Dachsteinrunde
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności na początku tego roku zapytano mnie, czy nie odbyłbym i spisał wrażeń z
Rundy wokół Dachsteinu - jednej z klasycznych austriackich kilkudniowych wycieczek wysokogórskich. Nie
trzeba było mnie nawmawiać. Zmontowałem szybko zróżnicowaną 4-osobową ekipę i zarezerwowałem miejsca
w schroniskach na połowę lipca. A oto, co z tego wyszło.

Wstęp
Dachsteinrunde to doskonały wstęp do turystyki wysokoalpejskiej. Trasa bardzo urozmaicona - od ceprościeżek,
przez piargi, po fragmenty na litej skale, parę poręczówek czy krótkich odcinków, gdzie poruszamy się po
nabitych w skałę hakach. W zależności od pory roku i pogody może też się zdarzyć trawersowanie pól
śnieżnych. Podobnie z widokami - od zielonych hal, przez kosówkowe odludzie wschodniego Dachsteinu, po
surowe i grożne krajobrazy lodowca i skały bez choćby krzty zieleni. Pozwala sprawdzić, co nas najbardziej w
górach alpejskich pociąga - malownicze doliny, łatwe technicznie wysokogórskie ścieżki, a może skała, lód i
żelazne ubezpieczenia.
Jak na trasę pieszą stosunkowo wymagająca technicznie. Szukając odniesień do Polski, 3. i 4. etap trudnością
porównywalne są ze szlakami przez najwyższe przełęcze w Tatrach Wysokich (np. przez Zawrat, Kozią
Przełęcz czy Przełęcz pod Chłopkiem) - niezbędny pewny krok i brak lęku wysokości. Warto jednak pamiętać,
że w Dachsteinie o wiele łatwiej niż w Tatrach trafić latem na śnieg, oraz że (w porównaniu z polskimi górami)
większa część Dachsteinu jest bezludna i może nie być kogo spytać o drogę/pomoc.
Przy złej pogodzie 3. i 4. etap wymagają więcej doświadczenia, w szczególności bardzo dobrej umiejętności
nawigacji, pewności siebie na mokrej skale i nieco górskiej determinacji.
Długość etapów dobrana z rezerwą - mając dobrą kondycję można jeszcze wbiec na jakiś szczyt po drodze, a
mając gorszą nie trzeba się spieszyć.
Dachsteinrunde całkowicie omija lodowce. Z jednej strony trochę szkoda, z drugiej strony dzięki temu nie
wymaga od nas umiejętności ich bezpiecznego pokonywania. Jeśli lodowiec nas zafascynuje, nic straconego wystarczy zaplanować kolejną wycieczkę w Dachstein :-)

Lodowiec Hallstätter i najwyższe partie Dachsteinu (2016-06-28)

Uwaga o zdjęciach
Jako że pogoda w drugiej części wyjazdu zdecydowanie nie dopisała, a w tekście wspominam także o atrakcjach
wokół Dachsteinrunde, których na tym wyjeździe nie zaliczyliśmy, w wielu miejscach posiłkuję się zdjęciami z
moich poprzednich wypadów w Dachstein. Dla ułatwienia orientacji każde zdjęcie opatrzone jest datą.
Więcej zdjęć znaleźć można tu, tu, tu, tu oraz tu.
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Ekipa
• Mateusz - zapalony turysta (wysoko)górski, w szczególności zaś wielbiciel ferrat, skały i śniegu
• Zuzia - Górska Księżniczka, miłośniczka hal i serów pochodzenia owczego
• Klaus - dumny styryjski góral z Ramsau am Dachstein, który porzucił swoją małą ojczyznę dla doktoratu
z teatrologii w Wiedniu
• Szymek - maturzysta, który jak dotąd łoił głównie Beskidy i chciał spróbować czegoś większego

Dojazd
Jako że 3/4 ekipy mieszka w Wiedniu, Dachstein to dla nas rzut beretem. Wystarczy po robocie wsiąść w
samochód i niespiesznie się zatoczyć - jakieś 3.5 h jazdy zgodnej z przepisami. Szymek dojechał do Wiednia
pociągiem z Warszawy dzień wcześniej.
Schronisko Austria jest 10 minut szeroką ścieżką od parkingu i trafić do niego to nie problem, choćby po
zmroku. Pamiętajcie jedynie, żeby zaraz hotelem Türlwand (tym zaraz nad parkingiem) skręcić pod kątem
prostym w prawo (na południe).
Ponieważ początek lipca oferuje jeszcze długie dnie, a pogoda nam sprzyja, zdążamy jeszcze sącząc wieczorne
piwo popodziwiać szczęśliwe alpejskie krowy, budzącą respekt południową ścianę Dachsteinu oraz zachód
słońca.
Korzystając z niskiej popularności schorniska wszyscy bierzemy lager (pokój 8+ osobowy), w którym poza
nami nie ma żywej duszy. Rzadkie połączenie - tanio a wygodnie.

