po strmých skalách a 
překonávat vysoké výšky.

Vodopády, vysokohorská rašeliniště, horská jezera a vyhlídky jsou ve 
Stubaiském údolí ušlechtilými komparsisty četných vrcholků hor - a 
obyvatelé z údolí je také mají v oblibě. Abychom vytvořili přístup k 
horám a místům, která předvádějí přírodu v její nejčistší a nejkrásněj-
ší formě, je Stubaiské údolí protkané kilometry turistických cest a 
horských stezek. Decentní, zdrženlivé, ale vždy k dispozici, aby Vás 
vedly, řídily a ukazovaly: směrem k salaším, chatám, vrcholkům a 
ledovci.
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BEZPEČNOST NA HORÁCH

KLASIFIKACE HORSKÝCH CEST

Abyste odhadli, kterou z turistických cest a stezek zvládnete, nabízí 
klasifikace horských cest první přehled o stupních obtížnosti turistic-
kých cest a stezek.

Turistická cesta
Technická
obtížnost

- všeobecně přístupná cesta pro pěší
- široká cesta s malým stoupáním/klesáním

Požadavky
na turisty

- není potřeba zkušenost z hor a horská výbava

Červená horská cesta
Technická
obtížnost

- středně těžká, převážně úzká, často strmá
- mohou se vyskytovat krátké zajištěné chodníky a lezecké úseky

Požadavky
na turisty

- je potřeba alpinistická zkušenost
- odpovídající tělesná zdatnost
- jistota chůze
- minimální horská výbava

Černá horská cesta
Technická
obtížnost

- těžká, úzká, téměř celá velmi strmá, často náročná
- delší zajištěné lezecké úseky

Požadavky
na turisty

- dobrá alpinistická zkušenost
- velmi dobrá kondice
- absolutní jistota chůze a odolnost proti závratím
- odpovídající horská výbava

Vysokohorské stezky - Alpské stezky
Technická
obtížnost

- velmi těžká
- vysokoalpský terén, částečně neznačený a náročné stezky
- nezajištěné chodníky a lezecké úseky

Požadavky
na turisty

- absolutní jistota chůze, odolnost proti závratím, velmi dobrá kondice
- odpovídající horská výbava
- vynikající orientační schopnosti

Poznámka: Při nepříznivých poměrech (sníh, vichřice, mlha atd.) 
jsou turistické cesty a stezky mnohem náročnější, resp. neschůdné!
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HOROLEZECKÉ ŠKOLY A HORŠTÍ PRŮVODCI

Nechejte se doprovázet při náročných horských túrách našimi profe-
sionálními a certifikovanými horskými průvodci - pro jedinečný záži-
tek z hor bez stresu a pro maximální bezpečnost na horách.

Stubai-Alpin – kancelář horských průvodců
Tel.: +43 (0)5226 3461, www.stubai-alpin.com

Horolezecká škola Stubai
Tel.: +43 (0)664 333 2222, www.bergsteigen-stubaital.at

Alpinsport Center Stubai
Tel.: +43 (0)650 560 8797, www.alpinsportcenter-stubai.com

PRVNÍ POMOC

Nouzová čísla
140: Horská služba - Alpské nouzové volání
112: Evropské nouzové volání (funguje v každém mobilním 
telefonu a každé síti, která je k dispozici)

Nemáte síť?
Bez sítě a v hluchém pásmu nelze nouzově volat. Přejděte na lepší 
stanoviště a pravidelně vytáčejte 112.
Evropské nouzové volání: Přístup do každé disponibilní sítě, když 
zadáte po zapnutí místo PIN kódu číslo 112 nebo pomocí funkce 
nouzového SOS volání.

Hlášení úrazu
- Kdo hlásí úraz? / Číslo pro zpětné volání?
- Kde přesně je místo úrazu?
- Co se stalo?
- Kolik osob je zraněno?

Nouzové volání pomocí aplikace Horské záchranné služby 
Tyrolska
Uživatelé smartphonů si mohou nainstalovat novou aplikaci Horské 
záchranné služby 
Tyrolska pro nouzové volání. Pomůže při zasílání nouzového volání a 
současně předá vlastní stanoviště.
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KONTROLNÍ SEZNAM PRO  
HORSKOU TURISTIKU

PLÁNOVÁNÍ TRASY

- Obsáhlé plánování trasy předem (obstarání informací  
o cíli a skupině túry)

- Obstarání předpovědi počasí a respektování aktuálních  
povětrnostních poměrů

- Turistickou trasu a cíl přizpůsobte vlastním schopnostem –  
u skupiny byste se měli vždycky řídit podle nejslabší osoby

- Osobní poradenství v kancelářích horských průvodců

VÝBAVA

v závislosti na horském cíli:
- mapy
- pevná kotníková trekingová obuv nebo horolezecká obuv
- turistické oblečení
- úvazkový pás
- výbava na ledovec (mačky, cepín atd.)
- orientační materiál (kompas, GPS atd.)
- oblečení do špatného počasí (bunda do deště, 

kalhoty do deště, rukavice, čepice)
- ochrana proti slunci
- mobilní telefon, láhev na pití, balíček první pomoci,  

kapesní lampa
- toaletní věci, obuv do chaty, spací pytel do chaty

TIPY A POZNÁMKY

- Průběžná orientace
- Respektujte alpská nebezpečí (padání kamení, 

lavinové nebezpečí, nebezpečí v důsledku počasí)
- Pro výběr oblečení je nejlepší  

princip vrstveného oblečení
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CESTA DIVOKOU VODOU  
(DER WILDE WASSER WEG)

Zažijte formující sílu vody

Stubaiské ledovcové potoky ukazují již po staletí svoji ne-
změněnou sílu - původní krása široko rozvětveného vodní-
ho systému zůstala zachována. Toto neobvyklé a zvláštní 
přírodní bohatství bylo návštěvníkům Stubaiského údolí 
pestrým způsobem zpřístupněno.

Potok Ruetz pramení v ledovcové oblasti Stubaiského údo-
lí. Ať již jako řeka, ledovec, naplavenina nebo lavina - voda 
z potoka Ruetz vždy formovala údolí svojí různorodostí. 
Ruetz vytvořil Stubaiské údolí a ještě dlouho s tím nebude 
hotový.

Cesta divokou vodou zve návštěvníky k pozorování vysoko-
horského údolí pokrytého ledovcem jako otevřená kniha, 
ze které můžete vyčíst sílu vody formující krajinu. Napínavá 
historie plná dramatických událostí.

Voda jako elixír života, jako formující síla přírody a jako  
uvolňující prvek při pěší túře: to všechno je Cesta divokou vodou  
ve Stubaiském údolí.
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JEDNA CESTA - TŘI ETAPY

Etapa 1 
Katarakt Ruetz (Ranalt) – vodopád Grawa – salaš Grawa Alm 
Doba chůze: 1 ½ hodiny, převýšení: 120 m

Etapa 2 
Vodopád Grawa – salaš Sulzenau Alm – chata Sulzenauhütte 
Doba chůze: 2 ½ hodiny, převýšení: 660 m

Etapa 3 
Chata Sulzenauhütte – ledovec Sulzenauferner 
Doba chůze: 1 ½ hodiny, převýšení: 400 m

DALŠÍ VARIANTY

-  Okruh kolem vodopádu Grawa od mostu Raffein k  
vodopádu Grawa, dále k salaši Grawa Alm a zpět – 45 min.

-  Od salaše Grawa Alm k vodopádu Grawa, na levé straně jeho 
břehu přes dvě vyhlídková místa nahoru k salaši Sulzenau 
Alm a starou salašnickou cestou zpět – 3 ½ hodiny

-  Z Mutterbergu lanovkou do mezistanice, přes Peiljoch k cha-
tě Sulzenauhütte a přes salaš Sulzenau Alm zpět do dolní sta-
nice – 4 ½ hodiny 

13
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DOBRODRUŽSTVÍ U DIVOKÉ VODY
Zažijte na vlastní kůži 10 kilometrů a  

převýšení 1 200 metrů 

Cesta divokou vodou se skládá ze tří etap, které můžete ob-
jevovat najednou nebo jednotlivě. Cesta začíná na břehu poto-
ka Ruetz v Aréně divoké vody a vede okázalým kataraktem potoku 
Ruetz k salaši Tschangelair Alm. Odtud vede cesta přes salaše Grawa 
Alm a Sulzenau Alm dál k chatě Sulzenauhütte. Konec cesty a zá-
roveň pramen vody představuje ledovec Sulzenauferner. Je to toto 
ledovcové pole, ze kterého voda poprvé vystupuje na povrch, razí si 
cestu do údolí a spoluvytváří přírodní scenérie Cesty divokou vodou.

Na dobře značené trase navštívíte působivá místa uprostřed 
krásné divoké přírody. Cesta vede z údolí nahoru přes hranici stro-
mů do vysokoalpského terénu – neustále kolem mocných vodo-
pádů, jakými jsou vodopády Grawa a Sulzenaufall. S výhledy 
na působivé ledovcové fenomény, jakými jsou rozeklaný ledovec 
Sulzenauferner a Zuckerhütl, putujete krajinou velkých morénových 
a tyrkysově modrých horských jezer, malých „jezírek“, naplavených 
písčitých ploch, hladkých ledovcových výbrusů a idylických mokřadů, 
které jsou obklopené vysokou trávou. 

TAJEMSTVÍ DIVOKÉ VODY 

Některé z těchto přírodních jevů, které můžete během túry obdivo-
vat, se často vyvíjely i několik tisíciletí. Abyste tyto jevy lépe pocho-
pili, nachází se podél cesty sedm informačních míst.

14
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Voda vodopádu Grawa padá s burácením do hloubky 180 metrů.
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ETAPA 1

Potok Ruetz si razí cestu do údolí někdy s větším, někdy s menším hlukem.
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ETAPA 1

ETAPA 1
Aréna divoké vody – katarakt Ruetz –  

 salaš Tschangelair Alm – vodopád Grawa / salaš 
Grawa Alm

Doba chůze: 1 ½ hodiny 
Převýšení: 120 m 

Nejzajímavější místa
Aréna divoké vody, katarakt Ruetz, vodopád Grawa  

Možnosti občerstvení 
salaš Tschangelair Alm (1 390 m), salaš Grawa Alm (1 530 m)

Cesta začíná na břehu potoka Ruetz v Aréně divoké vody a vede 
okázalým kataraktem potoku Ruetz k salaši Tschangelair 
Alm. Krátká přístupová cesta tam vede z hlavní silnice v oblasti mezi 
hostincem Ranalt a salaší Tschangelair Alm. Přímo vedle silnice se 
nachází četná parkoviště (ukazatele: WildeWasserWeg /Cesta di-
vokou vodou/) a autobusová zastávka (chata Nürnberger Hütte).

Aréna divoké vody
V Aréně divoké vody se můžete informovat o významu vody 
pro Stubaiské údolí. Četná místa kromě toho zvou k posezení  
na těchto kouzelných místech a k načerpání síly z jedinečné přírody. 

Jestliže postupujete Cestou divokou vody z Arény divoké vody smě-
rem do údolí, tak už nemohou být protiklady větší. Jestliže jdete nej-
prve ještě po břehu pozvolna tekoucího potoku Ruetz, jste najednou 
obklopeni burácející vodní masou. Dvě plošiny částečně zavěšené 
nad propastí a dřevěná lávka působivě zprostředkovávají nesmírnou 
sílu potoku. Díky této síle přírody vznikla okázalá propast s malými 
vodopády a peřejemi. Na výstupu kataraktu, jak se označuje peřej 
oddělená balvany a skalními ostruhami, se dostanete k malebné 
salaši Tschangelair Alm. Zde se ještě nabízí příležitost k malému od-
počinku, než se vydáte do konečného bodu první etapy. Okolí bylo 
formováno četnými stopami lavin a sesuvů půdy a nachází se v něm 
speciálně přizpůsobená vegetace:  bobulovité keře a břízy nakloně-
né do údolí, mezi tím často úzké pruhy smrků.Opravdu znenadání 
se otevře za zatáčkou pohled přes stromy na impozantní vodopád 

Potok Ruetz si razí cestu do údolí někdy s větším, někdy s menším hlukem.

17

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_CZ.indd   17 11.07.16   13:46



ETAPA 1 ETAPA 1

Grawa, srdce Cesty divokou vodou. Nejširší vodopád Východních Alp 
a přírodní památka - když budete chtít popsat divokou krásu toho-
to vodopádu, superlativy Vám určitě nebudou stačit. V závislosti na 
množství vody mění vodopád Grawa zásadně svůj vzhled. V pozdním 
podzimu vidíte v pravé části spíše úsporný proud vody. Na začátku 
léta, když taje sníh a obzvlášť po silných deštích, se rozšíří přívalová 
voda nad přepadovou hranou na širší plochu. Stupňovité kaskády, 
vanoucí vodní clony, burácející a pěnící přívalovu vodu - to všechno 
tady můžete sledovat. K tomu jsou ideální dřevěná lehátka na ploši-
ně umělecky přizpůsobené krajině na úpatí vodopádu.

Tip: Celý první úsek byl postaven jako bezbariérový, takže ho může 
absolvovat skutečně každý návštěvník a je dokonce vhodný i pro dět-
ské kočárky.

Plošina na úpatí vodopádu Grawa

18
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ETAPA 1 ETAPA 1

OKRUŽNÍ CESTA KATARAKT RUETZ 

Parkoviště katarakt Ruetz / autobusová zastávka chata Nürnberger 
Hütte – Aréna divoké vody – katarakt Ruetz – salaš Tschangelair 
Alm – parkoviště katarakt Ruetz / autobusová zastávka chata Nürn-
berger Hütte 

Doba chůze: 1 hodina

Pohodlný okruh, který můžete absolvovat z výchozího bodu přes sa-
laš Tschangelair Alm. Půjdete po Cestě divokou vodou až k salaši Ts-
changelair Alm a od salaše po druhé straně potoka zpět k parkovišti 
Katarakt Ruetz, resp. k autobusové zastávce chata Nürnberger Hütte.

OKRUŽNÍ CESTA VODOPÁD GRAWA 

Okružní cesta vodopád Grawa: Parkoviště / autobusová zastávka 
Raffeine – vodopád Grawa / salaš Grawa Alm – parkoviště / auto-
busová zastávka Raffeine

Doba chůze: 40 minut

Tato pohodlná okružní cesta začíná u galerie Raffein nedaleko vo-
dopádu Grawa. Cesta divokou vodou jde téměř po rovině a asi za 
20 minut jste u vodopádu Grawa. Dále pokračujete směrem k salaši 
Grawa Alm, která zve k odpočinku. Nedaleko od salaše vede cesta po 
druhé straně potoka zpět k autobusové zastávce, resp. na parkoviště.

Zdá se, že se okázalá vyhlídková plošina vznáší nad kataraktem.

Plošina na úpatí vodopádu Grawa
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ETAPA 2

Široké dno údolí s rozvětvenými meandry v blízkosti salaše Sulzenau Alm 
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ETAPA 2

ETAPA 2
Vodopád Grawa – salaš Sulzenau Alm –  

chata Sulzenauhütte

Doba chůze: 1 ½ hodiny 
Převýšení: 120 m 

Nejzajímavější místa
Vodopád Grawa, údolí Sulzenautal, vodopád Sulzenaufall  

Možnosti občerstvení 
salaš Grawa Alm (1 530 m), salaš Sulzenau Alm (1 857 m), chata 
Sulzenauhütte (2 191 m)

Druhá etapa Cesty divokou vodou pokračuje bezprostředně kolem 
vyhlídkové plošiny u vodopádu Grawa přes starou salašnickou cestu: 
přímo, strmě, neokázale. Zde je potřeba jistá chůze, dobrá kondice a 
především z důvodu mokré země dobrá obuv. Při výstupu můžete na 
vlastní kůži zažít vodopád Grawa na dvou dalších vyhlídkových mís-
tech – jedno místo je ve výši turbulentního vývařiště, druhé přímo 
nad exponovanou hranou svahu. Zde můžete bezprostředně obdi-
vovat sílu vody a chvění vodopádu a na kůži cítit jeho pěnu. Po více 
než hodině chůze dojdete na Sulzenegg (1 800 m), odkud půjdete 
téměř po rovině mohutnou dominující údolní kotlinou s vyhlídkou 
na ledovec, která byla formována 3 vodopády a bohatě rozvětvený-
mi meandry, k salaši Sulzenau Alm.

Z idylicky položené salašnické chaty vede cesta téměř k úpatí nej-
mocnějšího ze 3 vodopádů – k vodopádu Sulzenau. Jako stříbrný šíp 
padá voda tohoto jedinečného vodopádu v úzkém lesním průseku 
více než 200 metrů rovně dolů na nádherně zelenou půdu salaše 
Sulzenau Alm. Obzvlášť brzy odpoledne se vodopád leskne ze všech 
pohledů, syčí, stříká a na závěr se ještě nádherně rozstříkne.

V pohodlných serpentinách pokračujete na chatu Sulzenauhütte, 
která stojí s velkolepým výhledem jako orlí hnízdo na hezké plošině 
přímo nad skalnatou hranou svahu.

