Turistické oddíly TOM 4710 a TOM 4711 Saturn Plzeň při Klubu českých turistů

ODMĚNNÝ ZÁJEZD TYROLSKO 2009
ve dnech 16. – 20. září 2009 pro vybrané nejaktivnější členy oddílu jako odměna za 3.místo
v „Jednadvacítce“ - celostátní soutěži oddílů na Polaně v říjnu minulého roku, s ubytováním
v penzionu Villa 22 v Piburgu v rakouských Öetztelských Alpách v Tyrolsku.

Středa16.–čtvrtek17.9.2009:
Pozdě večer odjezd mikrobusem přes hraniční přechod Folmava bez zastavení až do městečka Piburg v rakouském Tyrolsku.
Do penzionu Villa 22 příjezd už ve 4:30 hodin ráno, rychlé ubytování (klíč byl pod rohožkou) a prospání asi do jedenácti
hodin. V poledne odjezd mikrobusem do Umhausenu a pěšky k největšímu tyrolskému Stuibenfallskému vodopádu, vysokém
159m ! Velikým stoupáním podél nádherného vodopádu přes 5 vyhlídkových plošin a horního mostu až na jeho vrchol. Odtud
ještě k horské chatě Gasthof Steibenfall a pak již pořád z vršku po pohodlné lesní cestě nazpět do Umhausenu. Protože zde
před mnoha lety byl při vykopávkách objeven 5.000 let starý Ötzi, snaha o návštěvu jeho muzea. Protože ale byl zde poměrně
vysoký vstup a ještě začalo drobně pršet, návrat do penzionu. Po občerstvení jídlem odchod pěšky k údajně nejteplejšímu
alpskému jezeru Piburgsee, jeho obejití kolem restaurace a zavřené plovárny (teplotu vody vyzkoušel Kuba při krátkém
koupání) zpět do Piburgu a do penzionu.

Celkem nachozeno 16 km.

Pátek 18.9.2009:
Ráno odjezd mikrobusem do Ötz a dlouhou kabinkovou lanovkou výjezd na vrcholek Höchötz (2.020m.n.m.). Dále za
nádherného slunečného počasí již pěšky přes horskou chatu Bielefelder Hütte na vrchol Rosskopte (2.399m.n.m.) a po hřebeni
na další vrchol Wetterkreuzlogel (2.591m.n.m.). Po stejné cestě zpět asi pouze 300m a pak již následoval sestup směrem na
Zwölferköpt až ke stanici sedačkové lanovky. Pod lanovkou okolo horské chaty Balbachalm (1.955m.n.m.)- (koně a poník) a
chaty Kühlteile Alm k horní stanici lanovky, kterou jsme ráno přijeli. Během celé cesty nádherný kruhový rozhled na alpské
vrcholky, vykukující ze zamlžených údolí. Na slunečné terase lanovky odpočinek se svačinou a opět lanovkou (osmimístná
kabinka byla akorát pro nás) dolů do Ötz (812m.n.m.) a mikrobusem do penzionu v Piburgu.

Celkem nachozeno 10 km.

Sobota 19.9. – neděle 20.9. 2009:
Ráno sbalení všech věcí, naložení do auta, úklid penzionu a mikrobusem odjezd do horského střediska Kühtai s dvěma
přehradními nádržemi s elektrárnami. Po poněkud delším rozhodování ve 1.754 m.n.m. nástup na trasu cestou Theodora
Streicha, vedoucí podél potoka širokou a hlubokou dolinou Mittertal okolo menšího jezera, po kamenech, močálech i
s překonáváním vodního toku neustále do vršku až k sedlu Mittertaler Scharte (2.631 m.n.m.), kde začínal úsek zajištěné cesty
(via ferati) s upevněnými fixními lany. Měli jsme sice potřebné vybavení (sedáky, prsáky, lano i karabiny), ale úseky byly
poměrně krátké a snadné. Ze sedla náročné klesání až na dno doliny a opět strmým výstupem až k vrcholku Wetterkreuzkogel
(2.591 m.n.m.), kde už jsme byli minulý den. Pak již neustálým klesáním Knapovou cestou (Knapenwege) okolo skanzenové
ukázky vodou poháněného hamru na roztloukání rudy (Knapenhaus) až na parkoviště u silnice (cca 1.700m.n.m.). Kuba
s Martinem ještě došli cca 3 km k parkovišti, kde stál mikrobus a přijeli s ním pro ostatní. Po nastoupení v 19:30 odjezd na
zpáteční cestu směrem na Insbruck, Mnichov, Folmavu a Plzeň. Příjezd do Plzně v neděli v 01:00 hodin a rozvoz všech
účastníků k domovům.

Celkem nachozeno 17 km
Za celý pobyt dohromady nachozeno 43 km (Kuba a Martin 46 km).