Alpejskie bio krowy (2019-07-10)
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Południowa ściana Dachsteinu widziana z parkingu pod dolną stacją kolejki (2018-07-16)
Schronisko Austria
W mojej osobistej opinii jedno z najbardziej niedocenianych schronisk w Austrii. W rankingu wyjazdu dopiero
trzecie miejsce, ale gdyby nie pogoda (czytaj dalej), byłoby drugie.
Plusy:
• Szczerze miła obsługa wydająca posiłki nawet 1.5 godziny po oficjalnej godzinie zamknięciu kuchni (co
przydażyło mi się już drugi raz w tym roku).
• Śniadanie. Cieplutkie pszenne bułeczki to argument nie do przebicia. Do tego bufet. Aż żal wychodzić
na trasę ;-)
• Kameralna atmosfera. Większość ceprów woli położoną 100 m niżej mordownię Brandalm (disco-austro
na żywo i te sprawy), a większość turystów wysokogórskich chce jak najszybciej znaleźć się wysoko w
górach, od razu wjeżdża kolejką na Dachstein i nigdy tu nie trafia.
• Dobra lokalizacja. Niby 10 minut od parkingu, ale już na uboczu (porannych tłumów do kolejki nie
widać i nie słychać).
• Ciepła suszarnia (choć w schronisku położonym 10 minut od parkingu to w zasadzie bez znaczenia).
Minusy:
• Brak.
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Schronisko Austria (2019-07-10)

Dzień 1 - Schronisko Austria - Dom Guttenberga
W Schronisku Austria śniadanie dopiero od 8 (znać, że cały czas jesteśmy w dolinie), więc solidnie się
wysypiamy. O ciepłych bułeczkach już wspominałem - w rankingu śniadań Schronisko Austria to zdecydowane
pierwsze miejsce na trasie. Dobrze nastrojeni o 9 rozpoczynamy łojenie wysokości.
Zielona łąka szybko zwęża się w żleb Edelgriess. Przed nami w oddali ściana Koppenkarsteinu, ale zamiast
w jej stronę odbijamy po stromych piargach (nieco uciążliwych) w prawo na zbocze. Blisko wyjścia ze
żlebu pierwsze poręczówki, więc czujemy się wysokogórsko. 750 m w górę szybko schodzi i po niecałych 2 h
meldujemy się na Edelgriesshohe (~2490 m).
W tym momencie mamy już za sobą w zasadzie całą ciężką pracę na dziś - do Domu Guttenberga jest już
prawie wyłącznie z górki i to ceprostradą w prostym terenie. Przez następną godzinę przemierzamy dość
nudny gruzowaty płaskowyż (dużo bardziej emocjonująca droga wiedzie granią nieco dalej na południe ferrata Ramsauer Klettersteig - ale jej trudność wykracza poza założenia naszego wyjazdu).
Potem jeszcze krótkie podejście na Przełęcz Gruber i trawiastym trawersem południowego zbocza szczytu
Eselstein opadamy do Domu Guttenberga (w sumie wyszło raptem 4h łażenia). Tutaj klimaty sielskie,
anielskie - zielona trawka i owieczki. Niestety w samym schronisku już mniej, bo tłoczno, a jednocześnie
zimno.
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Zostawiamy za sobą zielone doliny (2019-07-11)

Żleb Edelgriess (2019-07-11). Szlak biegnie piargiem po prawej. Na wprost gdań Koppenkarsteinu.
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Pierwsze proste poręczówki (2019-07-11)

Na Edelgriesshohe (2019-07-11)
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Gruzowaty płaskowyż między Edelgriesshohe a Przełęczą Gruber (2019-07-11)

Owce wokół domu Guttenberga (2019-07-11)
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Ponieważ a) to nasz pierwszy dzień i jesteśmy jeszcze świeży; b) mamy dopiero 13, a dania obiadowe osobom
nocującym wydają dopiero od 18 c) w schronisku zimno i tłoczno; to przekąszamy coś na szybko, po czym 3/4
składu udaje się jeszcze drogą normalną (można jeszcze ferratą Jubiläums-Klettersteig) na Eselstein (2552 m).
Jak się koniec końców okazało jest to najwyższy punkt całej naszej wycieczki. Eselstein sylwetką i jakością
skały nie powala - ot kruchych kamieni kupa - ale oferuje bardzo ładne widoki we wszystkich kierunkach.
Dodatkowe 400 metrów w górę i w dół w niecałe dwie godzinki pozwalają osiągnąć stan dołojenia. U Szymka
może nawet przełojenia, ale jest młody, więc szybko się zregeneruje.
O 18 dostajemy wreszcie upragniony posiłek i udajemy się do łóżek, ale okazuje się, że nie jest nam dane
spokojnie odpocząć. Wczesną nocą budzi nas alaram przeciwpożarowy. Próbujemy wziąć go na przeczekanie,
ale nie chce przestać dzwonić, więc z pewnym żalem wstajemy z łóżek tylko po to by dowiedzieć się, że to
tylko próba dla przebywającego w schronisku obozu dla dzieci. Zgrzytając zębami wracamy do łóżek (a
wystarczyło jeszcze minutę nie wstawać. . . ), ale szczęśliwie już nic innego nam tej nocy snu nie zakłóca.

Eselstein (2019-07-11)

8

Widok z Eselstein na połudiowy wschód (2019-07-11)
Dom Guttenberga
Zdecydowanie najsłabsze schronisko na trasie - w zasadzie same wady. Jeśli frapuje Was, czy to Guttenberg z
tych Gutenbergów, to odpowiedź brzmi “nie”. Ten pisze się przez dwa “t” i był światowej sławy w Austrii
profesorem leśnictwa.
Zalety:
• Każde schronisko lepsze niż brak schroniska.
Wady:
• Śniadanie - za 12 euro dostaje się 3 kromki chleba z paroma dochlebnikami i szklankę herbaty. Po
takim śniadaniu nie sposób ruszać w góry i trzeba naruszać własne żelazne zapasy (bo płacić kolejnych
12 euro jakoś nie ma się ochoty).
• Tłoczno, przy tym schronisko ma zdecydowanie za małą jadalnię, by być w stanie pomieścić zarówno
nocujących, jak i przechodnich turystów walących tu tłumnie ceprostradą z Ramsau.
• Podwójne standardy obsługi - turysta nienocujący może zamówić danie obiadowe kiedykolwiek, nocujący
musi czekać do 18 (sic!).
• Zimno.
• Brak suszarni. Nasze spocone buty utrzymały wilgoć do rana. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby
coś nam zmokło.
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Dom Guttenberga (2019-07-11)

