
Alpejska, wymagająca runda po schroniskach należących 
do Alpenverein Austria znajdujących się na Dachstein:

Dachstein -
runda po schroniskach

Cztery schroniska – Jeden szlak
Austriahütte  |  Guttenberghaus  |  Simonyhütte  |  Adamekhütte

 www.dachsteinhuettenrunde.at 

             Ta trasa znajduje się również na:  
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Góra Dachstein pierwszy raz zdobyta została w 1832 roku 
przez pochodzącego z Filzmoos Petera Gappmayer. Wybrał on 
wtedy trase biegnącą przez lodowiec - Gosaugletscher. Pier-
wsze zimowe zdobycie góry miało miejsce 14.01.1847 przez 
geografa i badacza alpejskiego - Friedricha Simony. Simony 
jest równocześnie uważany za odkrywcę tego terenu.
Na Dachstein znajduje się kilka lodowców, trzy największe to: 
na północnym-wschodzie od szczytu lodowiec Hallstatt, na 
wschód lodowiec Schladming i na północny-zachód duży i 
mały lodowiec Gosau.

Dachstein jest nie tylko imponującą górą wspinaczkową z 
jego południową ścianą i słynnymi trasami wspinaczkowymi 
jak Steinerweg i Pichlweg, ale również fascynującym miejs-
cem do wędrówek górskich. 
Do najbardziej znanych miejsc w okolicy należą Gosau, Hall-
statt, Ramsau i Schladming z następującymi atrakcjami:

 � Gosau: 
- wspaniałe jeziora
- zapierające dech w piersiach widoki na pasma górskie 

Gousaukamm i Dachstein
- niezwykłe mokradła Löckermoos 

 � Hallstatt/Obertraun  
- miejsce to jest od 1997 roku na liście Światowego 

Dziedzictwa UNESCO i zdecydowanie warto je zobaczyć
- jezioro Hallstatt zachęca do rejsu łodzią
- warto odwiedzić kopalnię soli i lodową grotę
- wykopaliska archeologiczne

 � Ramsau: 
- piękny widok na południową ścianę Dachstein
- dolna stacja Dachsten-Südwand-Bahn
- zimą fantastyczny region dla narciarzy biegowych

 � Schladming: 
- najbardziej znane ze sportów zimowych i Narciarskich 

Mistrzostw Świata 2013
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Dachstein
Dachstein ma 2,995 metrów wysokości i znajduje  
się dokładnie na granicy Styrii i Górnej Austrii.  
Tym samym jest najwyższą górą obydwóch krajów 
związkowych.
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Dojazd
Zalecamy dojazd transportem publicznym.

Pociągiem:
Dojazd pociągiem do Schladming, następnie autobusem do 
Ramsau am Dachstein/ stacja Türlwandhütte Seilbahn i 
stamtąd jest ok 20 minut do schroniska Austriahütte.
Rozkład jazdy: ÖBB i DB (www.oebbe.at / www.bahn.de)

Samochodem:
–  Z Wiednia:

Drogą numer A2,S6 i na drodze A9 do Selzthal. Dalej drogą 
B320 do Schladming. Stamtąd do Ramsau i następnie do 
Edelbrunn - miejsca rozpoczęcia wędrówki.

–  Z Linz:
Drogą A1, A9 i dalej B320 do Schladming. Stamtąd do 
Ramsau i następnie do Edelbrunn - miejsca rozpoczęcia 
wędrówki.

–  Z Graz
Drogą A9 i dalej B320 do Schladming. Stamtąd do Ramsau i 
następnie do Edelbrunn - miejsca rozpoczęcia wędrówki.

–  Z Salzburga:
Drogą A10 i dalej B320 do Schladming. Stamtąd do Ramsau 
i następnie do Edelbrunn - miejsca rozpoczęcia wędrówki.

Miejsca parkingowe:
Najkorzystniejsze miejsca parkingowe znajdują sią w Edelb-
runn - czyli w miejscu rozpoczęcia wędrówki (oddalone o 
godzinę wędrówki od schroniska Austriahütte).