Široké dno údolí s rozvětvenými meandry v blízkosti salaše Sulzenau Alm 
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ETAPA 3

Ledovec Sulzenauferner je jedním z největších ledovců Stubaiských Alp.
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ETAPA 3

ETAPA 3
Chata Sulzenauhütte - ledovec Sulzenauferner

Doba chůze: 1 ½ hodiny 
Převýšení: 400 m 

Nejzajímavější místa
Modré jezírko, ledovec Sulzenauferner 

Možnosti občerstvení 
chata Sulzenauhütte (2 191 m)

V poslední etapě Cesty divokou vodou je horská krajina v okolí chaty 
Sulzenauhütte až k úpatí ledovce Sulzenauferner jako přírodou vy-
tvořená ledovcová naučná stezka. Zřídka můžete obdivovat různý 
vzhled ledovcové krajiny tak působivě a na tak malé ploše: Putujete 
krajinou s výhledy na vysoko nahoře trůnící rozeklané věže ledov-
cového zlomu Sulzenauferner a na Zuckerhütl. Kolem morénových 
jezer, tyrkysově modrých horských jezer jako je „Blaue Lacke“ nebo 
přes hladké a barevné ledovcové výbrusy se dostanete k ledovcové-
mu jezeru pod Peiljochem. Tam je také místo, ve kterém divoká voda 
poprvé vystupuje na povrch a tím začíná svoji cestu do údolí a Vy 
končíte svoji trasu Cestou divoké vody.

Horská jezera jako „Blaue Lacke“ jsou produktem ustupujících ledovců.

23
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Jednoduše poslouchat, vidět a cítit: plošina u vodopádu Grawa.

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_CZ.indd   24 11.07.16   13:46



ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
Vodopády podporují Vaše zdraví

Pobyt u stubaiských vodopádů prokazatelně podporuje zdra-
ví. Vodopády produkují v blízkosti nárazu jemně rozprášený aerosol 
a ve vzduchu převážně záporně nabité ionty. Tyto mikročástice jsou 
tak malé, že mohou proniknout do nejjemnějších plicních větví a 
tyto čistit. Tak zlepšují také průchodnost horních cest dýchacích a 
mohou tak účinně léčit onemocnění nebo sloužit jako prevence one-
mocnění. Přitom se jedná bez výjimky o rozšířená onemocnění jako 
astma, alergie, stres nebo vyhoření.

Šetření Soukromé kliniky Paracelsus Salcburk ukázala, že jed-
notlivé stubaiské vodopády mají různý léčebný účinek. Vodopád 
Grawa se vyznačuje vysokou koncentrací nanoaerosolů a nepatr-
nou velikostí aerosolových částic. Již po hodině pobytu u vodopádu 
Grawa se významně zlepší stupeň čistoty horních cest dýchacích a 
subjektivní posouzení kvality dýchání.

Vodopád Sulzenau padající do pánve Sulzenau vykazuje mimo-
řádně vysokou koncentraci aerosolů a iontů – i v oblastech, ve který 
se návštěvník může zdržovat delší dobu v suchu a svítí na něj slunce. 
Je optimálně vhodný jako sportovně-lékařská kombinace turistiky 
a vodopádu ve spojení s přístupovou cestou ke zvýšení srdečního a 
plicního systému.

Horský vzduch, aerosol a zřejmě i panorama působí  pozitivně na lidské tělo.
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JE DOBRÉ VĚDĚT
Co je dobré vědět k tématu divoké vody

Vodopády Grawa a Sulzenau je možné představit skutečně v super-
lativech. Vodopád Grawa je nejširším vodopádem Východních Alp, 
vodopád Sulzenau se spádovou výškou 200 metrů je vůbec jedním 
z nejvyšších v celých Alpách. 

Krystal sněhu na Zuckerhütlu potřebuje 10 let, aby se s něj stal vli-
vem tlaku, tání a mrznutí ledovec. Potom krystal sněhu putuje spo-
lečně s ledovcem níže a níže a o 500 let později vyleze úplně dole na 
ledovcovém jazyku, roztaje a začne jeho cesta ve vodě.

Tři ledovce Sulzenauferner, Fernerstube a Grünauferner si našly svojí 
společnou hmotností arénu kolem salaše Sulzenau Alm. Shora a ze 
strany přicházející sypký materiál zabraňuje průběžnému vyplavová-
ní ploché pánve a je odpovědným za tvar dna údolí. 

V potoku Ruetz žijí pstruzi, vranky, larvy chrostíků a pošvatek a je-
pice. Tento dynamický potok vytváří různorodé struktury a životní 
prostory, které tvoří základ různých živočichů.

Přibližně 14 dní teče každá jednotlivá kapka potokem Ruetz, řekami 
Sill, Inn a Dunaj do Černého moře, kde se zase odpaří a vrátí se do 
svého původního skupenství. Každá cesta stubaiské kapky vody začí-
ná tím, se roztaje z krystalu ledu na ledovcovém jazyku. 

Slovo katarakt je možné odvodit z různých jazyků. V latině znamená 
slovo cataracta vodopád, v atickém jazyce znamená katarrháttein 
něco jako padat dolů. Katarakty jsou charakterizovány převažujícími 
horninovými formacemi. Skalní výběžky a skalní bloky se staví na 
odpor vodním masám a určují tok vody a poměry proudění.
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ČISTÝ VZDUCH. DIVOKÁ A VY-
STUPUJÍCÍ KRÁSA HOR. ZAŽIJTE 
DOBRODRUŽSTVÍ A VNÍMEJTE RA-
DOST VE STUBAISKÝCH ALPÁCH.
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PŘÍRODNÍ SCENÉRIE  
STUBAISKÉHO ÚDOLÍ

Poklady a tajemství hor

Přírodní scenérie Stubaiského údolí jsou často ukryté mezi horami. 
Proto Vám tento turistický průvodce představí některá magická místa: 
Obce, které vyprávějí a ukazují příběhy; místa, s nekonečnými pohle-
dy a výhledy; kdokoliv může a smí tato místa objevovat a uchovat ve 
vzpomínkách - často jsou vzdáleny jen několik kroků.

Krása těchto přírodních zázraků okouzlí a chce být obdivována a vy-
chutnávána. Abyste se na takových přírodních scenériích zdrželi, 
vybízejí lavičky a lehátka k odpočinku a snění. Tak vzniká čas na 
zvláštní chvíle, ve kterých se život na chvíli zastaví a roli hrají pouze 
sluneční paprsky a čerstvý vzduch.

Ve Stubaiském údolí je naplánováno 25 přírodních scenérií - vedle 
pěti již existujících se tedy můžete těšit na další zcela zvláštní místa. 
Od té doby, co byly decentně postaveny dřevěné lavičky a připraveny 
informace k daným místům, mohou turisté i místní obyvatelé vychut-
návat a poznávat charakteristická místa.

29
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KARTNALL
Okno k ledovci

Protože bylo dno Stubaiského údolí často zaplavováno, hledali sedlá-
ci alternativní plochy a na konci 13. století našli v Kartnallu (z román-
ského „quartinale“) „čtvrť“ úrodné země. Tak vznikly dolní a horní 
kartnallské statky. Aby lidé mohli obdělávat pole, museli platit dávky 
ve formě naturálií (1/10 celkového výnosu). Dnes zajišťuje existenci 
obou těchto rodinných hospodářství turistika a chov krav, ovcí a koz. 
Tato zvířata se pasou na loukách a jejich mléko se používá pro výrobu 
másla, šedého sýra a tvarohu.

OKRUŽNÍ TRASA KARTNALL – UFERWEG –
FORCHACH

Start a konec: Centrum volného času Neustift (990 m) / 
Milders – začátek údolí Oberbergtal, elektrárna (1 090 m)
Cíl: Kartnallské statky (1 285 m)
Doba chůze: 2 ½ hodiny
Převýšení: 400 m

Možnosti občerstvení
Hostinec Oberkartnall (1 285 m), hostinec Hofer – 
Unterkartnall (1 285 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Trasa začíná buď u Centra volného času v Neustiftu nebo u elektrárny 
na začátku údolí Oberbergtal. Centrum volného času se nachází přímo 
na kruhovém objezdu v Neustiftu v centru obce. Zde je zdarma k 
dispozici dostatek parkovacích míst. K elektrárně v údolí Oberbergtal 
dojedete, když v Neustift-Mildersu zahnete směrem na údolí Ober-
bergtal. Po cca 700 m dojedete na výchozí místo s několika parkova-
cími místy zdarma.

KARTNALL KARTNALL30
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POPIS TRASY

Počátky selských statků v Kartnallu jsou až 700 let staré a tyto statky 
byly stavěny ve vyšších polohách ze strachu před záplavami. Od 
Centra volného času v Neustiftu se vydáte po silnici směrem k ven-
kovnímu koupališti. Tam se nachází nástup na stezku vedoucí do 
Kartnallu, která je schůdná od dubna do října. V serpentinách se 
stezka kroutí lesem a potom les prořídne. Po asi 45 minutách dojde-
te k přírodní scenérii Kartnallu rozkládající se uprostřed zelených luk 
s nádherným panoramatickým výhledem až k ledovci Sulzenauferner. 
Hostince Kartnall a Hofer, které se nacházejí v nadmořské výšce 1 285 
metrů, zvou k příjemnému odpočinku nad tyrolskými pochoutkami.

Od kartnallských statků se vydáte po silnici až k horskému statku 
Forchach nad obcí Milders. Za suchého počasí se můžete po této 
stezce vrátit zpět do údolí. 

Za deštivého počasí a mimo letní sezonu je ovšem lepší sejít po silni-
cí směrem do údolí Oberbergtal. Od malé elektrárny v obci Milders 
vede trasa podél potoka Oberbergbach. Od jeho ústí do řeky Ruetz 
začíná turistická stezka zpět do centra Neustiftu.

KARTNALL KARTNALL 31
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SOVÍ LOUKY (EULENWIESEN)
Romantické louky a lesy

Poskytují stín, ponechávají ale dostatek světla pro podrost. Modříny 
na Sovích loukách umožňují výskyt chráněné květeny (koniklec luční, 
modrý encián, arnika, …) a poskytují prostor divokým travinám a 
drobným keříkům. Tyto „modřínové louky“ vznikly vypalováním. 
Sedláci potřebovali vzhledem k častým záplavám v údolí nové past-
viny a hledali je ve výšce téměř 1 700 metrů. Zatímco smrky a boro-
vice přitom shořely, modříny ohořely pouze na povrchu a další jaro 
znovu vyrazily. Tyto přírodní scenérie byly zachovány pouze náročnou 
péčí a hospodářskou činností sedláků. Jednou za rok se proto Soví 
louky sekají ručními sekačkami a kosami.

OKRUŽNÍ TRASA 1: ALPSKÝ HOSTINEC GLEIN-
SERHOF – SOVÍ LOUKY – ALPSKÝ HOSTINEC 
GLEINSERHOF

Start a konec: Alpský hostinec Gleinserhof (1 412 m)
Doba chůze: 2 hodiny
Převýšení: 250 m

Možnosti občerstvení
Alpský hostinec Gleinserhof (1 412 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

V Schönbergu pojedete po silnici až k poště a poté odbočíte vpravo. 
Podjezdem pod dálnicí se dostanete na druhou stranu a pojedete 
podle značek na „Gleinserhof“. Po cca 15 minutách dojedete na kon-
ci horské silnice k alpskému hostinci Gleinserhof. Zde je zdarma k 
dispozici dostatek parkovacích míst.

SOVÍ LOUKY (EULENWIESEN) SOVÍ LOUKY32
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POPIS TRASY

Vyjdete od alpského hostince Gleinserhof a půjdete po lehce stoupa-
jící lesní cestě směrem na Soví louky. U prvního ukazatele na Soví 
louky (Eulenwiesen) zahnete doleva a 2 serpentinami dojdete po 
hodině chůze na Soví louky. Po horských hřbetech půjdete loukami, 
porostlými mnoha modříny. Po dosažení nejvyššího bodu Sovích luk 
na konci dřevěného plotu odbočíte doprava a po klesající stezce do-
jdete na lesní cestu v sedle Gleinser Mähder. Po této lesní cestě se 
pohodlně vrátíte až k alpskému hostinci Gleinserhof. Na celý turistic-
ký okruh potřebujete cca 2 hodiny.

OKRUŽNÍ TRASA 2: LANOVKA SERLESBAHNEN 
– SOVÍ LOUKY – LANOVKA SERLESBAHNEN

Start a konec: Lanovka Serlesbahnen (horní stanice 1 600 m /
dolní stanice 982 m)
Doba chůze: 3 ½ hodiny
Převýšení: 450 m

Možnosti občerstvení
Panoramatická restaurace Koppeneck (1 600 m), chata Ochsenhütte 
(1 582 m), alpský hostinec Gleinserhof (1 412 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Lanovka Serlesbahnen leží na vstupu do údolí v obci Mieders. Zde je 
zdarma k dispozici dostatek parkovacích míst.

POPIS TRASY

Z horní stanice Serlesbahnen půjdete po lesní cestě okolo panorama-
tické restaurace Koppeneck směrem na Soví louky (značeno). Po 
krátké chůzi dojdete k chatě Ochsenhütte. Odsud budete pokračovat 
po lesní cestě směrem na Soví louky a zhruba za 40 minut přijdete na 
rozcestí, kde zahnete doprava směrem na Gleinser Mähder (značeno).

SOVÍ LOUKY (EULENWIESEN) SOVÍ LOUKY 33
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Dále půjdete 20 minut po lesní cestě relativně po rovině podél Glein-
ser Mähder. U ukazatele směru (Soví louky) zahnete doleva a po 
krátkém strmém výstupu jste již na Sovích loukách. Dále půjdete 
neustále po hřebenu loukami mezi četnými modříny. Na konci Sovích 
luk se dostanete na lesní cestu, po které dojdete ke Gleinserhofu. 
Odtud turistická cesta sestupuje k dolní stanici Serlesbahnen. Na celý 
turistický okruh potřebujete cca 3 ½ hodiny.

SOVÍ LOUKY (EULENWIESEN) ELFER GRATZENGRÜBL34
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ELFER GRATZENGRÜBL
Zázrak hornin

Hora Elfer, charakteristika obce Neustift, je nejenom odjakživa pro 
místní obyvatele přirozeným indikátorem času, nýbrž také vyniká 
jedinečnými geologickými vlastnostmi. Setkávají se zde dvě jasně 
identifikovatelné vrstvy hornin. Na jedné straně to jsou strmé a 
světlé skalní věže vápencového hřebene Serleskamm a na druhé 
straně prvohorní materiál Stubaiských Alp, takzvaný krystal Ötztal-
-Stubai, tvořící základnu těchto hor. Usazeniny vápence se zvedly z 
moře při vytváření Alp, kdy se africká deska posouvala proti euroasij-
ské. Tento vápenec charakterizují začervenalé až zažloutlé vápencové 
vrstvy pod vrcholem, strmá a značně rozeklaná struktura a haldy 
světlé suti ze štěrku s ostrými hranami.

OKRUŽNÍ TRASA 1: HORNÍ STANICE ELFERBAH-
NEN –SALAŠ AUTENALM – HORNÍ STANICE 
ELFERBAHNEN

Start a konec: Horní stanice Elferbahnen (1 794 m)
Doba chůze: 4 hodiny
Převýšení: 700 m

Možnosti občerstvení
Panoramatická restaurace Elfer (1 794 m), chata Elferhütte (2 080 m), 
salaš Autenalm (1 665 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Přímé autobusové spojení do Neustiftu (zastávka: Neustift i. St.,  
odbočka lanovka Elferbahnen). Navíc je v dolní stanici Elferbahnen 
dostatečné množství parkovacích míst zdarma.

SOVÍ LOUKY (EULENWIESEN) ELFER GRATZENGRÜBL 35
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POPIS TRASY

Z horní stanice Elferbahn vede stezka serpentinami k chatě Elferhütte. 
Blízko nad chatou odbočuje panoramatická cesta do západního vý-
běžku údolí Pinnistal, pak ještě trochu stoupá a dále vede delší dobu 
ve stejné výšce s nádherným panoramatickým výhledem do roman-
tického, ale i divokého údolí Pinnistal. Po zhruba 1 ½ hodině chůze 
dojdete krátce za odbočkou ve směru Zwölfernieder k přírodní scené-
rii Elfer, která se nachází na plošině a nabízí fantastický panoramatic-
ký výhled na horský hřeben Serleskamm. Lavičky z modřínu Vás zde 
zvou k odpočinku. Zpět vede cesta přes Zwölfernieder a salaš Autenalm. 
Prvních 300 metrů vede po stejné cestě zpět a poté zahnete vlevo 
směrem na Zwölfernieder a salaš Autenalm. Do Zwölferniederu do-
jdete za přibližně 30 minut. Z Zwölferniederu vede úzká, ale dobrá 
stezka nejprve (prvních 30 minut) docela prudce z kopce dolů k sala-
ši Autenalm. Ze salaše Autenalm se můžete vrátit relativně po rovině 
k horní stanici lanovky (45 minut) nebo sestoupit k dolní stanici El-
ferlifte (2 hodiny).

ELFER GRATZENGRÜBL ELFER GRATZENGRÜBL36
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OKRUŽNÍ TRASA 2: HORNÍ STANICE ELFER-
BAHNEN – ÚDOLÍ PINNISTAL – DOLNÍ STANICE 
ELFERBAHNEN

Start: Horní stanice Elferbahnen (1 794 m)
Konec: Dolní stanice Elferbahnen (993 m)
Doba chůze: 5 ½ hodiny
Převýšení: 450 m

Možnosti občerstvení
Panoramatická restaurace Elfer (1 794 m), chata Elferhütte (2 080 m), 
salaš Karalm (1 737 m), salaš Pinnisalm (1 550 m), salaš Issenangeralm 
(1 380 m), salaš Herzebenalm (1 338 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Přímé autobusové spojení do Neustiftu (zastávka: Neustift i. St.,  
odbočka lanovka Elferbahnen). Navíc je v dolní stanici Elferbahnen 
dostatečné množství parkovacích míst zdarma.