Dzień 2 - Dom Guttenberga - Schronisko Simony
Dzień zaczynamy tak sobie, bo śniadanie w Dom Guttenberga to bida z nędzą (3 kromki chleba!), do tego za
12 euro. No ale nie ma rady, samo się nie przejdzie.
Pierwsze 300 metrów jest z przytupem - wchodzimy po starym śniegu na skalną barierę zaraz za Domem
Guttenberga, ale to raptem 60 metrów w górę. Ponieważ okazuje się, że zostawiliśmy w schronisku komórkę,
pokonuję ją w sumie trzy razy :-) (dwa razy “tam”, raz “z powrotem”).
Kolejna część trasy to nieco monotonne lawirowanie między łagodnymi, porośniętymi kosówką pagórkami
wschodniej części Dachsteinu i powolne acz systematyczne tracenie wysokości. Z atrakcji warto nadmienić
widok na jeziorko Silberkarsee. Klaus twierdzi, że przez parę dni w doku osiąga temperatury zdatne do
kąpieli, ale że to ponad 300 metrów wysokości do stracenia i odzyskania, to usprawiedliwiając się brakiem
strojów kąpielowych podziwiamy je jedynie z oddali. Gdyby chmury były wyżej, moglibyśmy też podziwiać
grań Gjaidsteinu na zachodzie, ale pogoda powoli zaczyna nam sugerować, żebyśmy cieszyli się słońcem,
dopóki jeszcze możemy.
Po nieco ponad 3 godzinach osiągamy Gjaidalm. W weekend pewnie będzie tu tłoczno, bo dają knajpę na
ładnej łące i można wjechać kolejką (ostatni odcinek obsługują piękne zabytkowe zółciótkie wagoniki), ale
że dopiero piątek i właśnie zaczyna padać (szczęśliwie przelotnie), to mijają nas tylko lokalsi wwożący do
jadłodajni kegi z piwem.
Za Gjaidalm zaczyna się fragment, którego szczerze nie lubię - dobre 1.5 godziny “zdobywania” 50-metrowych
porośniętych kosówką pagórków tylko po to, żeby za chwilę z nich zejść. Przy tym pagórki są na tyle duże, że
przez większość czasu skutecznie przysłaniają widoki na majączący w oddali próg skalny, na którym rozgościło
się Schronisko Simony i gdzie niegdyś kończył się lodowiec.
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Spiętrzenie zaraz za Domem Guttenberga (2019-07-12)

Krajobraz zachodniego Dachstein-u (2019-07-12). Chmury zasłaniające Gjaidstein sugerują, że pogoda będzie
się pogarszać.
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Zbliżamy się do Gjaidalm (2019-07-12)

Uciążliwe górki-dołki za Gjaidalm (2019-07-12)
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W końcu moje męczarnie dobiegają końca i na jakieś 1.5 km przed Schroniskiem Simony zaczyna się ostre
łojenie pod górkę. Pierwsze 200 m różnicy wysokości prowadzi po dość wymagającej (zwłaszcza że co chwila
siąpi i ślisko) ścieżce z elementami łatwego scramblowania, drugie 200 m po ceprostradzie łączącej Schronisko
Simony z Domem Wiesberga (i dalej Hallstatt). Tutaj niknie kosówka i zaczyna się krajobraz prawdziwie
wysokogórski. Przed samym Schroniskiem Simony musimy już pokonać pierwsze, jeszcze nieduże, pola śnieżne.
Do schroniska docieramy na chwilę przed tym, zanim rozpada się na dobre. W sumie zeszło nam się sporo, bo
6h15m od wyjścia z Domu Guttenberga. W połączeniu z pogodą skutecznie zniechęca nas to do podejmowania
prób wyjścia na zewnątrz i popatrzenia na lodowiec. Zresztą żadna strata, bo lodowiec i tak tonie w chmurze
i niczego nie widać.

Końcówka podejścia do schroniska Simony (2019-07-12)

Widok ze schroniska Simony w na lodowiec i Hoher Dachstein przy dobrej pogodzie (2016-06-28)
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Widok ze schroniska Simony w na lodowiec i Hoher Dachstein (2019-07-12)