Dobre przygotowanie - 
podstawa bezpiecznej 
podróży

Przygotowanie

 � Dobierz długość i stopień trudności trasy mając na 
uwadze swoją kondycję i stopień zaawansowania

 � Zwróć uwagę na aktualną prognozę pogody
 � Zwróć uwagę na odpowiedni sprzęt
 � Zaopatrz się w zestaw pierwszej pomocy
 � Zabierz niezbędną ilość wody/napojów
 � Wędrówkę rozpocznij wcześnie i weź pod uwagę czas 

potrzebny na przerwy

Świadomy ekologicznie podczas podróży

 � Korzystaj z transportu publicznego
 � Trzymaj się oznaczeń i nie zbaczaj ze szlaku
 � Nie strącaj kamieni
 � Śmieci zabierz ze sobą
 � Unikaj niepotrzebnego hałasu - zwierzęta mogłyby się 

przestraszyć
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Krótki opis
Runda po schroniskach Dachstein to szlak pomiędzy 
schroniskami Austriahütte, Guttenberghaus, Simony
hütte i Adamek hütte.
Zalecamy rozpoczęcie trasy od schroniska Austriahütte. Podej-
ście do schroniska najlepiej potraktować jako rozgrzewkę, a po 
noclegu w Austriahütte następnego dnia, wcześnie rano 
rozpocząć dalszą wędrówkę. Ten szlak należy pokonywać tylko 
w miesiącach letnich od lipca do września. Zimą szlak jest 
niedostępny z powodu zagrożenia lawinowego oraz dużych 
opadów śniegu. Nie nadaje się dla psów!

Polecamy przejazd koleją linową Dachstein-Südwandbahn 
(zalecana jest rezerwacja), aby zobaczyć szczyt Hoher 
Dachstein oraz inne najbliżej położone, takie jak Dirndln, Gro-
ßer Koppenkarstein, Hoher Gjaidstein, Mitterspitz i wiele in-
nych. Można również odwiedzić schronisko Seethalerhütte 
(Dachsteinwartehütte). Wejście na szczyt Dachstein jest niesa-
mowitym przeżyciem, ale powinno być podejmowane tylko 
przez doświadczonych alpinistów ze sprzętem alpejskim.

Klasyfikacja szlaków  
górskich

Szlaki oznaczone niebieskim punktem to łatwe 
szlaki górskie:
- miejscami wąskie i strome

Szlaki oznaczone czerwonym punktem to szlaki 
górskie:
- przeważnie wąskie, często strome i mogą znajdować 

się na nich niebezpieczne fragmenty
- mogą występować krótkie, zabezpieczone przejścia
 
Szlaki oznaczone czarnym punktem to szlaki  
górskie:
- wąskie, często strome, istnieje niebezpieczeństwo 

upadku
- często po drodze znajdują się zabezpieczone przejścia 

i/lub miejsca do wspinaczki z użyciem rąk
- wymagana jest umiejętność pokonywania niebez-

piecznych szlaków wysokogórskich oraz brak lęku 
wysokości

Trasy alpejskie prowadzą do wysokogórskich ob
szarów i nie podlegają powyższej klasyfikacji 
szlaków. Trasy te moga mieć wyeksponowane obszary 
na których isntnieje ryzyko poślizgnięcia i upadku a 
także niezabezpieczone odcinki piesze i wspinaczkowe. 

Informacje dotyczące map
Trasa ta nie jest odpowiednia dla dzieci i psów! 
Polecamy Państwu mapę Alpenverein Numer 14 - 
Dachsteingebirge w skali 1: 25 000. 
Mapę można kupić w specjalistycznych sklepach 
lub na stronie internetowej: 
www.alpenverein.at/shop

Szlaki rundy po schroniskach Dachstein zaklasyfikowane są 
do trudnych szlaków górskich i w związku z tym oznaczone są 
czerwoną i czarną kropką.
Czas przejścia obliczany jest według międzynarodowego 
wzoru i odnosi się do samego czasu pieszej wędrówki.

