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              Ta trasa znajduje się również na:  
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Hochschwab ma 2277 m wysokości, znajduje się w Górnej Styrii i 
jest najwyższą górą w grupie Hochschwab. To z górskich źródeł w 
rejonie Hochschwab zródlana woda wyrusza 2. Górską Linią 
Wodo ciągową w podróż do Wiednia. 
Hochschwab to masyw wapienny o długości około 60 km i 
szerokości około 15 km. Legenda mówi, że pierwsze przejście 
przez Hochschwab przeprowadził w 1803 r. styrski arcyksiążę  Jo-
hann.
Na południową ścianę Hochschwabu po raz pierwszy wspięli się 
w 1893 roku Karl Domenigg i Markus Pierer.
Ten masyw górski zapewniaja wspaniałe warunki do aktywności 
górskiej o każdej porze roku. Obfituje w trasy piesze, wspinacz-
kowe i narciarskie o różnej długości i stopniu trudności. Ponadto 
obszar ten znany jest również z dużej populacji koziorożca i kozicy, 
dlatego jest potocznie nazywany górami kozimi (Gamsgebirg)
Najbardziej znane miejsca wokół Hochschwab to Mariazell, 
Aflenz, Tragöß i Turnau:

 � Mariazell:
– Bazylika w Mariazell
– Jezioro Erlaufsee
– Kolej gondolowa Mariazellerbahn (stacja kolejki znajduje 

się w centrum Mariazell blisko bazyliki) rozkład jazdy  
www.buergeralpe.at

 Szyczyt Bürgeralpe  (możliwość wjazdu koleją gondolową)
 � Aflenz: 

– Uzdrowisko klimatyczne Aflenz
 � Tragöß:  jezioro Grüner See
 � Turnau:

– Turnau lub Seewiesen jest również zwane bramą do Hoch-
schwab. Leży w środku największego siedliska kozicy w Eu-
ropie Środkowej i jest centrum regionu kulinarnego  „Hoch-
schwab Wild”. Rejon ten warto  odwiedzić ze wzgledu na 
wspaniałą kuchnię  oraz nieskończone możliwosci wycieczek.
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Dojazd
Zalecamy dojazd transportem publicznym.

Pociągiem:

Pociągiem do stacji Bruck / Mur lub Kapfenberg, a stamtąd auto-
busem do Thörl (przystanek Thörl Ort, pierwszy przystanek po 
wjeździe do miasta), Linia 171 (Bruck / Mur - Aflenz - Turnau) lub 
Linia 172 (Bruck / Mur - Aflenz - Mariazell).
Z Thörl taksówką do Alpengasthof Bodenbauer.
Informacje o pociągach i autobusach na stronie internetowej:  
www.verbundlinie.at
Regionalne firmy taksówkowe: Taxi Hochschwabreisen 
(Tel. 03861/2400), Taxi Gombotz (Tel. 03862/24990) i Taxi Steiner  
(Tel. 03862/51333 18).

Dojazd samochodem:

Z Kapfenberg w kierunku Aflenz w rejonie Hochschwab do Thörl, 
następnie skręć w lewo do Ilgen do Alpengasthof Bodenbauer, 
możliwość parkowania przy Alpengasthof Bodenbauer.

Dobre przygotowanie - 
podstawa bezpiecznego 
wyjścia w góry
 

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 potrze-

bny na przerwy

Podróżuj ekologicznie- dbaj o 
środowisko

 � 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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Trasę polecamy rozpocząć przy Alpengasthof Bodenbauer i 
rownież tu zakończyć. Jest przewidziana na 2,5 dnia z dwoma 
noclegami.

Pierwszą noc spędza się w schronisku Voisthalerhütte, drugą noc 
w schronisku Sonnschienhütte. Obydwa schroniska są utrzymy-
wane przez Alpenverein Austria i od roku 2019 prowadzone 
wspólnie z lokalną grupą Voisthaler.

Pierwszy dzień trasy to pół dnia wędrówki do Voisthalerhütte, jako 
rozgrzewka. Trasa biegnie przez fascynujący region Hochschwab, 
zamieszkiwany przez koziorożce i kozice i prowadzi przez szczyt 
Hochschwab. 