Schronisko Simony w wersji z 1843 r. (2019-07-12)
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Schronisko Simony
Klasa sama dla siebie:
• Wielka i gorąca suszarnia. Nie dość, że mieszczą się tam wszystkie graty wymagające suszenia, to
jeszcze dają radę wyschnąć przez noc (co w innych schroniskach wcale nie jest takie oczywiste).
• Wysokogórska atmosfera. Tutaj docierają już tylko turyści wysokogórscy. To widać, słychać i czuć. Na
werandzie i/lub przed schroniskiem (jak pogoda pozwala) zawsze ktoś ćwiczy węzełki, obchodzenie się z
liną, itp. Wieczorem obsługa pyta cię, o której chciałbyś śniadanie (bo być może planujesz ambitną
wyrypę i potrzebujesz zjeść o 4 rano), jak również dowiaduje się o Twoje plany na następny dzień (żeby
wiedzieć, czy i o której spodziewać się ciebie z powrotem, a jeśli nie, to które schronisko powinno jutro
potwierdzić twoje dotarcie). Może to tylko górski snobizm, ale nic na to nie poradzę, po prostu lubię
atmosferę Simony.
• Świetnie przygotowane na dużą liczbę osób. Jadalnia mieszcząca wszystkich gości (Dom Guttenberga
udowadnia, że to wcale nie takie oczywiste), dużo kibli, najlepsza suszarnia w całym Dachsteinie, sporo
gniazdek elektrycznych, itd. Tutaj można się skupić na odpoczywaniu i planowaniu trasy, a nie na
walce o wolny stolik czy kolejkę do ładowania komórki.
• Śniadanie. W Simony rozumieją, że nie ma dobrego łojenia bez dobrego śniadania. Za te same 12 euro,
co w Domu Gutenberga dostajemy bogaty szwedzki stół i nikt nam w talerz nie zagląda.
• Kraftowe piwa. Wybór może nie powala, ale w końcu jesteśmy na 2200 i wszystko dowożą śmigłowcem.
IPA-zwickl warty spróbowania. Przy tym tańszy niż zwykły lager w Dachsteinwarte (gdzie nie trzeba
latać śmigłowcem).
Wady:
• Jako deser do obiadu podano kompot. No proszę was! Do śniadania “na deser” była babka piaskowa, a
do obiadu kompot?! Co ciekawe ten sam trik zastosowano w Adamku, co budzi moje obawy, że zwyczaj
ten może się rozpowszechniać na inne schroniska.

Schronisko Simony (2016-10-15)
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Dzień 3 - Schronisko Simony - Schronisko Adamka
Dupuwa, która dopadła nas wczoraj po południu nie zamierza ustąpić. Prognozy sa nieubłagane - dziś będzie
mleko, wilgotno i wietrznie. Nieco rozmija się to z naszym wyobrażeniem wspaniałej górskiej wycieczki, ale
że samo się nie przejdzie, a dobry humor po doskonałym śniadaniu podkolorowuje nieco rzeczywistość, to
zakładamy co kto tylko ma od deszczu i ruszamy.
Ponieważ od Simony w górę większość płaskich powierzchni pokrywa śnieg szybko gubimy drogę, ale tylko
tak troszkę i równie szybko się odnajdujemy. Mijamy po prawej zadaszoną “studnię wspinaczkową” (takie
cuda tylko w Simony) i podążamy w stonę przełęczy pod Hoher Trog.
Jakieś 150 m pod przełęczą, gdy zaczyna się robić stromo, szlak niknie trawersem pod stronym polem śnieżnym.
Po chwili zastanowienia decydujemy się na wariant nieortodoksyjny i skramblujemy sobie w trudności 1+
po skałach nieco bardziej na prawo. W duchu gratuluję sobie, że byłem już tu kilka lat temu przy dobrej
pogodzie i wiem, że grzbiet, na który się wspinamy, jest rozłożysty i łagodny, więc odnalezienie przełęczy nie
nastręczy problemu. Meldujemy się na niej 1h od opuszczenia Simony-ego.

Podejście na Hoher Trog (2019-07-13)
Z przełęczy ostro w dół, kilka krótkich poręczówek, trochę czujnego piargu, a potem długi trawers pod
granią Hosskogel-a. W trawersie co i raz napotykamy jakieś pole śnieżne (nie ma to jak północna wystawa
bezpośrendio pod ścianą). W większości na tyle połogie, by nie nastręczać problemów technicznych, w w
dwóch miejscach Szymek zakłada jednak raczki. Trochę więcej bólu głowy dostarcza nawigacja, bo niektóre
pola śnieżne są szersze niż widoczność w chmurze, przez co nie widać, w którą stronę dalej biegnie szlak.
Wspomagając się technologią satelitarną (dostępną w każdym smartfonie) i moimi wspomnieniami sprzed
trzech lat poruszamy się jednak zaskakująco sprawnie i po kolejnej 1h40m meldujemy sie na Przełęczy
Hoßwand. Po drodze w końcowej części trawersu mijamy ciekawe formy skalne wydrążone przez wodę
(Dachstein to głównie wapiennie, więc miękka skała). W taką pogodę gołym okiem widać zresztą, jak
powstały.
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Strome zejście zaraz za przełęczą (2019-07-13)

Szymek trawersuje jedno z wielu pól śnieżnych na naszej drodze (2019-07-13)
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Skalne korniki ;-) (2019-07-13)
Na przełęczy odpoczywamy dobre 20 minut, po czym stwierdzamy, że zgubiliśmy szlak. Szczęśliwie znów
tylko o kilka metrów i parę minut poszukiwań wystarczy, by się odnaleźć. Ruszamy w dół. Znów stromo,
miejscami poręczówki, kilka miejsc, gdzie schodzi się po żelaznych klamrach, jednak dzięki południowej
wystawie zbocza nie naprzyksza nam się śnieg. Sprawnie pokonujemy spękany płaskowyż i docieramy do
głównej ceprostrady łączącej jezioro Gosau z Adamkiem. Teraz jeszcze 200 metrów do góry, ale za to po
jakiej nawierzchni. No i już byłoby widać suchy i ciepły koniec, gdyby tylko nie chmury.
Po drodze spotykamy jeszcze przewodnika, który odnajdując w Zuzi Górską Księżniczką pochlebstwami stara
się wydębić od nas kijki dla swojego podopiecznego w nienajlepszym stanie. Jej Wysokość łaskawie się godzi,
a nasza górska karma rośnie. Pan przewodnik wypytuje nas też o warunki na trasie i jej oznakowanie, a gdy
chwalimy jakość znaków z niejaką dumą ogłasza, że sam je malował.
Pokrzepieni nawiązaniem znajomości i oddaniem przysługi tak znaczącej osobistości o 13:45(4.5h od
opuszczenia Simony) docieramy do Adamka. Tutaj czeka nas kolejka do wejścia, bo chwilę przed nami dotarła
około 20-osobowa grupa i jakoś nie może wypracować koncepcji, jak wejść środka. Zuzia z przemoknięcia i
przemarznięcia (stoimy, więc się nie dogrzewamy) zaczyna się trząść, więc przeciskamy się między nimi i
definitywnie kończymy nasz dzisiejszy etap.
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Oznakowanie szlaku (2019-07-13). Przy dobrej pogodzie marudzilibyśmy, że ktoś postanowił oszpecić góry, ale
przy dupuwie to prawdziwe błogosławieństwo.