Całkowity czas przejścia: 21 godzin; Długość trasy: 38,7 km
Różnica wysokości: +/- 3.200 m, wymogi: 
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Etap 1
Austriahütte  Guttenberghaus

Ze schroniska  Austriahütte trasą nr 672 przez Edelgries do wyso-
kości 2050 m, następnie trasą nr 673, która na wyższym etapie jest 
częściowo zabezpieczona liną, do Edelgrießhöhe na wysokość 
2489 m. Tutaj trasą nr 618 przez Landfriedtal do Gruberscharte. 
Teraz schodzimy obok Eselstein do schroniska Guttenberghaus.

wejście: 1000 m, zejście: 450 m, odległość: 7,1 km,  
czas: 5,30 godz.

Poziom trudności: Poziom trudności:

Ze schroniska Guttenberghaus szlakiem 616 do Feisterscharte, 
który jest częściowo zabezpieczony liną, następnie przez 
płaskowyż Dachstein (na wysokości ok.1830m źrodło wody), 
aż do szlaku nr 650, który przecina kolejka linowa. Dalej 
szlakiem nr 650 do Gjadalm i do drogowskazu Simonyhütte 
poniżej Taubenkogel przez Zirbengrube i poniżej Wildkark-
ogel do już z daleka widocznego schroniska Simonyhütte.

wejście: 770 m, zejście: 600 m, odległść: 14,6 km, czas: 6,30 godz.

Etap 2
Guttenberghaus  Simonyhütte
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Ze schroniska Simonyhütte trasą nr 650 przez odcinki lodow-
cem, częściowo strome podejście do Hoher Trog. 
Następnie przez Hosswandscharte, częściowo zabezpieczone 
linami i metalowymi uchwytami. Dalej do przecięcia szlaku z 
trasą nr 614 i pod górę do schroniska Adamekhütte.

wejście: 610 m, zejście: 600 m, odległść: 6,7 km,  
czas: 5,30 godz.

Ze schroniska Adamek przez Linzerweg 614, odcinek częściowo 
odsłonięty i zabezpieczony liną do Windlegerscharte. Stąd w 
dół do doliny i szlakiem Pernerweg 617 przez bramę do schro-
niska Südwandhütte. Następnie obok schroniska Türlwand-
hütte i szlakiem nr 615 z powrotem do naszego punktu 
wyjściowego Austriahütte.

wejście: 820 m, zejście: 1400 m, odległść: 10,3 km,  
czas: 7,30 godz.

Etap 3
Simonyhütte – Adamekhütte

Etap 4
Adamekhütte  Austriahütte

Poziom trudności: Poziom trudności:
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Austriahütte 1.638 m

Kategoria II, oferta gastronomiczna
Miejsca noclegowe: 33 łóżka,  
26 materaców
Lato: od końca maja do końca 
października
Zima: zobacz na stronę internetową

Aktywności

Informacje ogólne
Schronisko Austriahütte znajduje się w pobliżu stacji kolejowej 
Dachsteinsüdwandbahn w Brandriedel. Na tarasie można zjeść 
wyśmienite posiłki, do późnych godzin wieczornych podziwiając 
wspaniałe widoki na Dachstein-Mitterspitz-Torstein, Bischofsmütze, Ni-
skie i Wysokie Taury, a w pogodne dni nawet Grossglockner. W Austri-
ahütte znajduje się niezwykle interesujące Muzeum Alpejskie 
dokumętujące historie Dachstein. Austriahütte jest idealną bazą 
wypadową do wspinaczki po Dachstein, fascynujących wycieczek 
pieszych oraz wycieczek rowerowych.