POPIS TRASY

Z horní stanice Elferbahn vede stezka serpentinami nahoru k chatě 
Elferhütte. Blízko nad chatou odbočuje panoramatická cesta do zá-
padního výběžku údolí Pinnistal, nejprve trochu stoupá a potom vede 
relativně po rovině a nabízí nádherné panoramatické výhledy na 
údolí Pinnistal. Po zhruba 1½ hodině chůze dojdete krátce za odbočkou 
ve směru Zwölfernieder k přírodní scenérii Elfer, která se nachází na 
plošině a nabízí fantastický panoramatický výhled na horský hřeben 
Serleskamm. Lavičky z modřínu Vás zde zvou k odpočinku.
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GSCHMITZ
Louky políbené sluncem

Výraz Gschmitz v překladu znamená něco jako „pruhovaná louka“, 
tedy „posečený pruh“ - hustý les zde byl v pozdním středověku vyká-
cen, zůstaly stát pouze modříny. Nejstarší modříny v Gschmitzu jsou 
staré až 400 let. Další vysvětlení původu názvu vychází z kovářství, 
které bylo ve Fulpmesu od středověku silně zastoupeno a ještě dnes 
patří mezi největší hospodářská odvětví regionu. Mnoho kovářů 
sídlících ve Fulpmesu dříve provozovalo jako samozásobitelé země-
dělství - a k tomuto účelu si u Gschmitzu zakládali pole a louky.

OKRUŽNÍ TRASA: MEZISTANICE SCHLICK 2000 
– VERGÖR – GSCHMITZ – DOLNÍ STANICE 
SCHLICK 2000

Start: Mezistanice Schlick 2000 (1 350 m)
Konec: Dolní stanice Schlick 2000 (1 000 m)
Doba chůze: 3 hodiny
Převýšení: 260 m

Možnosti občerstvení
salaš Fronebenalm (1 350 m), horská restaurace Bruggeralm (1 350 m), 
alpský hostinec Vergör (1 300 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Do Fulpmesu je přímé autobusové spojení. Navíc je v dolní stanici 
Schlick 2000 dostatečné množství parkovacích míst zdarma. 

GSCHMITZ GSCHMITZ38
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POPIS TRASY

Z mezistanice Schlick 2000 půjdete po téměř rovné lesní cestě směrem 
k hostinci Vergör. Po cca 30 minutách zahnete vlevo na úzkou lesní 
cestu, po které půjdete dalších 20 minut, kdy les prořídne. Pak už Vás 
čeká jen krátký úsek k hostinci Vergör, kde můžete vyzkoušet tyrolské 
speciality. Dále pokračujete do údolí po lesní cestě, která zpočátku 
značně stoupá a dále vede přímo do Gschmitzu. Po zhruba 30 minu-
tách se dostanete na idylické lučiny. Vyhlídková platforma, která leží 
několik metrů nad třemi seníky, nabízí nádherný panoramatický výhled 
na Serles, Elfer, Habicht a do údolí Pinnistal.

Stejnou trasou se vrátíte do alpského hostince Vergör. Z hostince 
Vergör pokračujete po lehce klesající lesní cestě asi 1 hodinu zpět k 
dolní stanici Schlick 2000.

GSCHMITZ GSCHMITZ 39
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TELFER WIESEN
Moře květin a květů

Telfes ve Stubaiském údolí byl osídlen již velmi brzy – zhruba okolo 
roku 1 700 před naším letopočtem. Dokazují to nálezy z rané doby 
bronzové. Hlavním důvodem byla zřejmě úrodná půda na loukách 
Telfer Wiesen. Dokladuje to také jméno Telfes. To se odvozuje z indo-
germánského „tellevo“, což znamená něco jako „úrodná půda“. Daří 
se zde obzvlášť dobře trávě, a to zásluhou polohy a dlouhého sluneč-
ního svitu. Ještě dnes jsou louky Telfer Wiesen používány výhradně k 
zemědělským účelům a jsou považovány za jedny z nejkrásnějších 
lučin Tyrolska. Impozantní je zejména na začátku jara bohatě kvetou-
cí hořec.

OKRUŽNÍ TRASA: TELFES – HOSTINEC
KIRCHBRÜCKE – TELFES

Start a konec: Telfes, místní část Kapfers (1 090 m)
Doba chůze: 2 ½ hodiny
Převýšení: 350 m

Možnosti občerstvení
Hostinec Kirchbrücke (880 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Do Telfesu je přímé autobusové spojení. V Telfesu pokračujete do 
kopce do části obce Kapfers a napravo směrem k loukám Telfer Wiesen 
k malému parkovišti za posledními domy.

POPIS TRASY

Z parkoviště v části obce Kapfers v Telfesu vede široká a rovná lesní 
cesta směrem Telfer Wiesen. Tato překrásná cesta vede mezi mnoha 
modříny a již po 15 minutách jste v přírodní scenérii "Telfer Wiesen". 
Zde si můžete odpočinout na louce a mezi stromy, které Vám poskyt-
nou stín. Po další půl hodině dojdete na rozcestí, ze kterého se vydá-
te doprava směrem na hostinec Kirchbrücke. Tato cesta vede lehce z 

TELFER WIESEN TELFER WIESEN40

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_CZ.indd   40 11.07.16   13:47



kopce poblíž potoka a míjí Gallhof a Wiesenhof. Za Wiesenhofem 
zahnete doprava, přejdete potok Ruetzbach a dále pokračujete smě-
rem na hostinec Kirchbrücke. Po celkové době chůze asi 2 hodiny 
dojdete k hostinci Kirchbrücke, kde se můžete občerstvit. Dále bude-
te stoupat směrem k Telfesu. Po zhruba 30 minutách se dostanete 
zpět do výchozího bodu.
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WILDEBEN
Na cestě za protěží

K této přírodní scenérii dojdete po strmé stezce, která vede na plochou 
náhorní plošinu. Z této kombinace srázu a půvabu je také odvozen 
název přírodní scenérie: Divoká rovina. Ale toto místo je něco víc, 
téměř jako trůn vysoko v horách nabízí místo a také odpočinek, kde 
na sebe necháte do hloubky působit okolní svět hor. A možná dokon-
ce najdete protěž, která natahuje své květy slunci mezi příkrými 
skalami. 

OKRUŽNÍ TRASA: KAMPLER STAUMAUER – 
HOSTINEC WILDEBEN – PŘÍRODNÍ SCENÉRIE 
WILDEBEN „EDELWEISSKOPF“ – PŘEHRADA 
KAMPLER STAUMAUER

Start a konec: Neustift, Kampl (994 m)
Doba chůze: 4 hodiny
Převýšení: 900 m

Možnosti občerstvení
Alpský hostinec Wildeben (1 770 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Trasa začíná na konci ulice Höhlebachstraße u přehrady Kampler 
Staumauer, která se nachází v obci Neustift-Kampl. Před koncem obce 
Kampl – krátce před čerpací stanicí – odbočte doprava. V místě ná-
stupu na trasu jsou omezené možnosti parkování.

Alternativně můžete nastoupit na trasu také po lesní cestě z Medrazer 
Stille.

WILDEBEN WILDEBEN42
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POPIS TRASY

Od přehrady Kampler Staumauer, která leží na okraji lesa v obci 
Kampl, vede strmá, červeně značená lesní cesta v serpentinách k 
alpskému hostinci Wildeben. Trénované osoby mohou alternativně 
vystoupat po černé turistické cestě přes jeskyni Kampler Höhle. 

Cesta vede příkrým terénem k potoku Seilbach, který překročíte v 
rokli. Poté stezka příkře stoupá k přírodní scenérii Wildeben. Už tam 
si užijete nádherný výhled na Stubaiské údolí. 

Po příjemném odpočinku vystoupáte po strmé stezce k nejvyššímu 
bodu trasy: přírodní scenérii Edelweißkopf. Toto zvláštní místo, v jehož 
blízkosti roste protěž, zve k načerpáni sil. 

Z Edelweißkopfu máte možnost vyjít přes Serles-Jöchl na vrchol 
Serlesu. Kdo ale nechce dál stoupat, ten může sestoupit zpět do 
údolí kolem hostince Wildeben. Zde máte možnost, buď sestoupit 
stejnou cestou, nebo sestupovat nejprve lesní cestou, která potom 
odbočuje na výstupní cestu.  
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CESTA STROMOVÝMI DOMKY SCHLICK HRA PTÁKŮ (HÜHNERSPIEL)

HRA PTÁKŮ (HÜHNERSPIEL)
Shromaždiště tetřívků

Vysoko na vrcholem Brennerspitze leží otevřená plošina porostlá ro-
dodendrony a brusinkovými keři. V dálce je vidět bílý třpyt Stubaiských 
ledovců. Tato přírodní scenérie je ale také dlouholetým shromaždištěm 
tetřívků: k tokání, vytrhávání peří a společnému „muzicírování“. 
Hlavní doba tokání tetřívků je od konce března do začátku června - tak 
jako první pěší túry. Tetřívci začínají s tokáním za ranního úsvitu, 
přitom imponují vztyčeným bokem, různými hlasitými projevy a 
dobrodružnými třepetavými skoky. Před východem slunce si ovšem 
dávají pauzu - myslivci označují tuto pauzu za ranní modlitbu. Se 
sluncem začíná takzvané sluneční tokání, které trvá včetně trhání peří 
celý den. Příroda a podívaná tak dostávají v přírodní scenérii Hra 
ptáků úplně nový význam.

OKRUŽNÍ TRASA 1: KRÖSSBACH / OBEREGG 
– MILDERAUNALM – PŘÍRODNÍ SCENÉRIE HRA 
PTÁKŮ – MILDERAUNALM – KRÖSSBACH / 
OBEREGG

Start a konec: Krössbach / Oberegg (1 136 m)
Doba chůze: 5 hodin
Převýšení: 1 000 m

Možnosti občerstvení
salaš Milderaunalm (1 671 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Trasa začíná na parkovišti v Obereggu (€ 4,–/den) nad potokem 
Krössbach. Na parkoviště dojedete tak, že v Krössbachu přejedete 
most proti hostinci Sportalm ve směru na Unteregg/Oberegg a poje-
dete dál po silnici asi 700 metrů. Hromadnými dopravními prostřed-
ky pojedete na zastávku Krössbach Ortsmitte (střed obce) – odtud je 
to na parkoviště asi 15 minut pěšky.

HRA PTÁKŮ (HÜHNERSPIEL)44
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CESTA STROMOVÝMI DOMKY SCHLICK HRA PTÁKŮ (HÜHNERSPIEL)HRA PTÁKŮ (HÜHNERSPIEL)

POPIS TRASY

Výchozím bodem je parkoviště v Obereggu nad potokem Krössbach. 
Lesní cesta pozvolna stoupá a za cca 1 ½ hodiny dojdete k salaši 
Milderaunalm. Odtud půjdete ještě další 1 ½ hodinu k přírodní sce-
nérii Hra ptáků. Stezka vede přímo od salaše trávou porostlou náhor-
ní plošinou, přírodní scenérií Hra ptáků. Otočná lavička v přírodní 
scenérii Vám umožní vychutnat panorama z každé světové strany. 
Sestup vede po stejné cestě asi 2 hodiny přes salaš Milderaunalm zpět 
do Obereggu.

OKRUŽNÍ TRASA 2: MILDERS / ZAČÁTEK ÚDOLÍ 
OBERBERGTAL ELEKTRÁRNA – MILDE-
RAUNALM – PŘÍRODNÍ SCENÉRIE HRA PTÁKŮ 
– MILDERAUNALM – MILDERS / ZAČÁTEK 
ÚDOLÍ OBERBERGTAL ELEKTRÁRNA

Start a konec: Milders / začátek údolí Oberbergtal elektrárna (1 090 m)
Doba chůze: 5 hodin
Převýšení: 1 000 m

Možnosti občerstvení
salaš Milderaunalm (1 671 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Trasa začíná na parkoviště u elektrárny v Milders. Parkoviště najdete 
po 300 metrech u silnice ve směru do údolí Oberbergtal. Jestliže 
přijedete hromadnými dopravními prostředky, do výchozího bodu 
dojdete po 10 minutách chůze přes zastávku Milders Ortsmitte (střed 
obce).

POPIS TRASY

Výchozím bodem je parkoviště u elektrárny Milders na vstupu do 
údolí Oberbergtal. Lesní cesta pozvolna stoupá a za cca 1 ½ hodiny 
dojdete k salaši Milderaunalm. Odtud půjdete ještě 1 ½ hodiny k 
přírodní scenérii Hra ptáků. Sestup vede po stejné cestě asi 2 hodiny 
přes Milderaunalm zpět do Milders.
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VYHLÍDKA NA LEDOVEC
Ledovec

Často leží jedinečná místa docela blízko, i když je třeba někdy vyna-
ložit k dosažení těchto míst větší či menší úsilí nebo se také vnitřně 
překonat. Přírodní scenérie „Vyhlídka na ledovec“ je takovým místem: 
je tak blízké, tak nečekané, a přitom na něj můžete dojít pouze po 
krátké stezce. Odměna za úsilí: Jako gigantický obraz se zračí pohled 
na Stubaiský ledovec včetně jeho vrcholu obklopeného věčným ledem 
– kolem výrazného vrcholu Zuckerhütl vidíte ledovce Sulzenauferner, 
Fernerstube a Grünauferner, v severním údolí Oberbergtal ledovec 
Alpeiner Ferner.

HORNÍ STANICE SCHLICK 2000 – SENNJOCH – 
CHATA STARKENBURGER HÜTTE – KASER-
STATTALM – FRONEBENALM – MEZISTANICE, 
RESP. DOLNÍ STANICE SCHLICK 2000

Start: Horní stanice Schlick 2000, Kreuzjoch (2 136 m)
Konec: Mezistanice Schlick 2000 (1 363 m)
Doba chůze: 4 hodiny
Převýšení: 400 m

Možnosti občerstvení
Panoramatická restaurace Kreuzjoch (2 136 m), chata Sennjochhütte 
(2 225 m), chata Starkenburger Hütte (2 237 m), salaš Kaserstattalm 
(1 890 m), salaš Bruggeralm (1 350 m), salaš Fronebenalm (1 306 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Trasa začíná u horní stanice Kreuzjoch, do které se pohodlně dosta-
nete lanovkou Schlick 2000. U dolní stanice Schlick 2000 je zdarma k 
dispozici dostatek parkovacích míst. Máte také možnost využít přímé 
autobusové spojení z okolí.

PAS, DO KTERÉHO SBÍRÁTE RAZÍTKA VYHLÍDKA  
NA LEDOVEC A PŘÍRODNÍ SCENÉRIEVYHLÍDKA NA LEDOVEC46
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PAS, DO KTERÉHO SBÍRÁTE RAZÍTKA 
 PŘÍRODNÍ SCENÉRIE 

Navštívit přírodní scenérie a sbírat razítka! Razítko najdete u každé 
přírodní scenérie na dřevěném informačním panelu. Pas, do kterého 
sbíráte razítka, obdržíte v naší turistické kanceláři.

Na základě předloženého pasu a karty hosta obdržíte jako milovníci 
přírody odměnu. Za minimálně pět navštívených přírodních scenérií 
obdržíte v kancelářích turistického svazu Stubai Tirol v Neustiftu a 
Fulpmesu překvapení.

PAS, DO KTERÉHO SBÍRÁTE RAZÍTKA VYHLÍDKA  
NA LEDOVEC A PŘÍRODNÍ SCENÉRIEVYHLÍDKA NA LEDOVEC

POPIS TRASY

Z horní stanice Kreuzjochu jdete pozvolna stoupající panoramatickou 
cestou směrem na chatu Starkenburger Hütte (ukazatel: chata Star-
kenburger Hütte – panoramatická cesta) a za cca 30 minut dojdete k 
chatě Sennjochhütte. Stezka vede nahoru přes horské hřbety a potom 
odbočí doleva. Stezka se potom až do další křižovatky mírně svažuje. 
Na této křižovatce opět odbočíte doprava a pokračujete po krátké, ale 
strmě stoupající stezce a poté dojdete na nejvyšší bod přírodní sce-
nérie „Vyhlídka na ledovec“. Dřevěná lehátka v přírodní scenérii jsou 
nejen vynikajícím místem pro odpočinek, odtud se ale také nabízí 
velkolepý výhled na stubaiský svět hor.

Z přírodní scenérie „Vyhlídka na ledovec“ již máte v zorném poli 
chatu Starkenburger Hütte. Po posledním sestupu k ní dojdete pěšky 
za cca 2 hodiny. Zpět k mezistanici Schlick 2000 se dostanete přes 
salaš Kaserstattalm a odtud dál k salaši Bruggeralm, resp. Fronebenalm. 
Na zpáteční cestu byste si měli naplánovat další 2 hodiny. Poznámka: 
Stezka je z části náročná - předpokladem je jistota chůze.
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STUBAISKÁ CESTA SMÍŘENÍ
Bohu na počest

„Lidem ke smíření a pro radost“. Cesta smíření (Besinnungsweg) vede 
nádherně položenou horskou stezkou k idylické salaši Issenangeralm. 
Na cestě se nachází mnoho laviček, informačních tabulí a obrazových 
stanic, které zvou k zastavení, rozjímání a meditování. Stubaiská 
Cesta smíření byla vybudována z iniciativy faráře Eduarda Niederwie-
sera v letech 1996 a 1997 na začátku údolí Pinnistal. Umělci z Neus-
tiftu, Hansjörg Ranalter a Gotthard Obholzer, vytvořili různé biblické 
sochy, které byly umístěny na okraj cesty. Tato Cesta smíření má 
oslovit co možná nejvíce lidí bez ohledu na jejich vyznání a světový 
názor a představit jim přírodu jako součást tvořivosti. Na cestě půjde-
te kolem celkem sedmi stanovišť se sochami v nadlidské velikosti a 
informačními tabulemi. Takové spojení duchovna, přírody a umění je 
v této formě jedinečné – a dělá z túry po stubaiské Cestě smíření je-
dinečný zážitek.
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OKRUŽNÍ TRASA: NEDER, ÚDOLÍ PINNISTAL –
ISSENANGERALM – NEDER, ÚDOLÍ PINNISTAL 

Start a konec: Neustift, místní část Neder (970 m)
Doba chůze: 3 hodiny
Převýšení: 550 m

Možnosti občerstvení
Issenangeralm (1 380 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Trasa začíná v Neustiftu, části obce Neder u parkoviště Zegger, které 
je za poplatek (zdarma pro hosty s platnou Stubaiskou kartou hosta). 
Parkoviště najdete bezprostředně před vjezdem do Nederu směrem 
do údolí na pravé straně silnice.