Dla kolekcjonerów szczytów istnieje możliwość zdobycia kilku 
szczytów jak Buchbergkogel, Hinteren Polster, Ebenstein, Hutko-
gel, Ringkamp i Karlhochkogel.

całkowity czas marszu: 16 godzin; długość trasy: 34,3 km,
różnica wysokości: 2116 m, poziom trudności: szlak średnio trudny 

Etap 1
Alpengasthof Bodenbauer – Voisthalerhütte

Pierwszy etap wędrówki prowadzi nas z Alpengasthof Bodenbauer do 
Voisthalerhütte między skałami przez Trawiestal i Obere Dullwitz. Tra-
sa zaczyna się dość płasko przy Alpengasthof Bodenbauer, aż do 
pierwszego stromego podejścia w okolicy Hundswand, które prow-
adzi pod górę do Ghacktbrunn. Stamtąd poniżej południowej ściany 
Hochschwab przez Trawiessattel pod górę do wejścia do Obere Dull-
witz i dalej  pod góre do schroniska Voisthalerhütte.

Poziom trudności:
Szlak średnio trudny

poziom trudności: szlak trudny - dystans: 8,8 km -  
czas trwania: 04:00 h – podejście: 1051 m - zejście: 284 m

Krótki opis

Voisthalerhütte  
1.654 m

Ghacktbrunn

Schiestlhaus
2.153 m

Hochschwab
2.277 m

Zagelkogel

Bodenbauer  
884 m

Stangenwand

Festlbeilstein

Fleischer-
biwak

T r a w i e
s t a l
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Drugiego dnia wędrówkę lepiej zacząć wcześnie, aby spokojnie 
móc się nacieszyć widokiem ze szytu i bez pośpiechu przejść dość 
długą trasę do Sonnschienalm.
Drugi etap prowadzi nas na szczyt Hochschwab i dalsze wzniesie-
nia Sonnschienalm. Po drodze znajduje się Schiestlhaus.
Jeśli istnieje ryzyko złej pogody, wycieczkę można skrócić przy 
Fleischerbiwak, przechodząc przez Ghackte i Trawiestal do
Alpengasthof Bodenbauer.

Etap 2
Voisthalerhütte – Hochschwab – Sonnschienhütte

Poziom trudności: 
Szlak łatwy 

Poziom trudności: 
Szlak łatwy 

Ostatniego dnia najbardziej zmotywowani mogą jeszcze wejść na 
Ebenstein, a następnie przez Häuselalm zejść do alpejskiej gos-
pody Bodenbauer. Kto chce przejść z Sonnschienhütte do Eben-
stein powinien kierować się oznaczonym szlakiem w kierunku 
północnym. Kto tego nie chce, idzie trasą która prowadzi do Häu-
selalm, a stamtąd w dół do gospody Alpengasthof Bodenbauer.
Alternatywnie można zejść przez Klammfall, co jednak trwa dłużej, 
ale jest równie malownicze.

poziom trudności:  łatwy – dystans: 7 km – czas trwania: 02:30 h – 
podejśćie: 148m – zejście: 781 m

poziom trudności:  łatwy – dystans: 15,4 km – czas trwania: 06:00 h – 
podejśćie: 805 m – zejście: 939 m

Bodenbauer  
884 m

Schiestlhaus 
2.153 m

Sonnschienhütte  
1.523 m

Sackwiesensee

Polster

Polster

Hochschwab
2.277 m

Flei-
scher-
biwak

Zagel-
kogel

Stangen-
wand

Stangen-
wand

T r a w
i e

s t a
l

Voisthalerhütte  
1.654 m

Ghackt-
brunn

Festlbeilstein

Sonnschienhütte  
1.523 m

Sackwiesensee

Häuselalm
1.526

Häuselalm
1.526

Zinken

Bodenbauer  
884 m

T r a w
i e

s t a
l

Etap 3
Sonnschienhütte – Alpengasthof Bodenbauer 
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Cała trasa
całkowity czas przejścia: 16 godzin; długość trasy: 34,3  km, różnica 
wysokości: +/- 2116 m, poziom trudności:       trasa średnio trudna

Schiestlhaus 
2.153 m

Hochschwab
2.277 m

Wetterkogel
2.055 m

Karlstein
2.016 m

Voisthalerhütte  
1.654 m

Stangen-
wand

Sackwiesensee

Häuselalm
1.526

Allakogel

Buchbergkogel

Seemauer

Klammalm

Speikboden

Bodenbauer  
884 m

Sonnschien-
hütte  

1.523 m

Polster
2.057 mEbenstein

Zinken Festlbeilstein

Ghackt-
brunn

Zagel-
kogel

Flei-
scher-
biwak

T r a w i e
s t a l
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Voisthalerhütte 1.654 m

Voisthalerhütte 1654m
Kategoria I, oferta gastronomiczna
Miejsca noclegowe: 25 łóżek, 35 materacy
Lato: maja –październik
Zima: pokój zimowy 3 miejsca

Aktywności

Informacje ogólne
Voisthalerhütte to klasyczna baza do uprawiania turystyki pieszej, 
wspinaczki i narciarstwa skiturowego. Znajduje się w dolinie zwanej 
Dullwitz i jest zazwyczaj bazą do wspinaczki na Hochschwab ze 
wschodu na zachód. Wokół chaty jest wiele możliwości wspinaczki.