Kontakt
Gospodarz: Alexander Bödenler, Christian Bödenler
Nr telefonu: +43/676/706 38 36, E-Mail: info@austriahuette.at  
Strona internetowa: www.alpenverein.at/austriahuette

Wejście
 � Ramsau – Gasthof Edelbrunn (1.340 m) czas przejścia: 1:00 h
 � parking przy Türlwandhütte (1.695 m)czas przejścia: 0:20 h

Szczyt
 � Hoher Dachstein (2.995 m) czas przejścia: 5:30 h
 � Brandriedl (1.725 m) czas przejścia: 0:30 h

Guttenberghaus 2.146 m

Kategoria I, oferta gastronomiczna 
Miejsca noclegowe: 23 łóżka,  
53 materaców 
Lato: od czerwca do połowy 
października
Zima: ZAMKNIĘTE (zimowy pokój, 10 
miejsc,podgrzewany. Klucze do odbioru u właściciela 
w Ramsau;(Dostępna kuchenka i naczynia).

Aktywności

Informacje ogólne
Schronisko Guttenberghaus to najwyżej położone schronisko stowar-
zyszenia Alpenverein Austria w Styrii. Między szczytami Sinabell i Esel-
stein przy wykwintnej kuchni rodziny Perhab można podziwiać wspaniałą 
panoramę. W bezpośrednim sąsiedztwie chaty znajdują się dobrze 
oznakowane szlaki turystyczne i ferraty o różnym stopniu trudności.Gut-
tenberghaus oferuje idealne warunki dla rodzin z dziećmi od 6 roku życia.

Kontakt
Gospodarz: Günter Perhab, 
Nr telefonu: +43/664/3022956,
E-Mail: info@guttenberghaus.at, 
Strona internetowa: www.alpenverein.at/guttenberghaus

Wejście
 � Kulm (Ramsau), Feisterer (1.082 m) czas przejścia:  03:00 h
 � Stacja kolejki górskiej Dachstein-südwandbahn (2.687 m)  

czas przejścia:  03:30 h

Szczyt
 � Hoher Gjaidstein (2.794 m) czas przejścia: 4:30 (Minimum 4:15)
 � Sinabell (2.349 m) czas przejścia: 0:45 h
 � Eselstein (2.556 m) czas przejścia: 1:30 h
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Simonyhütte 2.203 m

Kategoria I, oferta gastronomiczna
Miejsca noclegowe: 42 łóżka,  
94 materaców
Lato: od czerwca do początku 
października
Zima: od końca stycznia do  
Wielkanocy jest dostępne  
pomieszczenie awaryjne.

Aktywności

Informacje ogólne
Simonyhütte jest również alpejskim centrum szkoleniowym. Poza tym 
znajduje się też tutaj dolina wspinaczkowa - zadaszona dziura skalna,  
15 m głębokości, z trasami wspinaczkowymi nawet przy złej pogodzie. 
Wypożyczalnia: Na życzenie dostępna jest wypożyczalnia sprzętu (kask, 
uprząż, liny, raki). Z Simonyhütte warto również wybrać się na szczyt 
Dachstein.

Kontakt
Gospodarz: Christoph Mitterer, 
Nr telefonu: +43/680/2196374,
E-Mail: info@simonyhuette.com, 
Strona internetowa: www.simonyhuette.at

Wejście
 � Stacja kolejki linowej Gjaidalm (1.788 m) czas przejścia: 03:00 h
 � Stacja kolejki górskiej Dachstein-Südwandbahn (2.687 m)  

przez lodowie, czas przejścia: 01:30 h
 � Hallstatt (511 m) czas przejścia: 06:00 h
 � Ramsau – dolna stacja kolejki Dachstein-Südwandbahn (1.692 

m) czas przejścia: 04:30 h
Szczyt

 � Hoher Dachstein (2.995 m)  
czas przejścia: 4:00 h 

 � Hoher Gjaidstein (2.794 m)  
czas przejścia: 3:00 h 

 � Hoher Ochsenkogel (2.527 m) 
czas przejścia: 2:30 h 

 � Hohes Kreuz (2.837 m)  
czas przejścia: 3:00 h 

 � Schöberl (2.426 m)  
czas przejścia: 0:45 h

 � Drogi wspinaczkowe

Adamekhütte 2.196 m

Kategoria I, oferta gastronomiczna
Miejsca noclegowe: 27 łóżka,  
68 materaców
Lato: od czerwca do końca września
Zima: ogólnie dostępne pomieszczenie  
awaryjne (brak ogrzewania oraz naczyń  
kuchannych)