POPIS TRASY

Nejprve půjdete po silnici kolem školy na lesní cestu, která vede do 
údolí Pinnistal. Několik metrů od začátku údolí u dřevěné informační 
tabule odbočuje značená Cesta smíření vlevo a vede v mnoha serpen-
tinách po východní straně údolí Pinnistal s větším počtem schodů 
prořídlým lesem nahoru. Po dosažení nejvyššího bodu (1 397 m) vede 
cesta téměř pořád lehce nahoru, kolem kříže u cesty, částečně opět 
po schodech a zajištěným terénem. Poté se dostanete po dřevěném 
mostě a po několikametrovém výstupu k salaši Issenangeralm (1 366 
m). Cesta zpět do výchozího bodu vede lesní cestou údolím Pinnistal.
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STUBAISKÁ SUPER CARD
Zažijte super atrakce v celém údolí! 

Platí od prvního dne. Během Vašeho celého pobytu.

Jestliže trávíte Váš pobyt v zúčastněném partnerském podniku, vzta-
huje se na Vaši dovolenou ve Stubaiském údolí velký počet služeb:

- Volné využití Stubaiské ledovcové lanovky: 1 jízda nahoru a dolů 
denně (nevztahuje se na přepravu s lyžařskou výbavou)

- Volné využití lanovek Serlesbahnen: 1 jízda nahoru a dolů denně
- Volné využití lanovek Schlick 2000: 1 jízda nahoru 

 a dolů denně
- Volné využití lanovek Elferbahnen v Neustiftu: 1 jízda nahoru 

 a dolů denně
- Volná jízda autobusy Innsbruckých dopravních podniků mezi 

Mutterbergem a Innsbruckem
- Volná jízda stubaiskou lanovkou Fulpmes-Innsbruck-Fulpmes
- Vstup na 3 hodiny za týden do nového aquaparku StuBay
- Volné využití plaveckého bazénu Neustift
- Volné využití plaveckého bazénu Mieders
- 1 jízda letní sáňkařskou dráhou Mieders za týden
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Kromě toho nabízí Stubaiská Super Card řadu
atraktivních bonusových služeb:
- 30 % sleva na vstup do ledové jeskyně  

na Stubaiském ledovci
- 30 % sleva na jízdy Hüttentaxi 

z Neustiftu k salaši Oberissalm
- 30 % sleva na jízdy Hüttentaxi 

z Telfes k salaši Pfarrachalm
- 30 % sleva na vstup do parku dravých ptáků Telfes
- 30 % sleva na další jízdenky na letní sáňkařské dráze  

v Mieders pro držitele Stubaiské Super Card
- 30 % sleva na vstup na minigolf ve Fulpmes
- 30 % sleva na vstup do 

muzea betlémů ve Fulpmes
- 30 % sleva na vstup na stadion Bergisel v lnnsbrucku včetně 

použití šikmého výtahu a výtahu ve věži
- 30 % sleva na kombinovaný lístek do zemských muzeí v Innsbruc-

ku (Zemské muzeum Ferdinandeum, Muzeum ve zbrojnici, 
Tyrolské muzeum lidového umění, Dvorní kostel (Hofkirche), DAS 
TIROL PANORAMA s muzeem císařských lovců)

Informace na www.stubai.at

JEDNO ÚDOLÍ. JEDNA KARTA.

53

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_CZ.indd   53 11.07.16   13:47



TVS15066_wanderfibel_105x210mm_CZ.indd   54 11.07.16   13:47



LANOVKY VE STUBAI
Okouzlující turistické a rekreační oblasti

Zažít stubaiský svět hor, aniž by Vám už pod hranicí lesa došel dech? 
Díky Stubaiským lanovkám jsou v létě nejkrásnější turistické oblasti 
přístupné pro každého. Vytváří atraktivní turistickou nabídku pro 
mladé a staré, sportovce a rekreanty i pro lidi, kteří chtějí vidět svět 
trochu z výšky.

Lanovky Elferbahnen vedou například na domovskou horu obyvatel 
Neustiftu, která je nejen lyžařskou a turistickou oblastí, ale také při-
rozenou časomírou a věčným přítelem obyvatel z údolí. 

Lanovky Schlick 2000 přivezou turisty do alpské horské krajiny, 
kterou by vůbec nečekali – téměř jako zapomenutý svět. Vápencové 
kužele, což je geologická zvláštnost Schlicku, připomínají ve své 
strohosti a strmosti slavné Dolomity na jih od Brennerského průsmy-
ku. V turistických a horolezeckých průvodcích jsou proto tyto horské 
hřebeny často označovány jako Dolomity severu.

Na druhé straně údolí vápencových kuželů čeká na turisty a horolez-
ce další přírodní krása: Serles. Vzhledem k pyramidové stavbě a do-
minantnímu, volně stojícímu tvaru je hora nazývána také jako „Hlav-
ní oltář Tyrolska“. Označení „Král Serles“ se naopak zakládá na 
pověsti: Podle legendy je hlavní vrchol Serlesu za trest zkamenělým 
zlým králem, oba sousední vrcholy jsou jeho také zkamenělí synové.

Lanovkou lze dojet i na největší ledovcovou oblast Rakouska: na 
Stubaiský ledovec. Přítomnost ledovce je již dostatečnou pozvánkou, 
abyste se vydali do těchto výšek, u každého ale zanechají trvalý dojem 
pochoutky nabízené na ledovci, ledová jeskyně a zprostředkování 
informací o věčném ledu. Opravdovým zlatým hřebem je vrcholová 
plošina TOP OF TYROL (3 210 m).
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SERLESPARK SERLESPARK 

SERLESPARK
Zážitek na úpatí krále

Serlespark leží skutečně majestátně na úpatí hory Serles a zve Vás k 
turistickým túrám, ale také k relaxaci. Nově postavený retenční rybník, 
takzvaná jezera Serlesseen, se mění v letních měsících na perfektní 
oázu klidu ve výšce téměř 1 600 metrů. Děti si zde mohou hrát v 
mělké vodě – s vlastním areálem pro vodní hry včetně čepového 
splavovacího zařízení a horského potoka pro výstavbu přehrady. 
Okružní cesta Serlesparkem vede od horní stanice Koppeneck kolem 
jezer Serlesseen k vyhlídkové plošině Koppeneck. Na široké dřevěné 
stavbě ve formě teras Vás očekává kompletní 360° výhled na celý 
okolní svět hor. Dvě další plošiny, Karwendelblick a Serlesblick, leží 
na pohodlné turistické cestě k nejvýše položenému evropskému 
klášteru Maria Waldrast a vábí také velkolepým výhledem. Letní 
sáňkařská dráha délky 2,8 km je velmi rychlá a maximální rychlostí 
42 km/h jste rychle v údolí u parkoviště lanovky Serlesbahnen. U 
tohoto vzrušujícího dobrodružství překonáte v krátkém čase převýše-
ní 640 m .

Start a konec: Horní stanice Koppeneck (1 600 m)
Doba chůze: dokud dychtí srdce a dokud mají nohy sílu
Cíl: Jezera Serlesseen, vyhlídkové plošiny, okružní turistické cesty
Převýšení: v závislosti na trase

Možnosti občerstvení
Chata Ochsenhütte (1 582 m), alpský hostinec Sonnenstein (1 400 m) 
a Maria Waldrast (1 636 m) a v závislosti na trase popř. Gleinserhof  
(1 420 m)
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SERLESPARK SERLESPARK 

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Dolní stanice lanovky Serlesbahnen v Mieders

POPIS TRASY

Od horní stanice Koppeneck vede procházková cesta kolem jezer 
Serlesseen k vyhlídkové plošině Koppeneck, která nabízí nádherný 
výhled na Stubaiské údolí a údolí Inntal. Odtud můžete jít nově 
zhotovenou turistickou cestou směrem na chatu Ochsenhütte, zde se 
cesta potom stáčí ke klášteru Maria Waldrast a vede mírně nahoru ke 
klášteru. Vyhlídkové plošiny Karwendelblick a Serlesblick se nachá-
zejí kousek nad chatou Ochsenhütte. Plošina Karwendelblick je ori-
entována severo-východně s výhledem na údolí Inntal a severní vr-
cholky, plošina Serlesblick je naopak orientována jihovýchodně s 
výhledem na vrchovištní rašeliniště, kopcovité modřínové lesy a 
hlavní alpský hřeben v dálce. Od kláštera Maria Waldrast můžete jít 
buď stejnou cestou přímo zpět k horní stanici nebo se vrátit přes 
přírodní scenérii „Soví louky“ (viz stranu 32).  

Jezera Serlesseen u horní stanice Koppeneck
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KAPLIČKOVÁ CESTA SERLES KAPLIČKOVÁ CESTA SERLES 

KAPLIČKOVÁ CESTA SERLES 
Smíření na úpatí krále

Kapličková cesta (Kapellenweg) je součástí poutní cesty „Quo Vadis“, 
která vede od chrámu Sv. Jakuba v Innsbrucku až k poutnímu místu 
Maria Waldrast. V obci Mieders vede poutní cesta podél takzvané 
kapličkové cesty. Patnáct růžencových kapliček bylo pravděpodobně 
postaveno na staré pěší cestě z Mieders do Maria Waldrast ve 2. po-
lovině 17. století, malby jsou impozantním časovým svědectvím a na 
stěny malých kapliček je nanesl tyrolský umělec Caspar Jele veselou 
barevnou freskovou technikou. Otevřené stropy kapliček se věnují 
životu, utrpení a zmrtvýchvstání Páně – podle tajemství radostného, 
bolestného a slavnostního růžence.
Zásadně platí: „Chůze je nejlepší medicína“, zcela podle Hippokrata 
(460 – 375 před naším letopočtem). Při delší chůzi, tzn. neustálým 
pohybem těla, se dostane do pohybu i duše. Túra po Kapličkové cestě 
je proto mimořádně smířlivou túrou, která je odměněna léčivou, resp. 
žízeň hasící vodou z pramene Waldraster.

OKRUŽNÍ TRASA: OBECNÍ KAŠNA MIEDERS – 
KOPPENECK – MARIA WALDRAST 

Start: Obecní kašna Mieders (952 m)
Doba chůze: 3 hodiny (od obecní kašny Mieders), 
1 hodina od horní stanice Koppeneck
Převýšení: cca 800 m

Možnosti občerstvení
Klášterní hostinec Maria Waldrast (1 636 m)
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KAPLIČKOVÁ CESTA SERLES KAPLIČKOVÁ CESTA SERLES 

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Výchozím bodem je obecní kašna v Mieders nebo dolní stanice lanov-
ky Serlesbahnen. U dolní stanice lanovky Serlesbahnen je možnost 
parkování.

POPIS TRASY

Kapličková cesta vede od obecní kašny v Mieders nejprve nahoru 
směrem Schmelzgasse. U první kapličky půjdete doleva až na rozces-
tí. Odtud půjdete po pohodlné a lehce stoupající lesní cestě až téměř 
pod Koppeneck, kde se také nachází horní stanice Serlesbahnen. Na 
velké křižovatce půjdete po rovné turistické cestě podle průběžného 
značení až do Maria Waldrast. Zpáteční cesta vede stejnou turistickou 
trasou jako do Koppenecku. Tady se můžete rozhodnout, zda pojede-
te do údolí lanovkou. Alternativně k tomu vede do údolí turistická 
cesta nebo také letní sáňkařská dráha. Po letní sáňkařské dráze jste 
za několik málo minut dole - jízda je zážitek pro celou rodinu.
 

Klášter Maria Waldrast
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PANORAMATICKÁ CESTA SCHLICK
Stubaiský výhled

Asi za 15 minut chůze je turista odměněn na vyhlídkové plošině 
„Stubaiský výhled“ dech beroucím výhledem do dálky až po Ziller-
talské Alpy a pohoří Wilder Kaiser. Krátká trasa je vědomě koncipo-
vána tak, aby si mohli vychutnat tento mystický pohled i senioři a 
rodiny s dětskými kočárky. Další zlatý hřeb: Podél panoramatické 
cesty nejdete v krátkých vzdálenostech příležitosti k posezení, 
které byly navrženy stubaiskými umělci z různých materiálů jako 
dřevo, kámen a železo.  

OKRUŽNÍ TRASA: HORNÍ STANICE KREUZJOCH 
– PANORAMATICKÁ CESTA – VYHLÍDKOVÁ  
PLOŠINA  „STUBAISKÝ VÝHLED“

Start: Horní stanice Kreuzjoch (2 136 m)
Doba chůze: 30 minut
Převýšení: 30 m

Možnosti občerstvení
Horní stanice Kreuzjoch (2 136 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Lanovkou vyjedete do horní stanice Kreuzjoch, tam začíná přímo u 
stanice panoramatická cesta. U dolní stanice Schlick 2000 je k dispo-
zici dostatek parkovacích míst.

PANORAMATICKÁ CESTA SCHLICK PANORAMATICKÁ CESTA SCHLICK60
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POPIS TRASY

Přímo u výstupu z horní stanice Kreuzjoch vede v mírné zatáčce do-
prava turistická cesta po horském hřebenu na vyhlídkovou plošinu. 
Širokou a zajištěnou turistickou cestu s nepatrným stoupáním a v 
délce 500 m zvládnou také rodiny s dětskými kočárky a senioři.

PANORAMATICKÁ CESTA SCHLICK PANORAMATICKÁ CESTA SCHLICK

Vyhlídková plošina „Stubaiský výhled“
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TURISTICKÝ OKRUH SCHLICK 
Z vrcholu do údolí

Horní stanice Kreuzjoch – Přírodní naučná stezka – Schlicke-
ralm – panoramatické jezero - Zážitková cesta - Kotoučová 
cesta – mezistanice Froneben
Tato velká okružní trasa spojuje všechny přírodní krásy, které turistic-
ká oblast Schlick nabízí. A nejen to: Na naučných a zážitkových cestách 
je kladen důraz na znalosti a informace. Z výchozího bodu v horní 
stanici Kreuzjoch vede tato dlouhá, ale lehká trasa Přírodní naučnou 
stezkou, která vysvětluje v interaktivních stanicích svět rostlin a zvířat. 
Stezka se zabývá otázkami, např. „Jak daleko umí skočit srna?” nebo 
„Kdo umí rozlišit ptáky podle cvrlikání?“, vždy s přímým pohledem na 
vápencové kužele označované jako „Dolomity severu“. U salaše Schlic-
keralm naučná stezka končí, salaš ale překvapí typickými pochoutka-
mi Stubaiského údolí. Odtud přejdete na Zážitkovou cestu, která má 
úseky z písku, štěrku a dřeva, po kterých můžete chodit naboso a 
cesta tak nabízí trochu jiný zážitek z chůze. U Kneippova rybníka si 
ještě jednou smočíte nohy ve studené vodě a poté dojdete na Koto-
učovou cestu, poslední úsek této okružní turistické trasy. Na této Zá-
žitkové cestě jde o to, abyste běželi o závod s dřevěným kotoučem, 
který se kutálí dolů z kopce podél žlabu na okraji cesty. Kromě toho 
musí návštěvníci kotouč nasadit na chytrých stanicích, aniž by spadl 
na zem. Přes Bruggeralm dojdete do mezistanice a lanovkou můžete 
sjet do údolí. 

TURISTICKÝ OKRUH SCHLICK TURISTICKÝ OKRUH SCHLICK

Přírodní naučná cesta Kotoučová cesta
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OKRUŽNÍ TRASA: HORNÍ STANICE KREUZJOCH 
– PŘÍRODNÍ NAUČNÁ CESTA – SCHLICKERALM 
– ZÁŽITKOVÁ CESTA – KOTOUČOVÁ CESTA – 
MEZISTANICE FRONEBEN

Start: Horní stanice Kreuzjoch (2 136 m)
Konec: Mezistanice Froneben (1 362 m)
Doba chůze: 4 ½ hodiny
Převýšení: cca 700 m

Možnosti občerstvení
salaš Schlickeralm (1 643 m), salaš Bruggeralm (1 362 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Lanovkou vyjedete do horní stanice Kreuzjoch, tam začíná přímo u 
stanice Přírodní naučná stezka. U dolní stanice Schlick 2000 je k dis-
pozici dostatek parkovacích míst.

POPIS TRASY

Z horní stanice Kreuzjoch vede Přírodní naučná stezka v oblouku 
mírně dolů horským úbočím s dobou chůze cca 2 hodiny k salaši 
Schlickeralm, která se nachází na širokém dnu údolí Schlick. U salaše 
Schlickeralm začíná Zážitková cesta, která je dlouhá asi jeden kilome-
tr, má dobu chůze půl hodiny a jsou na ní různé hrací stanice a úseky 
pro chůzi naboso. Na konci této cesty se nachází panoramatické jeze-
ro, které zve také k namáčení nohou. Odtud vede značená Kotoučová 
cesta nejprve téměř po rovině a potom ve třech serpentinách k salaši 
Bruggeralm, ke které dojdete za hodinu. Od salaše je to několik me-
trů k mezistanici Froneben, lanovka Vás rychle odveze zase do údolí. 
Alternativně můžete podniknout okružní cestu také ještě po Cestě 
stromovými domky (viz stranu 64) k hostinci Vergör nebo sejít po 
lesní cestě dolů do údolí s převýšením asi 350 metrů. Celá trasa 
okružní turistické stezky Schlick je postavena tak, aby byla vhodná 
pro dětské kočárky!