Czekając na wejście do Adamka (2019-07-13)
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Schronisko Adamka
Kolejne schronisko o wysokogórskim charakterze. Gdyby tylko miało działającą suszarnię. . .
Zalety:
• Wysokogórska atmosfera - patrz opis dla schroniska Simony.
• Życzliwa obsługa, która pozwoliła nam wysuszyć większość rzeczy nad piecem w jadalni (dzięki czemu
Adamek wyprzedził w ostatecznym rankingu schronisk o długość paznokcia Schronisko Austria).
• Darmowy prysznic.
• Dobry bimber lokalnej produkcji.
Wady:
• Beznadziejna suszarnia. Za mała i nieogrzewana, co jest uciążliwe nawet przy dobrej pogodzie.
• Ciasne przestrzenie wspólne. Konstruktorzy zdecydowanie postawili na upchnięcie w schronisku jak
największej liczby łóżek, na czym ucierpiał rozmiar hallu i jadalni. Jeśli za dużo osób jednocześnie chce
coś zjeść albo przyszykować się do wyjścia, tworzą się zatory.
• Chleb na wydział na śniadanie (za to płatki śniadaniowe z mlekiem/jogurtem są bez limitów, ino stoją
na stole przy barze, a nie w jadalni i łatwo je przeoczyć!).
• Brak ciepłej wody.
• Kompot jako deser do obiadu.

Schronisko Adamka (2016-06-29)

Dzień 4 - Schronisko Adamka - dolna stacja kolejki
Przez noc śnimy o poprawie pogody, ale niestety nic z tego - dalej leje i wieje. Zjadamy nie za duże śniadanie
(w Adamku chleb też na wydział, a przeoczamy możliwość dopchnięcia płatkami śniadaniowymi) i dajemy
pogodzie szansę do 9:00. Pogoda z uporem godnym lepszej sprawy szansy nie wykorzystuje. Nie ma rady,
zaczynamy ostatni etap.
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Trawers kotła, w którego górnej części zalega lodowiec Grosser Gosau, powoli pnie się do góry przecinając co
raz szersze pola śnieżne, niektóre nawet zaporęczowane liną. Parę razy trafia się krótki fragment po stalowych
stopniach. Po niecałej godzince docieramy do wielkiego pola śnieżnego pod Małym Lodowcem Gosau. Jest na
tyle duże, a pogoda na tyle marna, że 400 metrów trzeba nawigować na przyrządach, co jednak idzie gładko
i sprawnie odnajdujemy rozwidlenie na południe w stronę przełęczy Windleger. Ponieważ jesteśmy coraz
wyżej i ani chmur ani śniegu jakoś nie chce ubywać, orientacja w terenie do najłatwiejszych nie należy, ale
szczęśliwie nie błądzimy.
Po kolejnych 30 minutach docieramy do fragmentu z ok. 20 metrami po hakach nabitych w pionowej skale
gdzieś pod granią Eiskarlspitz. Ponieważ poza mną nikt nie pała miłością do skakania po (wilgotnych)
stalowych prętach, a śniegu w okół w bród, decydujemy się obejść ten fragment podchodząc żlebikiem obok.
Pomysł wydaje się świetny aż do miejsca, w którym kończy się śnieg i zaczyna stromy piarg. Patrzymy
na piarg - niby tylko parę metrów w górę, ale nie wiadomo, gdzie stanąć, żeby nie zjechać. Patrzymy na
wilgotne haki po prawej stronie - jakoś cały czas nie wyglądają zachęcająco. Ostatecznie decydujemy się złoić
piarg. Dalsza droga na przełęcz nie nastręcza już trudności i o 10:45, 1h45m od wyjścia, meldujemy się na
Windlegerscharte (ok. 2400 m) i zarządzamy krótki odpoczynek.

20 metrów po hakach (szukaj w okolicach czerwonych plam na skale) pod granią Eiskarlspitz
(2016-06-30). W 2016 r. przeoczyliśmy haki i na grzbiet weszliśmy się po polu śnieżnym na pierwszym planie.
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Ten sam fragment (choć w znacznie węższym kadrze) podczas naszej wycieczki (2019-07-14).
Z przełęczy czeka nas ponad 1000 m w dół. Początkowo wszystko idzie bardzo sprawnie. Chmury i mżawka
zostają na przełęczy i zaczyna być wreszcie coś widać, nowe poręczówki (mam nieodparte wrażenie, że
większości z nich nie było tu trzy lata temu) wymiernie ułatwiają zejście.
Kiedy w oddali już widać zielone łąki przed nami wyrasta jeszcze ostatnie pole śnieżne. Tarasuje cały źleb,
więc nie sposób go ominąć. Ponieważ jest wilgotno i chłodno, jest nieprzyjemnie twarde i śliskie. Tyle
dobrego, że założono na nim doraźną poręczówkę z liny. Nie ma rady, wyciągamy z plecaków raczki i po
kolei tarabanimy się przez ostatnią przeszkodę. Schodzi nam się na tym dobre pół godziny. Potem już tylko
kilkaset metrów w dół po wielkim piargu, który wygląda tak, jakby pół Dachsteinu się tam pokruszyło.