Aktywności

Informacje ogólne
Schronisko Adamekhütte znajduje się na dolnym końcu  lodowca Gosau, 
skąd w kilka minut można dotrzeć na ścieżkę dydaktyczną lodowca.  
Na życzenie zapewniamy sprzęt do wypożyczenia (kask, uprząż, lina, 
raki) Adamekhütte jest doskonałą bazą wypadową do wspinaczki na 
Dachstein. 

Kontakt
Gospodarz: Johann Gapp
Nr telefonu: +43/664/5473481
E-Mail: office@adamek.at 
strona internetowa: www.adamek.at

Wejście
 � stacja kolejowa Steeg / Gosau (511 m) czas przejścia: 9:00
 � Stacja kolejki górskiej Dachstein-Südwandbahn (2.687 m)  

czas przejścia: 3:00
 � Oberhofalm – Filzmoos (1.268 m) czas przejścia: 4:00
 � Vorderer Gosausee (933 m) czas przejścia: 4:00

Szczyt
 � Hoher Dachstein (2.995 m) czas przejścia:  3:00
 � Drogi wspinaczkowe w pobliżu schroniska
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Seethalerhütte 2.740 m

Kategoria I, oferta gastronomiczna 
Miejsca noclegowe: 12 materaców
Lato: od czerwca do połowy 
października
Jesień: zarządzane tylko w ciągu 
dnia, ogólnie dostępne pomieszcze-
nie awaryjne  Zima: zamknięte

Aktywności

Informacje ogólne
Schronisko Seethalerhütte (inaczej Dachsteinwarte) znajduje się 
bezpośrednio przy wyjściu z Johann-Klettersteig. Otoczone wiecznym 
lodem lodowca Hallstätter, jest najwyższym schroniskiem w regionie 
Dachstein-Tauern.Chata zostanie przebudowana w 2017/2018. Więcej 
informacji na stronie www.alpenverein.at/austria-crowdfunding

Kontakt
Gospodarz: Wilfried Schrempf
Nr telefonu: +43/664/3240640
E-Mail: seethalerhuette@aon.at
Strona internetowa: www.alpenverein.at/seethalerhuette

Wejście
 � Stacja kolejki górskiej Dachstein-Südwandbahn (2.687 m)  

czas przejścia: 1:00
 � Stacja kolejki linowej Gjaidalm (1.788 m) I czas przejścia: 04:30 h
 � Dolna stacja kolejki Dachstein-Südwandbahn (1.692 m) I  

czas przejścia: 05:00 h
Szczyt

 � Hoher Dachstein (2.995 m) czas przejścia:  1:00
 � Hoher Gjaidstein (2.794 m) czas przejścia: 1:30 

Wyposażenie -  
lista kontrolna
Wyposażenie podstawowe

 � buty trekkingowe, wodoodporne, stabilizujące stopę - 
przyczepność na zmiennych podłożach

 � termoaktywna bielizna
 � koszula / koszulka oddychająca
 � bluza polarowa
 � wodoodporna i wodoszczelna kurtka z kapturem
 � długie, elastyczne i odporne na ścieranie spodnie
 � skarpety trekkingowe
 � czapka i rękawiczki
 � lekka bielizna na zmianę
 � plecak, 20 do 30 litrów na jednodniową wycieczkę
 � mapy, przewodniki
 � ochrona przeciwsłoneczna (okulary przeciwsłoneczne, 

krem do opalania, kapelusz/czapka)
 � wystarczająca ilość płynów (minimum 2 litry na dzień)
 � wyżywienie
 � zestaw pierwszej pomocy
 � ratunkowy koc termiczny
 � telefon komórkowy
 � ewentualnie kijki teleskopowe
 � czołówka
 � dwuosobowy worek biwakowy /  

płachta biwakowa

Do nocowania  
w schronisku

 � obuwie zmienne i śpiwór
 � ubrania na zmianę
 � produkty do kąpieli i ręcznik
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Nagłe wypadki w górach