TURISTICKÝ OKRUH SCHLICK TURISTICKÝ OKRUH SCHLICK 63
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ZÁŽITKOVÁ CESTA  
STROMOVÝMI DOMKY 

Stromové domky, vrcholy stromů a historie stromů

V lesní oblasti o velikosti asi 5 000 m² zvou mladé výzkumníky a 
dobrodruhy k objevování různé stromové domky mimořádných tvarů: 
Na nové Cestě stromovými domky se dozvíte leccos o síle přírody, o 
její ochraně, o bývalém hornictví a o způsobu života lidí ve Stubaiském 
údolí ve středověku. Potkáte také cvrčka, který děti na cestě a na 
stanicích stromových domků motivuje ke vzrušujícím hádankám a 
kutilství. Samozřejmě, že jsou zváni k účasti také všichni dospělí! 

OKRUŽNÍ TRASA: MEZISTANICE FRONEBEN – 
CESTA STROMOVÝMI DOMKY – HOSTINEC 
VERGÖR

Start a konec: Mezistanice Schlick 2000 (1 363 m)
Doba chůze: cca 2 hodiny
Převýšení:100 m

Možnosti občerstvení
salaš Fronebenalm (1 306 m), salaš Bruggeralm, (1 362 m), hostinec 
Vergör (1 266 m)
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PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Lanovkou vyjedete do mezistanice Froneben, tam začíná přímo u 
stanice Cesta stromovými domky. U dolní stanice Schlick 2000 je k 
dispozici dostatek parkovacích míst.

POPIS TRASY

Z mezistanice Schlick 2000 půjdete po téměř rovné lesní cestě směrem 
k hostinci Vergör. Po cca 30 minutách zahnete vlevo na úzkou lesní 
cestu, po které půjdete dalších 20 minut, kdy les prořídne. Pak už Vás 
čeká jen krátký úsek k hostinci Vergör.
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HORNÍ STANICE ELFER HORNÍ STANICE ELFER

HORNÍ STANICE ELFER 
Panorama, výchozí bod do hor a  

příjemného odpočinku

Horní stanice Elferbahnen je více než příjezdová hala lanovky, proto-
že tady můžete vychutnávat slunce, panoramatická restaurace nabí-
zí typické tyrolské pochoutky a do fascinujícího světa hor odtud vede 
celých jedenáct turistických tras. Velké pochozí sluneční hodiny se 
nachází v dohledné vzdálenosti, WLAN zdarma kolem horní stanice 
dělá z hory komunikační hotspot. Alternativně se nabízí sluneční le-
hátka, abyste tak na několik hodin nechali všední dny za sebou a 
jednoduše vychutnávali panorama.  

Start a konec: Horní stanice Elfer (1 794 m)
Cíl: Vrcholové túry na Elfer, Zwölfer a Habicht, Cesta po stopách času, 
okružní cesta Elfer, sluneční hodiny a mnoho dalšího
Doba chůze: dokud dychtí srdce a dokud mají nohy sílu
Převýšení: od 0 m až po stovky metrů v závislosti na trase

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Parkoviště u dolní stanice Elferbahnen v Neustiftu

Kabinová lanovka vyjíždí přímo z centra Neustiftu

66

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_CZ.indd   66 11.07.16   13:48



HORNÍ STANICE ELFER HORNÍ STANICE ELFER

Elfer (2 505 m)
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SLUNEČNÍ HODINY ELFER
Hodiny na horách

Již při výstupu z lanovky upoutají pozornost pochozí ekvatoriální 
sluneční hodiny, největší v Alpách. Impozantní konstrukce z modří-
nového dřeva s vnitřním průměrem 8 metrů doslova přitahuje ná-
vštěvníky do centra času. Toto místo nebylo vybráno náhodou: Horský 
masiv Elfer v Neustiftu byl pro stubaiské obyvatele odjakživa obrovským 
ukazatelem času, který určoval rytmus slunce a přírody. Tak i původ 
jména – už od pradávna se řídí doba oběda podle vrcholu Elfer a 
podle sousedního vrcholu Zwölfer. Protože přesně v jedenáct hodin 
stojí slunce nad jeho vrcholem a o hodinu později je potom nad 
Zwölferem. Dalekohled Viscope Vás kromě toho zve, abyste si podrob-
něji prozkoumali Stubaiské údolí až po Innsbruck.  

OKRUŽNÍ TRASA: HORNÍ STANICE ELFER – 
PANORAMATICKÁ CESTA – SLUNEČNÍ HODINY

Start a konec: Horní stanice Elfer (1 794 m)
Cíl: Elfer sluneční hodiny (1 780 m)
Doba chůze: cca 5 minut
Převýšení: rovina

Možnosti občerstvení
Horní stanice Elfer (horská restaurace Agrar, 1 780 m) nebo o 200 m 
výše položená malebná chata Elferhütte (2 080 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Parkoviště u dolní stanice Elferbahnen v Neustiftu

SLUNEČNÍ HODINY ELFER SLUNEČNÍ HODINY ELFER A HORNÍ STANICE ELFER68
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POPIS TRASY

Z horní stanice Elferbahnen vede vycházková cesta k pochozím slu-
nečním hodinám - včetně možností k posezení a nádherného pano-
ramatického výhledu. Od slunečních hodin buď přejdete na turistickou 
cestu „Čas slunce“ (viz stranu 70) nebo se vrátíte procházkou k horní 
stanici lanovky. Odtud dojdete také za cca 15 minut k chatě Elferhütte.

SLUNEČNÍ HODINY ELFER SLUNEČNÍ HODINY ELFER A HORNÍ STANICE ELFER

Největší pochozí sluneční hodiny v Alpách
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CESTA PO STOPÁCH ČASU ELFER
Krok za krokem historií času 

Rytmus času získá na této třídílné tematické cestě novou podobu. 
Stanice a informační tabule na třech částech Cesty po stopách časů se 
věnují různým dimenzím, počínaje impulzy života až po roční období 
a vývojové fáze země. Na nástup na Cestu po stopách času přitom 
jednoduše dojedete lanovkou Elfer. Okružní cesta vede trasami „Čas 
slunce“ a „Čas květů“. Cesta „Čas kamenů“ začíná na společné křižo-
vatce tří tematických cest a vede nádhernými výhledy až do údolí 
Pinnistal. Podél Cesty po stopách časů zvou k občerstvení chata El-
ferhütte, salaš Karalm nebo panoramatická restaurace Elfer – a ote-
vírají další okno času: Čas klidu.

OKRUŽNÍ TRASA: HORNÍ STANICE ELFER – CESTA PO 
STOPÁCH ČASŮ – HORNÍ STANICE ELFER NEBO SALAŠ 
KARALM (KYVADLOVÝ AUTOBUS DO ÚDOLÍ)

Start a konec: Horní stanice Elfer (1 794 m)
Cíl: Cesta po stopách času (dvě varianty)
Doba chůze: 1 ½ až 4 hodiny
Převýšení: až 400 m

Možnosti občerstvení
Panoramatická restaurace Elfer (1 780 m), chata Elferhütte (2 080 m),
salaš Karalm (1 773 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Parkoviště u dolní stanice Elferbahnen v Neustiftu

CESTA PO STOPÁCH ČASU ELFER CESTA PO STOPÁCH ČASU ELFER70
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Cesta „Čas slunce“

POPIS TRASY

Z horní stanice Elferbahnen dojdete přes sluneční hodiny na začátek 
„Času slunce“. Tato trasa stoupá kouzelným modřínovým lesem a 
kosodřevinami. Na cestě najdete pohyblivé, z přírodních materiálů 
postavené informační tabule, které se věnují různým časovým úsekům. 
Cesta „Čas slunce“ potom vede kolem malebné chaty Kochhütte na 
společnou křižovatku tří Cest po stopách času. Odtud půjdete buď 
„Časem květů“ zpět směrem k horní stanici nebo „Časem kamenů“ 
směrem na salaš Karalm v údolí Pinnistal. Cesta „Čas květů“ se zabý-
vá koloběhem alpského světa rostlin. Otázky kolem květů, rostlin a 
stromů jsou názorně vysvětleny na ilustrovaných tabulích. Cesta „Čas 
kamenů“ je naopak nejdelší ze tří Cest po stopách času. Začíná na 
společné křižovatce a prochází geologickými zónami hory Elfer – 
uprostřed impozantní horské scenérie divokého a zároveň romantic-
kého údolí Pinnistal. Přímo na hornině zde můžete vidět pomalé, ale 
neustálé změny světa hor a tak vytušit stáří zeměkoule. Od salaše 
Karalm Vás odveze kyvadlový autobus zpět do údolí nebo se můžete 
vrátit stejnou cestou do horní stanice lanovky Elfer. Na zmíněné kři-
žovatce všech tří cest se můžete také vydat – místo přímo k horní 
stanici – také ještě na cestu „Čas květů“, která vede přes chatu Elferhütte. 

CESTA PO STOPÁCH ČASU ELFER CESTA PO STOPÁCH ČASU ELFER 71
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TOP OF TYROL
Zážitek z ledovce

Tato turistická cesta podél ledovcové stezky ve výšce více než 3 000 
metrů nabízí superlativy: Vedle výšky, přechodu ledovce a odpočinku 
v nejvýše položené horské restauraci v Rakousku nabízí nádherný 
výhled, který se ani nedá slovy vyjádřit. Vrcholová plošina TOP OF 
TYROL leží ve výšce více než 3 200 metrů a je vysunuta jako špička 
meče nad hranu skály. Dech beroucí výhledy na okolní třítisícovky, 
které impozantně vyčnívají do nebe, nabízí panorama, které těžko 
najdete. Dalekohled Viscope, který je na vrcholové plošině umístěný, 
zvětší vzdálené vrcholy Dolomit a Ötztalských Alp. Doporučujeme, 
abyste se zastavili - a to doslova - také v kapli Schaufeljoch, která 
stojí v blízkosti na hraně horského hřebene. Je místem klidu, vnitřní-
ho zastavení a vzpomínky uprostřed stubaiského ledovcového světa. 
Je jedinečným místem k tomu, abyste zavzpomínali a současně na 
sebe nechali působit fascinující panorama.

OKRUŽNÍ TRASA: HORNÍ STANICE ROTADL – RE-
STAURACE JOCHDOHLE – VRCHOLOVÁ PLOŠINA 
„TOP OF TYROL“ – KAPLE SCHAUFELJOCH

Start a konec: Horní stanice Rotadl (3 015 m)
Cíl: Vrcholová plošina TOP OF TYROL (3 210 m)
Doba chůze: 1 ¼ hodiny
Převýšení: cca 200 m

Možnosti občerstvení
Restaurace Jochdohle (3 150 m)

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Dolní stanice Mutterberg (1 750 m), tam je k dispozici dostatek  
parkovacích míst 

VRCHOLOVÁ PLOŠINA TOP OF TYROL VRCHOLOVÁ PLOŠINA TOP OF TYROL72
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VRCHOLOVÁ PLOŠINA TOP OF TYROL VRCHOLOVÁ PLOŠINA TOP OF TYROL

POPIS TRASY

Z horní stanice Gamsgarten vede cesta přímo k 8sedačkové lanovce 
Rotadl, kterou vyjedete za několik málo minut do výšky téměř 3 000 
metrů. Z horní stanice Rotadl vede ledovcová stezka dolů na ledovec 
Eisjochferner. Na ledovci půjdete značenou ledovcovou stezkou smě-
rem k horní stanici Schaufeljoch – přitom budete mít pořád výhled 
na dominantní vrchol Schaufelspitze. Když dojdete k hřebenu, otočte 
se podle ukazatelů mírně doleva směrem na TOP OF TYROL. Kolem 
horské restaurace Jochdohle půjdete k plošině, která vyčnívá celých 
devět metrů nad hranu skály. Po stejné stezce dojdete s malou za-
cházkou také ke kapli Schaufeljoch. Když se vrátíte k restauraci Joch-
dohle, můžete se buď vrátit ledovcovou stezkou k horní stanici Rota-
dl nebo vystoupat jihovýchodním směrem na Zuckerhütl (3 509 m) 
- (viz stranu 78). Poznámka: Pro jakékoliv pěší výlety na ledovci do-
poručujeme pevnou obuv a odpovídající výbavu. Neopouštějte prosím 
zajištěné stezky. Máte také možnost podniknout na ledovci pěší túry 
s průvodcem. Víc k tomu naleznete na straně 8. 

Vrcholová plošina TOP OF TYROL (3 210 m)
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LEDOVÁ JESKYNĚ STUBAISKÝ LEDOVEC LEDOVCOVÉ HORSKÉ TÚRY

Ledová jeskyně na Stubaiském ledovci nabízí fascinující pohledy dovnitř le-
dovce starého celá tisíciletí. Při prohlídce ledové jeskyně dlouhé 200 metrů 
se návštěvníci dozví všechno o ledovcových fenoménech, jako jsou ledovcové 
morény, ledovcové mléko a mnoho dalšího – a to 30 m pod sjezdovkou ve 
výšce téměř 3 000 metrů! K ledové jeskyni dojdete za 30 minut značenou 
stezkou z horní stanice Rotadl. V létě 2016 je otevřena podle sněhové situa-
ce na přístupové cestě. Aktuální denní informace na stubaier-gletscher.com.
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LEDOVÁ JESKYNĚ STUBAISKÝ LEDOVEC LEDOVCOVÉ HORSKÉ TÚRY

TURISTICKÝ OKRUH 
JEZERO MUTTERBERGER SEE

Tato nádherná a rozmanitá pěší túra vede kolem vodopádů, borovic 
limba a travnatých svahů k nádhernému jezeru Mutterberger See. 
Cílem je mezistanice lanovky Fernau ve výšce 2 300 m.

DOLNÍ STANICE MUTTERBERG – WILDE GRUB’N 
– JEZERO MUTTERBERGER SEE – NIEDERL – CHA-
TA DRESDNER HÜTTE – MEZISTANICE FERNAU

ETAPA WILDE GRUB’N
Túra začíná u dolní stanice lanovky na Stubaiský ledovec a její trasa 
pak vede mezi travnatými svahy, borovicemi limba a kosodřevinou 
napříč Wilde Grub'n.

ETAPA JEZERO MUTTERBERGER SEE
Okouzlující horské jezírko Mutterberger See je ideálním místem k 
odpočinku. V jeho hladině se zrcadlí okolní horské vrcholy a za 
horkých letních dnů láká milovníky přírody k příjemnému osvěžení.

ETAPA NIEDERL
Přechod přes horskou hranu Niederl až k chatě Dresdner Hütte. 
Předpokladem je jistota chůze a odolnost proti závratím.

ETAPA CHATA DRESDNER HÜTTE
Chata Dresdner Hütte je otevřená od konce června do konce září (v 
závislosti na počasí) a nabízí možnost občerstvení a přenocování. 

ETAPA MEZISTANICE FERNAU
Z mezistanice Fernau ve výšce 2 300 m se můžete pohodlně vrátit 
lanovkou Gamsgartenbahn zpět do údolí. Do údolí můžete také 
sejít turistickou cestou.

Start: Dolní stanice Stubaiského ledovce
Cíl: Jezero Mutterberger See, mezistanice Fernau
Stupeň obtížnosti: střední
Doba chůze: 4 ½ hodiny
Převýšení: 850 m

Možnosti občerstvení
Chata Dresdner Hütte (2 308 m)
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SCHÖNBERG
1.013 m

KAMPL

Dresdner Hütte
2.302 m

Franz-Senn-Hütte
2.149 m

Alpein Alm
2.040 m

Herzebner Almwirt
1.338 m

Nürnberger Hütte
2.280 m

Innsbrucker Hütte
2.369 m

Grawa Alm
1.530 m

Bsuchalm
1.508 m

Becherhaus
3.195 m

Müllerhütte
3.145 m

Sulzenau Alm
1.847 m

Kaserstattalm
1.890 m

Fronebenalm
1.306 m

Galtalm
1.680 m

Sennjochhütte
2.225 m

Panoramarestaurant
Kreuzjoch
2.136 m

Karalm
1.747

Pinnisalm
1.557 m

Issenangeralm
1.380 m

Wildeben
1.781 m

Kloster Maria Waldrast
1.638 m

Ochsenhütte
 1.582 m

Elferhütte
2.004 m

Panoramarestaurant
Agrar

1.812 m

Autenalm
1.658 m 

zum Weber Lois
1.107 m 

Panoramarestaurant
Koppeneck

1.600 m

Starkenburger Hütte
2.237 m

Jochdohle
3.150 m

Oberissalm
1.742 m Almwirtschaft

Oberiss
1.750 m

Wilder Freiger
3.418 m

Zuckerhütl
3.507 m

Rinnenspitze
3.003 m

Habicht
3.277 m

Serles
2.717 m

Elfer
2.505 m

Hoher
Burgstall
2.611 m

S T U B A I E R
G L E T S C H E R

S T U B A I E R
G L E T S C H E R

Stubaier Wildspitze
3.340 m Daunkogel

3.332 m

Ruderhofspitze
3.474 m

Schrankogel
3.496 m

Stubaier Wildspitze
3.340 m Daunkogel

3.332 m

Ruderhofspitze
3.474 m

Schrankogel
3.496 m

Brennerspitze
2.877 m

Brennerspitze
2.877 m

Aperer Pfa�
3.351 m

Schaufelspitze
3.333 m

Aperer Pfa�
3.351 m

Schaufelspitze
3.333 m

Schlicker SeeSchlicker See

Grawa Wasserfall Grawa Wasserfall 

Grünausee

Blaue Lacke

Grünausee

Blaue Lacke

Landschaftssee
Klaus Äuele

Landschaftssee
Klaus Äuele

RANALT

MILDERS

RANALT

MILDERS

Sulzenauhütte
2.191 m

Sulzenauhütte
2.191 m

SEDM SILNÝCH VRCHOLŮ
Různorodé. Výrazné. Formující.