Widok z przełęczy na południe przy dobrej pogodzie (2016-06-30) - wreszcie znów trochę zieleni!
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Widok z przełęczy na południe przy złej pogodzie (2019-07-14)

Nowiutkie poręczówki na zejściu z przełęczy (2019-07-14)
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Ostatnie pole śnieżne (2019-07-14). Było tu też na początku lipca 2016 r., ale wtedy trafiłem na lepszą pogodę
i było wystarczająco miękkie, by wygodnie po nim przejść.
O 12:15 łączymy się ze szlakiem na Bramę (Tor). Nominalnie Dachsteinrunde skręca tu na wschód, podchodzi
150 m w górę na przełączkę, a potem trawersuje po piargach pod południową ścianą Dachsteinu. Trasa ta jest
jeszcze jednak oficjalnie zamknięta ze względu na zalegające pola śnieżne. Co prawda wiem, że zamknięcie
to jest odrobinę na wyrost i ma głównie na celu zniechęcić do zapuszczania się tam turystów zupełnie
nieprzygotowanych na zetknięcie się ze śniegiem (ogłoszenie o zamknięciu wydano wraz z rozpoczęciem sezonu
letniego, wcześniej trasa była otwarta, choć śniegu zalegało na niej dużo więcej), ale też po dwóch dniach
dupuwy i naszej ostatniej przygodzie z polem śnieżnym wcale nie mamy ochoty utrudniać sobie życia, jeśli
nie jest to konieczne.
Decydujemy się więc na ceprowariant - zejście dalej w dół do hali Mar i powrót do dolnej stacji kolejki ścieżką
przez las (szlak niebieski i czarny). Widoków nie tracimy, bo prawie od podstawy ściany Dachstein i tak ciągle
tonie w chmurach, a za to spacerujemy po równej, szerokiej ścieżce. Od czasu do czasu nawet prześwieca nam
słoneczko, temperatura wzrosła o dobre kilka stopni i nawet zaczynamy wysychać. Na hali Mar spotykamy
jeszcze lokaną atrakcję - jedzące z ręki świstaki. Potem już tylko prosty spacer przez las.

24

Oswojony świstak na hali Mar (2019-07-14)

Południowa ściana Dachsteinu ze ścieżki przez las przy znośnej pogodzie (2016-06-30)
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Południowa ściana Dachsteinu ze ścieżki przez las przy gorszej pogodzie (2019-07-14)

Alpejskie sielanki (2019-07-14)
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O 14:30 docieramy do samochodu, czyli poszło ten dzień zamknęliśmy w 5h30m. Wpadamy jeszcze do
rodziców Klausa, którzy byli tak mili i zaprosili nieznaną im zgraję na obiad i prysznic (za co jesteśmy im
bardzo wdzięczni) i wracamy do Wiednia z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

Klaus przed domem rodziców (2019-07-14)

Informacje praktyczne
Pora roku
Statystycznie rzecz biorąc najlepszą porą jest sierpień, statystycznie rzecz biorąc w Dachsteinie jest bowiem
wtedy najmniej śniegu. Jeśli nie trafimy akurat na jakąś anomalię pogodową, to w drugiej połowie sierpnia
są szanse przejść całą trasę bez stawania na najpiękniejszej formie skupienia wody. Niestety jest to wiedza
powszechnie znana i w sierpniu w Dachsteinie jest też najbardziej tłoczno, a szczyt sezonu przypada na długi
weekend wokół 15 sierpnia (który także w Austrii jest świętem narodowym).
Warunki w lipcu zależą w decydującym stopniu od tego, jak ciepła była wiosna (tzn. jak dużo śniegu zdążyło
się wiosną wytopić). Bywają takie lata, kiedy już na początku lipca sytuacja śniegowa jest znośna (jak 2016),
ale bywają takie (jak 2019), że w wyższych partiach (odcinki od schroniska Simony do schroniska Adamka i
od schroniska Adamka z powrotem w dolinę) panują jeszcze w lipcu absolutnie zimowe warunki.
We wrześniu pogoda robi się coraz bardziej niestabilna i rośnie ryzyko natknięcia się na świeży a obfity opad
śniegu (który zapewne wytopi się w większości w kilka dni, ale jeśli trafiłeś akurat w moment opadu albo
zaraz po, to wiele nie zdziałasz).
Sprzęt
Przy dobrej pogodzie wystarczą solidne górskie buty za kostkę, kurkta od deszczu i wiatru oraz coś ciepłego
pod tę kurtkę. Na wypadek deszczu i wiatru przydają się też portki z membraną, ale to już bardziej kwestia
komfortu niż przetrwania (w naszej grupie miałem tylko ja, wycieczkę przeżyli wszyscy), a wydatek spory.
Jeśli masz problemy z przeiążaniem kolan i/lub lubisz kijki trekingowe, weź je ze sobą.
27

Jeśli tu i tam na trasie zalega jeszcze śnieg (co w ogólności może się przydażyć zawsze - dopytaj w schroniskach
o sytuację bezpośrednio przed wyjazdem), wtedy przydadzą się raczki. Na płatach starego śniegu pomagają
kije trekingowe.
Jeśli śniegu jest więcej należy liczyć się z tym, że potrzebny będzie pełen sprzęt zimowy (raki, dziabka) i
wiedza, jak go użyć. Zagrożeń płynących z warunków zimowych nie należy bagatelizować (patrz zdjęcie
poniżej). Najlepiej wybrać się na Dachsteinrunde w sierpniu, kiedy śnieg zdąży się już wytopić (patrz
poprzedni punkt).