Numery alarmowe

Numer alarmowy ratownictwa górskiego (Austria): 140
Europejski numer alarmowy: 112

W przypadku braku zasiegu, zresetuj telefon komórkowy.  
Po włączeniu telefonu zamiast kodu PIN wprowadź  
nummer 112  (europejski numer alarmowy).

Alpejski sygnał alarmowy
Wołanie o pomoc: dawaj sygnał 6 razy na minutę (= co 10 
sekund). Następnie przerwij na minutę i powtarzaj proces,  
aż otrzymasz odpowiedź.

Odpowiedź: dawaj znak 3 razy na minutę (= co 20 sekund).  
Potem minuta przerwy.

Znakami mogą być sygnały dźwiękowe (głośne wołanie,  
gwizdanie) lub sygnały wizualne (odbicie lustrzane, lampa, 
machanie białą tkaniną).

Apteczka turystyczna

Aby móc zapewnić szybką pomoc i zaopatrzyć samemu  
niewielkie rany, w każdym plecaku powinna znajdować się  
apteczka:
 
Zalecane jest następujące wyposażenie podstawowe:

 � plaster
 � opatrunki jałowe
 � mały i duży bandaż
 � chusta trójkątna
 � 2 bandaże elastyczne 
 � plaster bez opatrunku
 � środek do dezynfekcji ran
 � plaster na pęcherze
 � rękawiczki jednorazowe
 � ratunkowy koc termiczny

Zasady pobytu w schroni-
skach Alpenverein Austria

dla przyjemnego pobytu należy przestrzegać 
następujących zasad:

 � używaj własnego ręcznika, śpiwora  (prześcieradła do 
śpiwora typu mumia) obuwia zmiennego

 � oszczędzaj wodę i energię
 � unikaj tworzenia śmieci i zabi-

erz je ze sobą
 � nie pal w schronisku, na 

zewnątrz używaj popielniczki 
 � zapoznaj się z wywieszonym 

cennikiem oraz regulaminem 
schroniska

 � rozważając ceny żywności i 
napojów, weź pod uwagę  
dodatkowe wydatki na dostawy w górach

 � tylko z potwierdzeniem noclegu obowiązuje ubezpiecze-
nie bagażu

Objaśnienie znaków przy schroniskach

Piesze wędrówki

Wyprawy  
wysokogórskie

Wspinaczka

Via ferrata

Mountainbike

Ski touring

Narciarstwo alpejskie

Wędrówki na rakietach 
śnieżnych

Wspinaczka lodowa

Narciarstwo biegowe

Aktywności:

Alpenverein Austria oferuje szkolenia w swoich  
schroniskach: www.alpenvereinaustria.at



Karta do  
zbierania pieczątek
Z całkowicie wypełnioną kartą stemplową dostajesz ZA DARMO 
mały upominek w poniższych schroniskach.

Finansowanie renowacji schroniska Seethalerhütte może być tylko częściowo  
pokryte z funduszy stowarzyszenia. Z tego powodu Alpenverein Austria  
zdecydowało się skierować do do Państwa prośbę o darowiznę. Bądź częścią akcji!  
W dowód wdzięczności za swój wkład w zachowanie infrastruktury alpejskiej,  
otrzymasz certyfikat i drobny upominek.
Więcej informacji na stronie www.alpenverein.at/austriacrowdfunding

Austriahütte

Data:    

Simonyhütte

Data:   

Adamekhütte

Data:   

Guttenberghaus

Data:   

Dachsteinwanderweg

Razem możemy 
to zrobić!