Velikost se prezentuje různými způsoby. U Sedmi vrcholů Stubais-
kého údolí proto nejde o výšku, ale o to, co tyto hory znamenají pro 
lidi. Jsou to takové vrcholy, které zanechávají dojem, vyprávě-
jí historii a výrazně formují krajinu.

Nakolik se Sedm vrcholů Stubaiského údolí liší výškou, polohou, 
historií a charakterem, natolik určují život v údolí. Dávají místním 
obyvatelům sílu, inspirují je k novým nápadům a podporují komu-
nitu. Přírodní scenérie zanechávají u návštěvníků trvalý dojem a 
ti se tak rádi vracejí. Již dříve přitahovaly pionýry horolezce a díky 
nim vzniklo povolání horského průvodce. Byly vytvořeny a vylepše-
ny mapy, vybudovány horské chaty a postaveny cesty tak, že Sedm 
vrcholů Stubaiského údolí už brzy nebude patřit pouze pokořitelům 
alpských vrcholů. 

Dnes se může radovat na impozantních vrcholech velký počet milov-
níků hor. Zatímco lze na mnohé vrcholy vyjít relativně snadno bez 
průvodce, vyžadují jiné techniku a alpinistické znalosti. Přístupy k 
některým Sedmi vrcholům Stubaiského údolí jsou udržované a opra-
vované, na jiné se dostanete pouze po původních stezkách. Všech 
Sedm vrcholů Stubaiského údolí má ale společné, že jako odměna za 
úspěšné vítězství nad vrcholem mává razítko ve vrcholovém pasu, za 
které dostanete odměnu v závislosti na počtu vystoupaných vrcholů. 
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ZUCKERHÜTL ZUCKERHÜTL

ZUCKERHÜTL (3 507 m)
Zdrženlivý 

Název nejvyšší hory Stubaiských Alp nevznikl náhodou. Kdo se po-
dívá na vrchol z východu, ten pochopí proč se jmenuje Zuckerhütl 
(česky Cukrový klobouk). Jako odvážný ledovcový roh s cukrovým 
kloboukem z jedné strany, půvabný z druhé strany a odmítavý, skal-
natý, surový z další strany. Zuckerhütl si zaslouží postavení mocného. 
Nejvyšší hora Stubaiského údolí leží sice celá v Severním Tyrolsku, 
ale přesto se nachází v blízkosti hranice s Jižním Tyrolskem. A tak je 
Zuckerhütl i přes svých majestátních 3 507 metrů spíše zdrženli-
vou, ovšem v žádném případě snadnou horou pro výstup. Obzvlášť 
výstup na vrchol je těžký. 

Zuckerhütl poutající pozornost z Peiljochu
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ZUCKERHÜTL ZUCKERHÜTL

Zasloužená odměna
Pohled ze západu přes jih na východ stačí, a Vy už víte, proč jste se 
trmáceli na nejvyšší vrchol Sedmi vrcholů Stubaiských Alp. Na jedné 
straně září Dolomity a na druhé se smějí Zillertalské Alpy. Vedle vy-
stupují Vysoké Taury s Grossglocknerem a Grossvenediger a posílají 
pozdrav Ötztalským Alpám a Karwendelu. 

Bezpečná ochrana
Joseph Anton Specht, jeden z prvních alpinistů v alpské oblasti s 
velkým počtem prvovýstupů, se vydal v roce 1863 jako první s nej-
kompetentnějšími horskými průvodci Stubaiského údolí, Aloisem 
Tanzerem a Pankrazem Gleinserem, z jižní strany Schaufelniederu 
přes Pfaffenjoch a Pfaffenschneide k vrcholu 3 507 metrů vysokého 
Zuckerhütlu. Potom ještě uplynulo několik let, než začali na vrchol 
Zuckerhütlu pravidelně vystupovat alpinisté za čilé podpory Němec-
kého a rakouského alpského svazu. V roce 1875 byla postavena chata 
Dresdner Hütte na Stubaiském ledovci, první horská chata ve 
Stubaiském údolí. Ne nepodstatnou část při objevování hory vy-
konali také zkušební horští pastýři, lovci kamzíků a horští průvodci. 
 

ÚDAJE O TRASE A HODNOCENÍ

Kondice: 
Technika:  

Start: Horní stanice Schaufeljochbahn, Stubaiský ledovec (3 170 
m) 
Cíl: Zuckerhütl (3 507 m)
Doba chůze: h 3 ½ h  –  i 4 ½ h 
Převýšení: cca 400 m

Možnosti občerstvení
Horská restaurace Jochdohle (3 150 m), chata Dresdner Hütte (2 308 m) 
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ZUCKERHÜTL WILDER FREIGER

Charakteristika
Vysokohorská trasa s přechodem přes ledovec – lezecké úseky (UIAA 
II.), povinná kompletní bezpečnostní výbava (lano, mačky atd.), 
velmi dobré orientační schopnosti v mlze, ovládání vyprošťování z 
ledovcové trhliny. Osobám bez zkušeností z vysokohorských túr do-
poručujeme absolvovat túru se zkušeným certifikovaným horským 
průvodcem . Zkušenosti s vysokohorskou turistikou a odpovídající 
základní kondice jsou nutností i u túr vedených horským průvodcem.

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Výchozím bodem této túry je v létě 2016 horní stanice Rotadlbahn 
na Stubaiském ledovci. Abyste se tam dostali, musíte nejprve vyjet 
lanovkou Gamsgartenbahn (1. jízda nahoru v 8:00 hod.) a na horní 
stanici přestoupit na lanovku Rotadlbahn. U dolní stanice lanovky na 
Stubaiském ledovci je dostatek parkovacích míst zdarma. 

VÝSTUP

Od horské restaurace Jochdohle musíte obejít Schaufelspitze na 
úpatí z jižní strany, až se dostanete k horní stanici sedačkové lanov-
ky Fernau, která je v létě mimo provoz (Fernaujoch nebo Schaufel-
nieder). Odtud pokračujete stezkou Heinrich-Klier-Route dále až k 
Pfaffenjochu (3 212m). Na vrcholku Pfaffenjochu se vrátíte zpět na 
stubaiskou stranu a přejdete ledovec Sulzenauferner. Po dosažení 
vrcholku Pfaffensattelu pokračujete, podle možností, ve stoupání v 
blocích až k vrcholu. Na výstup potřebujete 3 ½ hodiny.

SESTUP

Sestup je po stejné cestě jako výstup (Pfaffensattel – ledovec Sul-
zenauferner – Pfaffenjoch – horní stanice Schaufeljochbahn). Jako 
alternativu můžete zvolit sestup přímo k chatě Dresdner Hütte. K 
tomu je třeba opustit krátce před Pfaffenjochem stopu pro výstup a 
sestoupit přes ledovec Fernauferner. 
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ZUCKERHÜTL WILDER FREIGER

WILDER FREIGER (3 418 m)
Podporující 

Krátce se zastavte a podívejte se na něj. Směrem od jezera Grünau-
see nedaleko severně položené chaty Sulzenauhütte před Vámi ční 
Wilder Freiger a je tak krásný, jak krásně zní jeho italský název „Cima 
Libera“. V zadním Ridnaunu Stubaiských Alp na hranici mezi Rakous-
kem a Itálií se zvedá v alpském hlavním hřebenu mezi Freigerscharte 
a Pfaffenniederem. Štěrbina Pfaffenniederu ho odděluje od Wilder 
Pfaff a od Zuckerhütlu. Jeho 3 418 metrů vysoký ledovcový vr-
cholek ukazuje, že patří k těm největším v údolí, a proto je také 
oblíbenou horou alpských dobrodruhů. 

Wilder Freiger ze severu
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WILDER FREIGER WILDER FREIGER

Různé strany
Na Wilder Freiger lze vystoupit po stezkách, ledovcových svazích a 
vrstvách ledu z několika stran a mnoha způsoby. Stejně impozantní 
jako výstup je také pohled na záplavu horských hřbetů a na oblaka, 
který se návštěvníkovi tam nahoře otevře. Panoramatický 360 stup-
ňový výhled sahá od Dolomit po Ortler, k Ötztalským a Stubaiským 
Alpám až po Vysoké Taury.

Pevné spojení
Při prvovýstupu v roce 1869 museli ujít Julius Ficker a oba stubai-
ští horští vůdci Pankraz Gleinser a Sebastian Rainalter cestu z Neu-
stiftu do Ranaltu pěšky, když šli údolím Längental k salaši Alpe na 
Hoher Grübel, kde přespali. Výstup ze salaše na vrchol potom trval 
druhý den rovných 5 hodin. Ledovcové masy ze všech stran a mocná 
ledová pokrývka, která tehdy ještě kompletně pokrývala Wilder Fre-
iger, na ně udělaly obrovský dojem a zároveň představovaly výzvu. 
Postupně se stavěly kolem Wilder Freiger horské chaty a budovaly 
cesty. Již v roce 1912 spojovala vysokoalpská cesta chatu Dresdner 
Hütte přes vrchol Wilder Freiger s chatou Becherhaus – Lübecká 
cesta. Lübecká cesta byla vybudována jako nezamrzající přechod 
ze Stubaiského údolí přes hlavní hřeben do Ridnaunu – z chaty 
Dresdner Hütte přes Peiljoch k Fernerstube, dále na úpatí horského 
hřebenu k Aperer Freiger a potom napříč úbočími nahoru ke štěrbině 
Lübecker Scharte, u které začínal téměř po celé délce lanem zajiště-
ný výstup k vrcholu. 

ÚDAJE O TRASE A HODNOCENÍ

Kondice: 
Technika:  

Start: Parkoviště u chaty Sulzenauhütte (1 590 m), resp. Nürnber-
ger Hütte (1 370 m)
Cíl: Wilder Freiger (3 418 m)

Doba chůze přes chatu Sulzenauhütte:
1. den: h 2 h, 2. den: h 5 h  –  i 6 h 
Převýšení: 1. den: 600 m, 2. den: 1 300 m
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WILDER FREIGER WILDER FREIGER

Doba chůze přes chatu Nürnberger Hütte:
1. den: h 2 ½ h, 2. den: h 4 ½ h  –  i 5 h
Převýšení: 1. den: 1 000 m, 2. den: 1 150 m

Možnosti občerstvení
Salaš Sulzenau Alm (1 857 m), chata Sulzenauhütte (2 191 m),  
resp. Bsuchalm (1 580 m), chata Nürnberger Hütte (2 297 m)

Charakteristika
Alpská vysokohorská trasa – žádná pomoc při orientaci v oblasti vr-
cholů, špatná orientace v mlze, nutná kompletní ledovcová výbava. 
Bez zkušeností s vysokohorskými túrami doporučujeme absolvovat 
tuto túru se zkušeným certifikovaným horským průvodcem.

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Výchozím bodem těchto túr jsou obě parkoviště u chaty Sulzenau, 
resp. Nürnberger Hütte, která se nacházejí v zadním Stubaiském 
údolí. Zde je zdarma k dispozici dostatek parkovacích míst.

VÝSTUP

Den 1: 1. den se pohodlně dostanete za 2 hodiny přes Sulzenau Alm 
k chatě Sulzenauhütte, popř. za 2½ hodiny přes Bsuachalm na chatu 
Nürnberger Hütte. Obě chaty jsou ideální pro přenocování a jako vý-
chozí bod pro výstup na Wilder Freiger. 

Den 2: Pokračujete na Seescharte (2 762 m), kam se dostanete z 
chaty Sulzenau Hütte přes Grünausee a z chaty Nürnberger Hütte 
mnoha serpentinami. Následně cesta pokračuje pod vrcholem Gam-
sspitze a vede přes příkrý velký blok až ke vstupu na ledovec (cca 3 
160 m). Přes hřeben se pokračuje až na vrchol Firnfeld do výšky cca 
3 340 m. Dále pak okolo kamenného domku celnice až k hřebenu, 
odkud vede cesta až na vrchol Wilder Freiger. 

SESTUP
Sestup stejný jako výstup.
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HABICHT HABICHT

HABICHT (3 277 m)
Výrazný 

Habicht dokazuje, že může být mocný, aniž by byl největší. Se svými 
3 277 metry se sice musí čistě teoreticky, co se týká výšky, zařadit za 
své kolegy Zuckerhütl a Wilder Freiger, uhájí ale své prvenství jako 
nejvyšší z habichtského hřebenu ve Stubaiských Alpách. Není tedy 
divu, že byl „Hoger“ místními dlouhou dobu považován vzhledem ke 
svému výraznému tvaru za nejvyšší horu Tyrolska. 

Pohled z údolí Pinnistal na Habicht
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HABICHT HABICHT

Ohromující rozhled
Kdo chce pozorovat Stubaiské Alpy v jejich bohatosti a k tomu by 
ještě chtěl vidět severní vápencové Alpy, západní Zillertalské Alpy 
a Dolomity, ten musí vystoupit na Habicht. Jako zvláštní cukrátko 
potom uvidí na jih od volně stojícího vrcholku Habichtu skalní bašty 
vrcholů Tribulaun a Goldkappelu. 

Turistické pořadí
To si člověk myslí, že byl na vrcholu jako první a musí potom zjis-
tit, že tomu tak možná není. Tak tomu bylo také u Petera Carla 
Thurwiesera z Kramsachu. Při svém výstupu na Habicht 1. září 
1836 nalezl na vrcholu kamenného mužíka, ze kterého lze odvodit, 
že tam už byl někdo před ním. Thurwieser sice vystoupil na Habicht 
ze všech vysokých vrcholů Stubaiského údolí jako první turistickým 
způsobem, můžeme ale vycházet z toho, že před ním už byli úplně 
nahoře místní lovci a pomocníci zeměměřičů. Ať si tedy Peter Carl 
Thurwieser zapíše tento úspěch pro sebe, když neexistují záznamy o 
dřívějším výstupu. Podle údajů Thurwiesera byli on a horský průvod-
ce Ingenuin Krösbacher z Fulpmesu na cestě na vrchol tři hodiny a 
25 minut ze severně položené salaše Pinnisalm přes Pinnisjoch, po-
tom západním směrem ke Speikgrathöhe a přes Firnfeld a východní 
hřeben Habichtu. Potom zůstali čtyři a půl hodiny nahoře, udělali 
nadšené záznamy o výhledu a provedli barometrická měření. 

ÚDAJE O TRASE A HODNOCENÍ

Kondice: 
Technika:  

Start: Neustift, místní část Neder (970 m)
Cíl: Habicht (3 277 m) 
Doba chůze: 1. den: h 4 ½ h (od salaše Karalm: 2 h), 2. den: h 3 h  
–  i 6 ½ h (k salaši Karalm: 2 ½ h)
Převýšení: 1. den: 1 400 m, 2. den: 900 m 
 
Možnosti občerstvení
salaš Issenangeralm (1 380 m), salaš Pinnisalm (1 550 m), salaš Ka-
ralm (1 737 m), chata Innsbrucker Hütte (2 369 m), chata Elferhütte 
(2 080 m)

Pohled z údolí Pinnistal na Habicht
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HABICHT RINNENSPITZE

Charakteristika
Vysokohorská túra – náročná horská túra s ferraty (UIAA I) 
a lanem zajištěnými úseky. Obzvlášť při túře na Habicht obtížnost 
velmi závisí na aktuálních poměrech (sněhové úseky, námraza). 
Ledovec Firnfeldgletscher nevyžaduje speciální ledovcovou výbavu. 
Bez dostatečných zkušeností s horskými túrami doporučujeme ab-
solvovat tuto túru se zkušeným certifikovaným horským průvodcem. 

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Trasa začíná v Neustiftu, části obce Neder u parkoviště Zegger, které 
je za poplatek (zdarma pro hosty s platnou Stubaiskou kartou hos-
ta). Parkoviště najdete bezprostředně před vjezdem do Nederu smě-
rem do údolí na pravé straně silnice.

VÝSTUP

Z parkoviště jdete pěšky cca 2 ½ hodiny údolím Pinnistal kolem 
salaší Issenangeralm a Pinnisalm k salaši Karalm. K salaši Karalm 
můžete také dojít za 2 ½ hodiny cestou od chaty Elferhütte, kte-
rá vede obzvlášť krásnou krajinou. Další možností pro trasu Ne-
der – Karalm je využití kyvadlové dopravy, která je zpoplatněna  
(tel.: +43 (0)5226 2877). 

Od salaše Karalm dojdete četnými serpentinami za 2 hodiny k cha-
tě Innsbrucker Hütte, od které můžete dojít za 3 hodiny na Habicht 
(Poznámka: Vzhledem k délce túry doporučujeme využít chatu 
Innsbrucker Hütte k přenocování a jako výchozí bod pro výstup na 
Habicht následující den). Cesta je dobře značená, vede od chaty nej-
prve snadným skalním terénem, později bez výjimky jednoduchým 
lezeckým blokovým terénem, v oblasti vrcholu se setkáte s malými 
zbytky ledovce. Snadno překonáte malý ledovcový příkrov bez trhlin 
(mačky nejsou potřeba) a následuje poslední, částečně drátovým 
lanem zajištěný skalní výstup na vrchol. 