Własnoręczne poręczowanie w śniegu na początku czerwca - Dachstein w warunkach zimowych to nie przelewki
(2019-06-08)
W schroniskach
• Schroniska na trasie (jak zresztą większość schronisk w Austrii) wymagają posiadania własnej wkładki
do śpiwora. Oczywiście własny śpiwór też zrobi robotę, tylko komu chciałoby się go nosić. W razie
czego wkładkę można wypożyczyć w schronisku (co prawda 4 wypożyczeń jest porównywalny z ceną
najtańszej bawełnianej wkładki, ale kto bogatemu zabroni).
• Nie trzeba nosić ze sobą obuwia na zmianę do chodzenia po schronisku - w każdym (dobrym) austriackim
schronisku dostępne są bez opłat kapcie.
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Plakat reklamujący korzystanie z własnej wkładki do śpiwora (2019-07-11) - własne łóżko jest na
wagę złota
Koszty
Opcja wygodna to 60 euro na dzień (zakładając, że jesteśmy członkami Alpenverein, a jeśli nie, to jeszcze 10
euro ekstra). W tej cenie zmieścimy spanie w pokoju wieloosobowym, śniadanie, 3-daniowy obiad, piwo do
dwóch i prysznic. Nie jest to tanio, ale w tej samej cenie na Islandii dostalibyśmy tylko łóźko ;)
Oszczędzić można:
• Nie myjąc się - 2-3 euro dziennie.
• Nie pijąc piwa - od 4 do 5 euro za 0.5 litra, a woda w kranie jest za darmo (i choć w Domu Guttenberga
twierdzą, że niezdatna do picia, to nikt się tym nie przejmuje i jak dotąd nikomu to nie zaszkodziło).
• Nosząc własne śniadania - 12 euro dziennie. Nie zaskarbi nam to sympatii prowadzących schronisko
(patrz uwaga o finansowaniu schronisk poniżej), ale jest tolerowane.
• Samemu gotując obiady - 10-20 euro dziennie. To już opcja dla bardzo zdeterminowanych, bo austriackie
schroniska nie znają instytucji kuchni turystycznej i gotować trzeba na dworze (no i nosić ze sobą
maszynkę, gaz i dodatkowe żarcie). Podobnie jak ze śniadaniem - patrzą na takich krzywo, ale generalnie
tolerują.
Generalnie jednak odpowiedzialny turysta nie stara się zaoszczędzić na jedzeniu w schronisku za dużo. Model
biznesowy schronisk Alpenverein jest taki, że cena noclegu jest ustalana odgórnie przez Alpenverein, do
którego zresztą spływa ta opłata, a prowadzący schronisko zarabia na jedzeniu. W związku z tym jeśli za
mało osób będzie się żywić w schronisku, zabraknie chętnych do ich prowadzenia (a naprawdę nie jest tak, że
ustawia się do tego kolejka chętnych).
Rezerwacje schronisk
• Schronisko Austria - formularzem na stronie internetowej schroniska. Nie da się sprawdzić dostępności
a’priori, ale też nie powinno to być problemem, bo w Schronisku Austria w zasadzie zawsze są jakieś
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miejsca.
• Dom Guttenberga - internetowy system rezerwacji pokazujący obłożenie schroniska w dowolnym
terminie (https://www.alpenverein.at/guttenberghaus/reservierung.php). Statystycznie rzecz biorąc
najbardziej zatłoczone schronisko na trasie - w sierpniu często brakuje miejsc, więc warto rezerwować z
wyprzedzeniem.
• Schronisko Simony - internetowy system rezerwacji pokazujący obłożenie schroniska w dowolnym
terminie (https://www.alpsonline.org/reservation/calendar?hut_id=219&header=yes). Na tyle duże i
daleko od cywilizacji, że miejsc brakuje w nim jedynie sporadycznie.
• Schronisko Adamka - mailem na adres office@adamek.at. Schronisko Adamka jest albo puste albo
zatłoczone :-), generalnie jednak nigdy nie miałem problemu z brakiem miejsc.
Jeszcze kilka lat temu austriackie schroniska rzadko odbierały maile i najlepiej działał telefon. Niemniej świat
idzie do przodu, austriackie schroniska też i w tym roku z pewnym zdziwieniem stwierdziłem, że zdecydowanie
preferują już kontakt mailowy.