Kontakt
Gospodarz schroniska: Lieselotte Schleicher, Maja Ludwig  
Telefon: +43 3861/24184, Kom: +43 0676/574 60 53
E-Mail: info@voisthalerhuette.at  
Internet: http://www.alpenverein.at/voisthalerhuette/

Podejście
 �  Aflenzer Bürgeralm (1.500 m), czas marszu: 03:30
 � Alpengasthof Bodenbauer (884 m), czas marszu: 04:00
 � Seewiesen (950 m), czas marszu: 02:30
 � Schwabenbartl (814 m), czas marszu: 02:45

Szczyt
 � Hochschwab (2.277 m), czas marszu: 02:15
 � Ringkamp (2.153 m), czas marszu: 02:30
 � Mitteralm (1.900 m), czas marszu: 02:00
 � Karlhochkogel (2.096 m), czas marszu: 02:00

Fleischerbiwak 2.153 m

biwak samoobsługa (metalowy kontener)
Lato: biwak otwarty, nie ma możliwości  
rezerwacji
Zima: biwak otwarty, nie ma możliwości  
rezerwacji

Aktywności

Informacje ogólne
Fleischer Biwak to metalowy niezamykany kontener bez wody i 
łóżek. Schronienie w sytuacji awaryjnej.

Kontakt
Alpenverein Austria: +43 1 513 1003 
E-Mail: austria@alpenverein-austria.at
Internet: www.alpenverein.at/fleischerbiwak

Podejście
 � Alpengasthof Bodenbauer (884 m), czas marszu: 04:00

Szczyt
 �  Hochschwab (2.277 m), czas marszu: 00:30
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Sonnschienhütte 1.526 m

Kategoria I, oferta gastronomiczna
Miejsca noclegowe: 13 łóżek, 35 materacy
Lato: maj – do połowy września
Zima: aktualne informacje na stronie  
internetowej: www.sonnschienhuette.at

Aktywności

Informacje ogólne
Doroczny zakaz polowania: w sezonie rykowiska jeleni od 15 
września do 15 października chata jest zamknięta. Rezerwacji 
można dokonać wyłącznie telefonicznie od 1 maja pod numerem  
0664/511 24 74

Kontakt
Gospodarz schroniska: Karl Rappold, 
Telefon: +43 664/5112474
Internet: https://www.alpenverein.at/sonnschienhuette/

Podejście
 � Alpengasthof Bodenbauer (884 m), czas marszu: 03:00
 � Eisenerz (736 m), czas marszu: 05:30
 � Tragöß-Jassing (884 m), czas marszu: 02:00
 � Tragöß-Oberort (780 m), czas marszu: 03:00
 � Wildalpen (607 m), czas marszu: 04:00

Szczyt
 � Ebenstein (2.133 m), czas marszu: 02:50
 � Brandstein (2.003 m), czas marszu: 03:00
 � Großer Grießstein (2.023 m), czas marszu: 03:00
 � Schaufelwand (2.022 m), czas marszu: 02:30

Kategorie szlaków górskich

 

Szlaki oznaczone niebieskim punktem to:

– łatwe szlaki górskie, miejscami wąskie i strome

Szlaki oznaczone czerwonym punktem to:

– szlaki dla tych, którzy potrafią sprawnie poruszać się 
w terenie. Przeważnie wąskie, często strome i mogą 
znajdować się na nich niebezpieczne fragmenty- 
mogą występować krótkie, zabezpieczone przejścia

Szlaki oznaczone czarnym punktem to:

– szlaki górskie dla turystów obytych z ekspozycją i 
doświadczeniem alpejskim. 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 niebezpiecznych szlaków 
wysokogórskich oraz obycie z ekspozycją.

Trasy alpejskie prowadzą do wysokogórskich  
ob szarów i nie podlegają powyższej klasyfikacji  
szlaków. 