SESTUP
Sestup stejný jako výstup. 
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HABICHT RINNENSPITZE

RINNENSPITZE (3 003 m)
Přitahující 

Hodně peněz za málo muziky – pod tímto mottem se představuje 
Rinnenspitze ležící centrálně v údolí Oberbergtal. Protože ne všechny 
třítisícovky si mohou nárokovat takové označení. Tato lehká třítisí-
covka umožňuje cestu do ledovcového světa s jeho všemi krásami a 
různorodostí. Bránu k Rinnenspitze tvoří údolí Oberbergtal, které se 
proslavilo již dříve, protože – ještě když byl cílem ledovec Alpeiner 
Ferner – vedlo nejkratší cestou z Innsbrucku do světa věčného ledu. 
Nyní našlo s Rinnenspitze přitažlivé místo, které rozpoutává lásku ke 
stubaiským vrcholům a může být vstupem k pokoření Sedmi vrcholů 
Stubaiského údolí. 

Pohled od jezera Rinnensee na Rinnenspitze
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RINNENSPITZE RINNENSPITZE

Obrovská moc
Jestliže nevystoupáte na vrchol Rinnenspitze kvůli síle jeho vodstva, 
pak určitě kvůli výhledu. Najednou se před Vámi objeví okolní ledovco-
vé království a pohledy obzvlášť přitahuje ledovec Lüsener Ferner s vr-
cholem Lüsener Fernerkogel. Když se odvážíte podívat dolů, bude Vám 
ležet u nohou jezero Rinnensee. Toto horské jezero je právem označo-
váno za jedno z nejkrásnějších v Alpách a určitě se vyplatí ho navštívit.

Léčivá voda
Před mnoha stovkami let, když v této drsné krajině ještě žili medvědi a 
vlci, zastřelil jeden lovec medvěda, tak začíná pověst o pramenu u Med-
vědí lázně, která leží v údolí Oberbergtal v místě, kde se stékají potoky 
Oberbergbach a Seebach. Když se potom postřelený medvěd podle po-
věsti válel v tůni v blízkosti pramenu a potom zdravý odklusal, vznikla 
pověst o podivuhodné vodě v Medvědí lázni. Ve skutečnosti byl prováděn 
kolem roku 1500 rozbor pramene a bylo potvrzeno, že obsahuje železo a 
minerály, načež lidé ze všech možných zemí přísahali na léčivou sílu vody 
z Medvědí lázně. Za třemi prameny (sirný, železitý a smíšený pramen) 
putovali především v 17. a 18. století. V roce 1958 byla potom ovšem 
Medvědí lázeň zavřena, protože přítok pramene vyschnul 

ÚDAJE O TRASE A HODNOCENÍ

Kondice: 
Technika:  

Start: Oberissalm v údolí Oberbergtal (1 742 m) 
Cíl: Rinnenspitze (3 003 m)
Doba chůze: h 4 ½ h  –  i 3 ½ h 
Převýšení: 1 300 m

Možnosti občerstvení
Oberissalm (1 742 m), Alpeinalm (2 040 m), chata Franz-Senn-Hütte 
(2 147 m), salašnictví Oberiss (1 750 m)

Charakteristika
Horská túra (černá horská stezka) a zajištěná lezecká stezka – jištění 
ocelovými lany na vrcholovém hřebenu – zajištěná lezecká stezka 
obtížnosti A (jeden úsek B). Turistům bez lezeckých zkušeností do-
poručujeme vzít si s sebou lezecké vybavení.
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RINNENSPITZE RINNENSPITZE

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Túra začíná u salaše Oberissalm v údolí Oberbergtal, ke které se do-
stanete z Neustift-Mildersu. V Mildersu odbočíte doprava a pokra-
čujete po silnici 9 km až na konec k salaši Oberissalm. Tam můžete 
parkovat za poplatek (cca 5,- €/den). Další možností pro trasu Milders – 
Oberissalm je využití kyvadlové dopravy, která je zpoplatněna (tel.: 
+43 (0)5226 3500). 

VÝSTUP

Cesta s mnoha serpentinami prochází stromovím a borovicemi až 
nahoru k salaši Alpeinalm, ze které je již vidět chatu Franz-Senn-
-Hütte. Přímo za chatou přejdete potok Alpeiner Bach a stoupáte 
severně směrem k jezeru Rinnensee. Odtud pokračujete strmě do 
kopce po východní stěně Rinnenspitze až nahoru. Poslední úsek, za-
jištěný pomocí ocelových lan a železných stupátek, jde strmě nahoru 
přes ostrý, ale rovněž zajištěný hřeben až na vrchol. Celkem potřebu-
jete na výstup 4 ½ hodiny. 

SESTUP
Sestup stejný jako výstup.

Jezero Rinnensee s východní Seespitze v pozadí
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SERLES SERLES

SERLES (2 717 m)
Vládkyně 

Ve všech horách vládne král. Panovníkem hor je vlastně „ona“ 
a její dominantní vzhled zahajuje svět vrcholů směrem od Stu-
baiských Alp až po Innsbruck. Hora Serles je ženského rodu a 
stojí tady jako zdánlivě úplně izolovaná skalní pyramida, u kte-
ré byl podle lidové pověsti rolníkem proklet divoký jezdec se 
svými oběma syny z důvodu své popudivosti, tvrdosti a krutosti. 
Zkamenělý král Serles teď musí se svými syny jako vedlejšími 
vrcholy setrvat na místě tam, kde kdysi stál jeho zámek. Nápad-
né, vedle sebe stojící tři vrcholy, na základě kterých vznikla tato  
historka, ohromily již Goetha na jeho cestě Itálií. Dal hoře Serles pře-
zdívku „Hlavní oltář Tyrolska“. 

Serles – hlavní oltář Tyrolska
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SERLES SERLES

Neomezený výhled do dálky
Nejen, že je horu Serles vidět už z Innsbrucku, z jejího vrcholu je vi-
dět minimálně tak daleko. Její exponovaná poloha umožňuje úžasné 
výhledy na hory a otevírá nesrovnatelné panorama od Zuckerhütlu 
až po Tuxské ledovcové lanovky a od Dolomit až po Karwendel. Ze 
Serlesu je také vidět údolí Inntal, Stubaiské a Zillertalské Alpy. 

Jasný původ
Když poprvé vystoupl innsbrucký horolezec Georg Ernstinger 
v roce 1579 z Schönbergu přes Gleinserberg a Maria Waldrast na 
Serlesspitze, povšimnul si tehdy zvláštní vody v Maria Waldrast. 
Nebyl ovšem první, kdo ocenil kvalitu vody v Maria Waldrast. Již pro 
Kelty bylo toto místo na úpatí hory Serles svaté. Také římští poutníci 
používali tuto trasu přes Maria Waldrast, aby se zde napili vody, kte-
rá je jednou z nejkvalitnějších vod v Tyrolsku. Téměř 100 let má trvat 
její cesta vápencovými horami a mineráliemi obohacenou matečnou 
horninou. Toto odlehlé místo na úpatí hory Serles ukrývá klášter s 
kostelem, kašnu a původní kapli na okraji lesa a tvoří nejvýše polo-
žené poutní místo Rakouska. 

ÚDAJE O TRASE A HODNOCENÍ

Kondice: 
Technika:  

Start: Neustift, Kampl (994 m) 
Cíl: Serles (2 717 m)
Doba chůze: h 4 ½ h  –  i 4 h
Převýšení: 1 700 m

Možnosti občerstvení
Hostinec Wildeben (1 781 m), klášterní hostinec Maria Waldrast 
(1 641 m), panoramatická restaurace Koppeneck (1 600 m)

Charakteristika
Horská túra (černá horská stezka) - krátké ferratovité pasáže za  
Serlesjöchlem.
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SERLES HOHER BURGSTALL

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Trasa začíná na konci ulice Höhlebachstraße u přehrady Kampler 
Staumauer, která se nachází v obci Neustift-Kampl. Směrem ven z 
údolí na konci obce Kampl, krátce před čerpací stanicí, odbočíte do-
prava. V místě nástupu na trasu jsou omezené možnosti parkování.

VÝSTUP

U přehrady Kampler Staumauer, na okraji lesa v obci Kampl, začí-
ná strmá lesní cesta, po které přijdete serpentinami za cca 2 ho-
diny k hostinci Wildeben. Odtud vede přímo za hostincem strmá 
cesta, po které dojdete za 2 hodiny na vrchol Serlesjöchl (2 384 m). 
Tam musíte překonat po krátkém žebříku malou skalní stěnu. Násle-
duje krátká, ocelovými lany zajištěná pasáž, potom se stezka táhne 
serpentinami nahoru po rozšiřujícím se jihozápadním hřbetu pokry-
tém sutinami. Poté projdete trochu náročnějším skalním stupněm k 
velkému kříži na vrcholu hory.

Alternativně můžete vystoupit na Serles také přes klášter Maria Wal-
drast. Na výstup potřebujete 3 hodiny. Klášter je dostupný autem 
přes Matrei am Brenner.

SESTUP

Sestup stejný jako výstup. Jako alternativa se nabízí trase přes kláš-
ter Maria Waldrast k horní stanici Serlesbahnen. K tomu odbočíte 
na hoře Serlesjöchl doleva jihovýchodním směrem a jdete po stezce 
nejprve po štěrku, potom kosodřevinou, později lesem ke klášteru 
Maria Waldrast (cca 3 hodiny). Odtud vede cesta relativně po rovině 
a za 45 minut jste u horní stanice Serlesbahnen. Odtud můžete sjet 
do údolí buď lanovkou nebo sejít pěšky do Mieders. Tato cesta trvá 
1 ½ hodiny. 
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SERLES HOHER BURGSTALL

HOHER BURGSTALL (2 611 m)
Přesvědčivý

Střední výšky a tvarově hezká hora – to by se mohlo hodit na víc hor 
Stubaiských Alp. U tohoto vrcholu je to ale její nenápadnost, která se 
stará o překvapení. Na vrcholu Hoher Burgstall si tak může nejeden 
horolezec myslet, že zde nemůže objevit nic moc nového, protože 
tento výstup na vrchol je nejsnadnější ze všech Sedmi vrcholů. Něco 
jiného pak ukáže alpinistům tato vyhlídková hora na jihozápadním 
konci vápencových kuželů. Jako mocný vápencový masiv na mateční 
hornině ukazuje Hoher Burgstall nejpřesvědčivěji ze všech, jak jsou 
stubaiské hory rozmanité a poskytuje nejen vzrušující výhledy, ale 
také různorodá nahlédnutí. 

Hoher Burgstall uprostřed vápencových kuželů
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HOHER BURGSTALL HOHER BURGSTALL

První dojem
Při hezkém počasí a dobré viditelnosti poskytuje Hoher Burgstall ze 
svého vrcholu panoramatický 360° výhled od Karwendel přes Ziller-
talské Alpy a hory údolí Gschnitztal až po ledovce kolem vrcholu Zuc-
kerhütl a chatu Franz-Senn-Hütte. 

Velcí muži
Sir Edmund Hillary, který jako první vystoupil v roce 1953 
na Mount Everest, pokořil o čtyři roky dříve jako svůj první alp-
ský vrchol právě Hoher Burgstall. S alpinismem ve Stubaiském 
údolí je ale mnohem silněji spojen Franz Senn. Narodil se  
v roce 1831 v Längenfeldu, v roce 1881 přišel jako farář do Neustiftu 
a rozhodujícím způsobem spoluutvářel turistický vývoj v údolí. Jako 
oduševnělý horolezec školil mladé chlapce rolníků na nosiče a horské 
vůdce, nechal zhotovit na vlastní náklady mapy včetně dob chůze 
a zavedl sazby pro horské vůdce. Když zrovna nebyli na cestách po 
horách, museli jeho horští průvodci stavět cesty, zajišťovat stezky a 
značit trasy. Společně se třemi stejně smýšlejícími založil v roce 1869 
v Mnichově Německý alpský svaz, který měl podporovat horolezectví 
jako zážitek. Výstup faráře Franze Senny na vrchol Hoher Burgstall 
v červenci 1881 představuje jedinou tradici jeho vlastních horole-
zeckých aktivit ve Stubaiském údolí. Jeho sen, postavit na ledovci 
Alpeiner Ferner horskou chatu, uskutečnil až po jeho smrti Rakouský 
alpský svaz, sekce Innsbruck. 

ÚDAJE O TRASE A HODNOCENÍ

Kondice: 
Technika:  

Start: Horní stanice Schlick 2000, Kreuzjoch (2 136 m)
Cíl: Hoher Burgstall (2 611 m) 
Doba chůze: h 3 h  –  i 3 h
Převýšení: 500 m

Možnosti občerstvení
Panoramatická restaurace Kreuzjoch (2 136 m), chata Sennjochhütte 
(2 225 m), chata Starkenburger Hütte (2 237 m), salaš Kaserstattalm 
(1 890 m), salaš Fronebenalm (1 306 m)
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HOHER BURGSTALL HOHER BURGSTALL

Charakteristika
Horská túra (červená horská stezka) – krátké lanem zajištěné pasá-
že, krátké náročnější místo bezprostředně pod vrcholem.

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Trasa začíná u horní stanice Kreuzjoch, do které se pohodlně dostanete 
lanovkou Schlick 2000. U dolní stanice je zdarma k dispozici dostatek par-
kovacích míst. K horní stanici Schlick 2000 se dostanete z obce Fulpmes.

VÝSTUP

Z horní stanice Kreuzjochu jdete pozvolna stoupající panoramatic-
kou cestou směrem na chatu Starkenburger Hütte. Od chaty Sen-
njochhütte půjdete podle značení na Hoher Burgstall. Stezka vede 
po hřbetu nahoru, odbočuje doprava a pokračuje pod jižní stěnou 
vrcholu Niederer Burgstall. Poté vede dobře zajištěným skalním žle-
bem a kroutí se nahoru k vrcholu Hoher Burgstall, poslední pasáž jde 
přímo přes skalní hřbet. Na výstup potřebujete cca 3 hodiny.

SESTUP

Sestup se uskuteční jižní stranou vrcholu k chatě Starkenburger Hütte 
(2 237 m). Od chaty stezka cca 300 hm stoupá zpět k horní stanici 
Schlick 2000. Alternativně můžete sestoupit k salaši Kaserstattalm  
(1 890 m) a odtud pokračovat k salaši Fronebenalm (1 350 m) u mezi-
stanice Schlick 2000. 

ALTERNATIVNÍ VÝSTUPNÍ TRASA

Start: Parkoviště u venkovního koupaliště Neustift (1 050 m)
Cíl: Hoher Burgstall (2 611 m)
Doba chůze: h 4 ½ h  –  i 3 h
Převýšení: 1 550 m

Možnosti občerstvení: Chata Starkenburger Hütte (2 237 m)
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ELFER ELFER

ELFER (2 505 m)
Nesmělý 

Tady pózuje pro fotoaparáty, a přesto se ukazuje zakrytý. Každý den 
se nechá v 11 hodin zezadu osvětlit sluncem, aby stál v Neustiftu 
ve světle ramp, potom ale zase schová část své okázalosti. Na vrchol 
Elfer musí člověk jednoduše vystoupit, aby ho vnímal v jeho celé krá-
se. Zblízka jsou totiž jeho skalní věže a výčnělky ještě impozantnější. 
I když mohou strmé dolomitové skály, které sedí na desce z 
mateční horniny, a skalní formace vrcholu Elferspitze s jeho vě-
žemi připomínat Dolomity, tak domovská hora obyvatel Neustiftu s 
výhledem na ledovcové vrcholy Stubaiských Alp přece jenom ví, kde 
je doma. Na jedné straně hrdý a okázalý, na druhé straně stydlivý a 
nejistý, tak může vrchol Elferu celkem mást. Zatímco kříž na vrcholu 
východní věže Elferu (2 499 m) nechává tušit nejvyšší bod, je vlast-
ní nejvyšší vrchol, který se také označuje jako Elferkofel (2 505 m), 
zdrženlivý. 

Strmé dolomitové skály vrcholu Elfer
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ELFER ELFER

Hrdí sousedé
Z vrcholu Elferspitze se můžete v klidu rozhlédnout do všech směrů. Jako 
nesmělý se tento vrchol patřící k Sedmi vrcholům Stubaiských Alp na ni-
koho nezlobí, jestliže se mu nedostane plné pozornosti. Hřeben Serlesu 
s vrcholem Kirchdachspitze (2 840 m) na východě, na severovýchodě 
Karwendel a naproti na severozápadě vápencové kužele se Schlicker See-
spitze (2 804 m) jsou také rádi ve hře a chtějí být obdivováni. 

Náročné lezení
Že se vždy lezlo na „dolomitové cvrčky“ Elferu, to člověk snadno po-
chopí. Fritz Kasparek, jeden z prvních horolezců, kteří vystoupili na 
severní stěnu Eigeru, objevil ve 40. letech Elfer jako lezeckou horu, 
když ve 2. světové válce školil ve Vysokohorské škole Heeres ve Fulp-
mesu mladé oficíry. Ještě dnes jsou vidět háky této túry. 
 

ÚDAJE O TRASE A HODNOCENÍ

Kondice: 
Technika:  

Start: Horní stanice Elferbahn (1 794 m) / Dolní stanice Elferbahn v 
Neustiftu (993 m)
Cíl: Elfer (2 505 m) 
Doba chůze: h 2 ½ h  –  i 2 ½ h
Převýšení: 750 m

Možnosti občerstvení
Panoramatická restaurace Elfer (1 794 m), chata Elferhütte (2 080 m), 
salaš Autenalm (1 665 m), salaš Karalm (1 737 m)

Charakteristika
Horská túra (červená horská stezka) 

PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD

Túra začíná u dolní stanice Elferbahn na okraji Neustiftu. Přímo u 
dolní stanice je zdarma k dispozici dostatek parkovacích míst. S la-
novkou Elferbahn se dostanete na horní stanici, kde túra začíná.
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ELFER

VÝSTUP

Z horní stanice Elferbahn vede stezka cca 30 minut serpentinami k 
chatě Elferhütte. Dál pokračuje výrazným horským hřebenem smě-
rem k vrcholu Elferspitze. Krátce před vrcholem dojdete na sedlo 
Elfersattel. Zde odbočíte doprava a krátkou lany zajištěnou pasáží 
dojdete za několik minut na vrchol Elferspitze. Celkem potřebujete 
na výstup cca 2 až 2 ½ hodiny.