Co jeszcze można zrobić w okolicy?
Hoher Dachstein
Drugi najbardziej wybitny szczty Austrii. Legenda górska głosi, że czubek krzyża jest już powyżej 3000 m :-)
Góra zgrabna, z piękną południową ścianą po jednej stronie (800 m przepaści - żaden tam alpejski rekord,
ale też niczego sobie) i lodowcem po drugiej. Do tego technicznie prosta (ferrata A/B) i łatwo dostępna (z
kolejki gondolowej pod grań wiedzie ratrakowana trasa do pokonania w niecałą godzinę). Słowem tłumnie
oblegany klasyk.
Na szczyt atakować można na kilka sposobów:
• Najszybszy - wjeżdżając kolejką gondolową (z tego samego miejsca, gdzie zostawiamy samochód idąc
na Dachsteinrunde), trawersując górną część lodowca po wyratrakowanej (sic!) ścieżce do schroniska
Dachsteinwarte, a następnie po grzbiecie na szczyt.
• W formie jednodniowej wycieczki ze schroniska Simony lub schroniska Adamka (w tym wariancie
większość dnia spędzamy na szczelinowych lodowcach, więc albo trzeba wiedzieć, czym to się je albo
należy wziąć przewodnika).
• Można też wyobrazić sobie modyfikację Dachsteinrunde, gdzie pierwszego dnia ze schroniska Austria
przemieszczamy się do schroniska Dachsteinwarte (kontynuując podejście żlebem Edelgriess aż do grani
Koppenkarsteinu, potem skręcając na zachód na grzbiet i dalej do tunelu Rosmariestollen, a potem
górnym skrajem lodowca do schroniska), a drugiego dnia wchodzimy na Hoher Dachstein, wracamy po
wsłasnych śladach z poprzedniego dnia do początku żlebu Edelgriess, który trawersujemy na wschodnią
stronę i łączymy się z normalnym przebiegiem Dachsteinrunde na przełęczy Edelgriesshohe mapa.
• Najbardziej ambitny - pokonując Superferratę
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Końcówka podejścia na Hoher Dachstein (2019-06-09)
Warto pamiętać, że:
• Na lodowcu bezpośrednio pod Hoher Dachsteinem znajdują się szczeliny, a wejście na/z lodowca
utrudnia szczelina brzeżna (im późniejsze lato, tym obydwa problemy większe). Ryzyk tych nie
należy bagatelizować. Co prawda starty słowniański sposób zobacz, którędy poszła niemiecka grupa z
przewodnikiem i pójdź po ich krokach generalnie robi robotę (tym bardziej, że przy ładnej pogodzie grup
takich będzie pod dostatkiem), ale najlepiej jednak wiedzę o asekuracji na lodowcu posiąść samemu
przed wyjazdem na lodowiec.
– Jeśli już musisz zastosować metodę zrobię tak jak inni, co może pójść nie tak?!, to naśladuj grupy
prowadzone przez przewodników. Nie naśladuj grup czeskich (czy też generalnie słowniańskich).
Wiem, że rozpowszechniam paskudny stereotyp (w dodatku kalając własne słowniańskie gniazdo),
ale znajduje on zasmucająco dobre oparcie w obserwacji w terenie.
• Przy ładnej pogodzie robi się tłoczno. Do Giewontu jeszcze wiele brakuje, ale jednak tłoczno. Najlepiej
wyjść rano i być pierwszym na szczycie :-)
• Statystycznie rzecz biorąc Hoher Dachstein tonie w chmurze - wybitność robi swoje i szczyt autentycznie
przyciąga wszystkie chmury w okolicy. Aby zmaksymalizować szansę czystego nieba na szczycie należy
wyjść możliwie wcześnie.
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Tłok w partiach szczytowych Hoher Dachsteinu (2019-06-09)

Niczego sobie szczelina pod północną granią Hoher Dachsteinu.
(sic!) (2018-07-16)
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W 2018 r.

już w połowie lipca

Lodowiec
Spieszmy się kochać lodowce, tak szybko odchodzą.
Najlepszy sposób na zapoznanie się z lodowcem, to wybranie sie na Hoher Dachstein ze schroniska Simony-ego.
Skrajnie wschodnia droga przez lodowiec (znakowany szlak wanderweg 655 pod granią Gjaidsteinu) generalnie
powinna prowadzić przez teren bez szczelin i być możliwa do pokonania bez typowych dla poruszania się
po lodowcu zabezpieczeń. Zanim się tam wybierzesz wypytaj jednak o sytuację w schronisku i jeśli trzeba
weź przewodnika. Droga zachodnia (pod granią Kreuz-ów) to już lodowcowa wyrypa pełną gębą, na którą
powinny udawać się jedynie osoby odpowiednio przygotowane.

Dolne partie lodowca Hallstätter (2018-07-16)
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Szczelina ukryta pod cienką warstwą śniegu (2016-10-16). Gdyby ktoś miał wątpliwości - ten głębszy ślad po prawej z ciemnym dnem tak naprawdę nie ma dna i tak, udało mi się tę szczęlinę odkryć samemu
w nią (szczęśliwie niegroźnie) wpadając.
Szczyty po drodze
• Pierwszego dnia będąc już na płaskowyżu można odbić na południe na Scheichenspitze (2667) lub Hohe
Rams (2551) (krótkie i proste podejścia).
• Z Domu Guttenberga można się wybrać na Eselstein (2552) lub Sinabell (2349). Wszystkie technicznie
proste.
• Ze schroniska Simony-ego można wejść na Hoher Dachstein (patrz wyżej), Gjaidstein-y (2734 i 2794,
technicznie łatwe) czy Kreuz-e (2651 - technicznie łatwy i 2837 - nieco trudniejszy), ale to dłuższe
wycieczki, wymagające raczej dodatkowego dnia. Jedyny wyjątek to Niederes Kreuz (2651), który będąc
szybkim i ambitnym można zaliczyć w drodze z Simony do Adamka.
• Ze schroniska Adamka można wejść na Hoher Dachstein (patrz wyżej).
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Sinabell z Domu Guttenberga (2019-07-11)

Eselstein (2019-07-11)
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Grań Gjaidstein-ów w chmurach (2018-07-16, widok z lodowca Hallstätter)
Ferraty
Dachstein jest pełen ferrat o różnym stopniu trudności. Zainteresowanych odsyłam do serwisu bergsteigen.com
(w filtrze gebirge wybrać Dachsteingebirge i nacisnąć przycisk filtern). Niestety tylko po niemiecku, ale do
czytania mapy, oznaczeń trudności czy topo obce języki nie są potrzebne.

W środkowej części ferraty Johann (2019-06-08)
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