– Mogą być nieznakowane i prowadzić w terenie poz-
bawionym ścieżek, w terenie trudnym do przejścia, 
wymagającym łatwej wspinaczki lub przejścia po 
lodowcu. Niezbędny może być sprzęt do asekuracji i 
orientacji w terenie

Informacje 
dotyczące map
 
Polecamy Państwu mapę Alpenverein  
Numer 18 - Hochschwab w skali 1: 50 000.  
Mapę można kupić w specjalistycznych  
sklepach lub na stronie internetowej:  
www.alpenverein.at/shop 

Szlaki Hochschwabhüttenrunde są trudnymi górskimi szlakami i 
dlatego oceniono ich trudność jako kolor „czerwony” lub „czarny”.
Czas marszu przejścia jest obliczany zgodnie ze wzorem 
międzynarodowym i odnosi się do samego czasu marszu.
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Rezerwat przyrody  
Hochschwab

Flora i fauna

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

Hochschwab znany jest z bogactwa gatunków, tak flory jaki i 
fauny.

Karlschütt: stożek napływowy, na którym rozwinęła się bujna 
populacja drzew jałowca i bogato występują storczyki. Zliczono 
ich aż 18 gatunków, w tym bardzo znany obuwik pospolity. Ten 
rodzaj orchideii rozprzestrzenił się w tym rejonie tak wyraźnie, 
że Karlschütt jest największym skupiskiem populacji tej rośliny 
w Styrii. Obuwik pospolity rozpoznaje się po żółtych kwiatkach, 
które przypominają drewniany but.
W rejonie Hochschwab żyją koziorożce, kozice i świstaki, których 
odgłosy odbijają się echem po ścianach Dullwitz.

Grüner See (zielone jezioro)w Tragöss jest 
jeziorem utworzonym z wód roztopowych 
i osiąga do dziewięciu metrów głebo kości. 
W ciągu roku jezioro stopniowo wsiąka w 
glebę.

2. Wiedeńska Górska Linia Wodociągowa 
ma początek w rejonie Hochschwab, skąd 
zródlana górska woda bez zastosowania 
pomp trafia do stolicy Austrii. Pozytywny 

efekt uboczny: po drodze do Wiednia woda przepływa przez 
elektrownię wodną, wytwarzając przy tym 65 milionów kilo-
watogodzin energii, czyli tyle, ile potrzeba na pokrycie zapotrze-
bowania na prąd małego miasta. Wodociag ma  długość 180 km.  
Czas przepływu wody do Wiednia to około 36 godzin przy 
różnicy wysokości 361 m. Dziennie dostarcza do Wiednia do 217 
milionów litrow wody. 
Zródło http://www.wien.gv.at

W 1976 roku Hochschwab został ogłoszony obszarem chronio-
nego krajobrazu. W celu zachowania jego wyjątkowego piękna i 
charakteru krajobrazowego, jego rzadkich cech i wartości rek-
reacyjnej.
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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, mach-
anie 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 zabierz je  

ze sobą
 � nie pal w schronisku, na zewnątrz 

używaj popielniczki
 � zapoznaj się z wywieszonym cenni-

kiem oraz regulaminem schroniska
 � rozważając ceny żywności i napojów, weź pod uwagę  

dodatkowe wydatki na dostawy w górach
 � ubezpieczenie bagażu obowiązuje tylko z potwierdzeniem  

noclegu 

Skitouring

Wędrówki na raki-
etach śnieżnych

Wspinaczka lodowa

Wędrówki piesze

Wspinaczka

Via feratta

Aktywności:

Alpenverein Austria jest jedną z 3 największych sekcji Alpenverein w 
Austrii (Österreichischer Alpenverein ÖAV) i liczy ponad 45.000 
członków z całego świata! Od roku 2002 Alpenverein Austria prowadzi 
doradztwo w języku polskim, online z Wiednia www.alpenverein.pl

Utrzymujemy ponad 2.000 km alpejskich szlaków górskich, 20 
schronisk górskich, z czego 16 uzyskało certyfikat ekologiczny 
Umweltgütesiegel, 4 hale wspinaczkowe.

Działamy na 10 obszarach geograficznych: Dachstein, Ennstaler Alpen, 
Gailtaler Alpen, Großglocknergruppe, Hochschwab, Karnischer Haupt-
kamm, Rottenmanner i Wölzer Tauern, Totes Gebirge, Ybbstaler Alpen, 
Wiedeń. Na naszych schroniskach organizujemy kursy i szkolenia.

Objaśnienie znaków:
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