SESTUP

Obejdete vrchol Elferkofel na jižní straně a za asi 3/4 hodiny dojde-
te k vrcholu Zwölfernieder. Z vrcholu Zwölfernieder vede úzká, ale 
dobrá stezka s lehkým klesáním do východního úbočí Elferu a potom 
téměř po rovině k chatě Elferhütte. Na tuto trasu potřebujete cca 2 
½ hodiny. Alternativně můžete sestoupit z vrcholu Zwölfernieder se-
verním směrem přes salaš Autenalm (1 665 m), resp. jižním směrem 
přes salaš Karalm (1 737 m).

Špička Elferu s Neustiftem
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ELFER

JE DOBRÉ VĚDĚT

SEDM VRCHOLŮ STUBAISKÉHO ÚDOLÍ -  
VYHLÍDKA

Existuje místo, ze kterého mohu vidět všech Sedm vrcholů?
Ano, vyhlídka Sedm vrcholů Stubaiského údolí u chaty Starkenbur-
ger Hütte nabízí možnost vidět všech Sedm vrcholů. 

DALŠÍ INFORMACE

Kde se dozvím více o Sedmi vrcholech Stubaiského údolí?
Třídimenzionální informační tabule podél výstupů k Sedmi vrcholům 
Stubaiského údolí informují o pozadí a historii jednotlivých hor. Další 
informace obdržíte na www.stubai.at/aktivitaeten/wandern/seven-
summits. 

Které ze Sedmi vrcholů zvládnu?
První přehled o obtížnosti vrcholů nabízejí popisy tras. Další infor-
mace obdržíte v našich kancelářích horských průvodců. 

STUBAISKÝ VRCHOLOVÝ  
PAS SEDM VRCHOLŮ

Budu za úspěšné zvládnutí Sedmi vrcholů Stubaiského 
údolí odměněn/a?
Ano, na základě předloženého vrcholového pasu a karty hosta ob-
držíte odměnu Sedm vrcholů Stubaiského údolí. Za 3 vítězství nad 
vrcholem obdržíte tričko Sedm vrcholů Stubaiského údolí, za všech 
7 vrcholů trofej Sedmi vrcholů Stubaiského údolí z limbového dřeva. 
Abyste se mohli prokázat, nachází se na každém vrcholu razidlo. Od-
měnu Sedm vrcholů Stubaiského údolí obdržíte v kancelářích turis-
tického svazu Stubai Tirol v Neustiftu a Fulpmesu.
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POZNÁVÁNÍ 
STUBAISKÝCH ALP

Turistický odznak pro dospělé a děti

Poznejte nejhezčí turistické cíle Stubaiského údolí: Túry po chatách a 
salaších jsou z části pohodlné a z části představují výzvu, ale v každém 
případě stojí za to. Po túře zvou četné malebné chaty a salaše k od-
počinku a občerstvení. 

Na salaších a chatách mohou sbírat body také děti. Za nasbírané body 
obdržíte bronzové, stříbrné a zlaté medaile. Náročné vrcholové túry 
Vám doporučujeme absolvovat s horským průvodcem.

Vyrazte tedy do hor a sbírejte razítka!
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BODOVÝ SYSTÉM

Pro dospělé:
Bronz od 25 bodů
Stříbro od 35 bodů
Zlato od 45 bodů

Pro děti:
Bronz od 20 bodů
Stříbro od 30 bodů
Zlato od 40 bodů

1 bod například za:
chatu Dresdner Hütte, salaš Froneben Alm nebo Bruggeralm, 
salaš Grawa Alm, hostinec „zum Weber Lois“ nebo Schaufelspitz

2 body například za:
salaš Auffangalm, chatu Elferhütte, salaš Falbesoner Ochsenalm, 
salaš Kaserstattalm nebo Schlickeralm

3 body například za:
chatu Franz-Senn-Hütte, chatu Innsbrucker Hütte, chatu 
Starkenburger Hütte nebo chatu Sulzenauhütte

Turistický pas pro Vaši odměnu obdržíte v kancelářích 
turistického svazu Stubai Tirol v Neustiftu a Fulpmesu
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STUBAISKÁ VYSOKOHORSKÁ STEZKA
8 000 výškových metrů - 1 údolí

8 000 výškových metrů, 100 kilometrů, 8 chat – to všechno v jednom 
údolí: Stubaiská vysokohorská stezka je jedna z nejhezčích výškových 
turistických cest v Alpách, která vede sedmi etapami (s dobou chůze 
mezi 3 a 7 hodinami) Stubaiskými Alpami.

Vysokohorská stezka je černá horská stezka a vede výhradně alpským 
terénem. Jistota chůze, odpovídající základní kondice, odolnost pro-
ti závratím a správná výbava jsou proto základními předpoklady, jak 
poznat na Stubaiské vysokohorské stezce mocný svět hor Stubaiského 
údolí.

Vysokohorskou stezku je možné absolvovat dvěma směry: Začátek a 
konec přitom tvoří chata Innsbrucker Hütte nebo chata Starkenburger 
Hütte. Zvláštností Stubaiské vysokohorské stezky přitom je, že z kaž-
dé chaty existuje možnost sestupu do údolí a obráceně možnost vý-
stupu z údolí. Tak je možné absolvovat vysokohorskou stezku i po 
etapách.
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ETAPA 1
Chata Starkenburger Hütte – chata  

Franz-Senn-Hütte

Převýšení:  440 m  530 m
Doba trvání: 7 hodin
Délka: 15 km

Od chaty Starkenburger Hütte vede první etapa Stubaiské vysokohor-
ské stezky jihozápadním úbočím pod vrcholem Hoher Burgstall. 
Cesta pokračuje charakteristickou kamennou a štěrkovou cestou pod 
vápencovými vrcholy a kolem vrcholu Seejöchl nad jezerem Schlicker 
See. Poté pokračuje k vrcholu Sendersjöchl, odtud po jižní straně a 
serpentinami strmě dolů k Roter Wand a poté lehce stoupá k salaši 
Seducker Hochalm. Po přechodu Viller Grube stezka pokračuje dál 
úbočím vnitřního údolí Oberbergtal a posledním krátkým výstupem 
do cíle etapy, k chatě Franz-Senn-Hütte.

VÝSTUP

Kabinovou lanovkou z Fulpmesu ...
Po výjezdu kabinovou lanovkou Kreuzjoch na chatu pohodlně dojde-
te z horní stanice Schlick 2000 za cca 1 ½ až 2 hodiny.

... nebo pěšky z Neustiftu
Z Neustiftu ve výšce 1 200 metrů buď přes kartnallské statky a horu 
Forcherkogel nebo přímo lučinami k chatě Starkenburger Hütte. Na 
oba výstupy potřebujete cca 3 ½ až 4 hodiny.
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ETAPA 2
Chata Franz-Senn-Hütte – chata  

Neue Regensburger Hütte

Převýšení:  650 m  500 m
Doba trvání: 4 hodiny
Délka: 8 km

Druhá etapa vede z chaty Franz-Senn-Hütte nejprve směrem z údolí 
ke Kuhgschwetz. Odtud pokračuje strmými schody nahoru k Platzen-
turm, přejde Platzengrube až na východní okraj. Strmými serpenti-
nami a dlouhým traverzem doprava potom dojdete k Schrimmennie-
der. Asi 20 minut chůze nad Schrimmennieder se nachází 2 829 
metrů vysoký vrchol Basslerjoch, ze kterého můžete obdivovat nád-
herný výhled na hlavní stubaiský hřeben. Po sestupu zpět k Schrimme-
nnieder pokračuje stezka dolů na příčnou cestu, která vede od salaše 
Milderaunalm téměř po rovině směrem do údolí zpět k chatě Neue 
Regensburger Hütte.
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ETAPA 3
Chata Neue Regensburger Hütte – chata  

Dresdner Hütte

Převýšení:  900 m  850 m
Doba trvání:  7 hodin
Délka: 12 km

Z chaty Neue Regensburger Hütte pokračuje třetí etapa do údolí podél 
Hohes Moos směrem na jezero Falbesoner See. Ještě před jezerem 
stezka pod ledovcem Hochmoosferner překříží údolí a vede strmým 
výstupem na Grawagrubennieder. Tam vede cesta pod ledovcovým 
jazykem Grawawandferner a kolem jezera Mutterberger See, potom 
lehkým klesáním do spodní části Glamergrube. Opětovným výstupem 
pokračuje přes Wilde Grub’n do sedla a dolů k chatě Dresdner Hütte.
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ETAPA 4
Chata Dresdner Hütte –  

chata Sulzenauhütte

Převýšení:  400 m  500 m
Doba trvání: 3 hodiny
Délka: 4 km

Čtvrtá etapa vede z chaty Dresdner Hütte nejprve do mezistanice 
Stubaiské ledovcové lanovky. Za budovou vede cesta směrem k poto-
ku Fernaubach a výstupem k rozcestí „Trögler“ nebo „Peiljoch“. Pro 
trénované horské turisty se nabízí zdolání Trögleru (doba chůze: 2 
hodiny, sestup k chatě Sulzenauhütte: 1 hodina). 

Vlastní vysokohorská stezka je vedena po strmé cestě, která je ale 
dobře zajištěna lany. Po sestupu serpentinami a přechodu ledovcové 
morény Sulzenaugletscher dojdete k chatě Sulzenauhütte.

ETAPA 5
Chata Sulzenauhütte – chata Nürnberger Hütte

Převýšení:  650 m  550 m
Doba trvání:  4 hodiny
Délka: 5 km

Pátá etapa vede od chaty Sulzenauhütte východním směrem a přes 
několik potoků k jezeru Grünausee, největšímu jezeru Stubaiských 
Alp, a dál severovýchodním směrem k chatě Nürnberger Hütte. Tato 
etapa existuje také ve dvou vrcholových variantách, které byste si při 
dobrém počasí neměli nechat ujít: jedna túra jde na Mairspitze (doba 
chůze: 3 hodiny), kde se otevírají nádherné výhledy na vzdálené 
části Stubaiské vysokohorské stezky a druhá túra jde na Gamsspitzl 
(doba chůze: 5 hodin) – na cestě k vrcholu se zde musí často až do 
srpna přejít strmý sněhový úsek. Rychlejší variantou – bez Gipfelsie-
gu – je zkratka přes Niederl. Ocelové zajištění při sestupu k chatě 
Nürnberger Hütte je dobře schůdné.
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ETAPA 6
Chata Nürnberger Hütte – chata Bremer Hütte

Převýšení:  600 m  450 m
Doba trvání:  4 hodiny
Délka: 5 km

Na této etapě je působivě vidět vliv ledovce na krajinu. Z chaty Nürn-
berger Hütte vede cesta nejprve po rovině a rozsáhlou plošinou s le-
dovcovými výbrusy k potoku Langetalbach. Trasa vede přes most na 
druhou stranu údolí a odtud krátkým strmým úsekem ven z údolí. Po 
stoupajících plošinách potom dojdete k takzvanému „Ráji“. Odtud 
vede stezka stále nahoru k celní chatě ležící v nadmořské výšce 2 754 
m na Simmingjöchlu a potom do cíle etapy, k chatě Bremer Hütte.
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ETAPA 7
Chata Bremer Hütte – chata Innsbrucker Hütte

Převýšení:  800 m  850 m
Doba trvání:  7 hodin
Délka: 9,5 km

Zkušení mohou začít tuto etapu při hezkém počasí krátkým sestupem 
komínem nad jezerem Lauterer See, který je dobře zajištěný lany a 
madly. Méně zkušení vystoupají normální cestou pod lanovkou na 
materiál. Stezka dále pokračuje na Trauljöchl a po přechodu velké 
Traulgrube lany zajištěným výstupem přes Wasenwand k Pramarspit-
ze. Stezka vede přes Glättegrube a posledním stoupáním do protisva-
hu na Sendesgrad na úpatí Habichtu a kolem jezera Alfaier See k 
chatě Innsbrucker Hütte.

SESTUP

Varianta 1: Údolím Pinnistal do Nederu
Za cca 1 hodinu z chaty Innsbrucker Hütte k salaši Karalm. Odtud buď 
taxi zpět do údolí nebo pěšky údolím Pinnistal do Nederu (cca 1 ½ 
hodiny).

Varianta 2: Přes horní stanici Elferbahnen do Neustiftu
Za cca 1 hodinu z chaty Innsbrucker Hütte k salaši Karalm. Odtud za 
cca 20 minut k salaši Pinnisalm a dál mírně nahoru 1 hodinu k horní 
stanici Elferbahnen. Odtud kabinovou lanovkou zpět do Neustiftu.
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OBTÍŽNOST

Stubaiská vysokohorská stezka je černá horská stezka a vede výhrad-
ně alpským a vysokoalpským terénem. 

Stezka je částečně zajištěna ocelovými lany a madly. Stezka v celé své 
délce nevstupuje na ledovec ani ho nepřekračuje, přesto je nutné 
počítat zejména na začátku sezóny se strmými sněhovými úseky. 

Informujte se předem o aktuálním stavu počasí a berte je v úvahu při 
plánování své túry. Myslete na to, že ve vysokých horách může dojít 
ke změně počasí během chvíle. Myslete na to, že těžký ruksak může 
podstatně ovlivnit Váš požitek z turistiky a jistotu chůze, a tak se může 
stát bezpečnostním rizikem.

KONTROLA VÝBAVY

Na Stubaiskou vysokohorskou stezku Vám doporučujeme následující 
výbavu:

- mapy
- pevná kotníková trekingová obuv nebo horolezecká obuv
- turistické oblečení
- oblečení do špatného počasí (bunda do deště, kalhoty do deště, 

rukavice, čepice)
- ochrana proti slunci
- mobilní telefon, láhev na pití, balíček první pomoci, kapesní 

lampa
- toaletní věci, obuv do chaty, spací pytel do chaty
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JE DOBRÉ VĚDĚT

ČLENSTVÍ V ALPSKÉM SVAZU
DOPORUČUJEME

Z důvodu pojistné ochrany a snížených cen ubytování na chatách Vám 
doporučujeme členství v Alpském svazu. Do svazu můžete vstoupit v 
Alpském centru v Neustiftu a na všech chatách.

NA CHATÁCH POUZE PLATBA V HOTOVOSTI

Doporučujeme Vám mít u sebe dostatečnou hotovost, protože na 
většině chat NENÍ možnost platby elektronicky kartou.

DOBY CHŮZE

Všechny doby chůze jsou orientační hodnoty na základě času dobře 
trénovaného horolezce. Naplánujte si odpovídající rezervy.

STUBAISKÁ VYSOKOHORSKÁ STEZKA STUBAISKÁ VYSOKOHORSKÁ STEZKA 111

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_CZ.indd   111 11.07.16   13:49



ZÁŽITKOVÁ
TURISTICKÁ NOC
NA KATARAKTU RUETZ A NA  
VODOPÁDU GRAWA – 
S ČETNÝMI ATRAKCEMI
NA OKRAJI CESTY

Informace k termínu a programu
najdete na www.stubai.at STUBAI ULTRATRAIL - 

URBAN2GLACIER  
63 KM | 4.718 MP  | 2.151 MP  
START V INNSBRUCKU – 
CÍL U STUBAISKÉHO LEDOVCE

STUBAI BASICTRAIL – 
NEUSTIFT2GLACIER  
28,8 KM | 2.581 MP  | 431 MP   
START V NEUSTIFT – 
CÍL U STUBAISKÉHO LEDOVCE 

SAVE
THEDATE
30/06/TO 
01/07/2017

STUBAISKÝ ULTRATRAIL - TO JE TA NEJDRSNĚJŠÍ 
VÝZVA PŘÍMO V SRDCI ALP. V SOULADU S MOTTEM 
„URBAN2GLACIER“ MUSÍTE BĚHEM JEDNOHO DNE 
UBĚHNOUT TRASU Z OLYMPIJSKÉHO MĚSTA INNSBRUCK 
UPROSTŘED TYROLSKA AŽ NA STUBAISKÝ LEDOVEC V NAD-
MOŘSKÉ VÝŠI 3 150 METRŮ - Z MĚSTA K VĚČNÉMU LEDU.

S T U B A I - U L T R A T R A I L . C O M
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/STUBAIULTRATRAIL/

WINWIN

EVENT COMPANY
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KONTAKT

TURISTICKÝ SVAZ STUBAI TYROLSKO
Stubaitalhaus, Dorf 3
6167 Neustift i. St., Rakousko
Tel. +43 (0) 501881-0
Fax +43 (0) 501881-199
info@stubai.at

www.stubai.at

IMPRESSUM
Koncepce a design: Sartori und Thaler Marketing Services GmbH, 
Martin Eiter
Fotografie: Turistický svar Stubai Tyrolsko/Andre Schönherr, Heinz 
Zak, Thomas Muigg, Thomas Fankhauser, Daniel Haslwanter, Guus 
Reinartz, Stubaiský ledovec/eye5-Mirja Geh 
Omyly, změny, tiskové a sazečské chyby vyhrazeny.
Stav: červen 2016
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DOBRO-
DRUŽSTVÍ
VE SKÁLE
Zajištěné cesty ve Stubai

Téměř žádné jiné údolí v Tyrolsku nena-
bízí takové množství a různorodost za-
jištěných cest a cvičných lezeckých skal 
jako Stubaiské údolí. Začátečníci i pokro-
čilí jsou v zajištěných skalních stěnách 
Stubaiského údolí vystaveni obzvláštní 
výzvě, protože některé z cest mají fasci-
nující náročné pasáže.

Více informací najdete
ve Stubaiském prospektu zajištěných cest
nebo na www.stubai.at
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