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Oblast Pyhrn-Priel je to
správné místo pro vaši aktivní
dovolenou. Navštivte rekreační
oblast na jihu Horního Rakouska,
nechte se uchvátit horami
a poznejte srdečnost místních lidí.
Po návštěvě i vy zcela jistě
budete souhlasit s tím, že tato
oblast je oprávněně označována
jako nejkrásnější kout v Alpách

Ladislav Jirásko, Jitka Zikmundová
TVB Pyhrn-Priel
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Pyhrn-Priel
-NAŠE dRUHÉ jÁ

Dříve byl tento region poněkud ukrytý a méně vyhledávaný, a proto se zde zachovala jedinečnost i bohaté
kulturní dědictví. Možná proto zůstaly v našem Národním parku Kalkalpen krásné lesy, množství vodních
pramenů a hodně potoků. A toto vše zastřešují nádherné horské štíty a vrcholy, které se vypínající nad loukami porostlými hořcem. Dnes říkáme díky za všechno, co nám zůstalo neporušené a cenné.

Národní park Kalkalpen
a nedotčená příroda

Národní park Kalkalpen je poslední velká lesní divočina uprostřed Rakouska. Charakter krajiny určují smíšené lesy, křišťálově čisté horské potoky, vyhlídkové horské vrcholy a nádherné horské pastviny. Místní bukové lesy patří do seznamu světového dědictví UNESCO. Národní park Kalkalpen je nejen útočištěm ohrožených živočichů a rostlin, ale také zdrojem energie pro celý region.

Pozvání na výhodnou dovolenou
Díky mnoha nádherným místům
a krásné horské přírodě je aktivní
dovolená v oblasti Pyhrn-Priel spojená s nezapomenutelnými zážitky –
a přitom vás tato dovolená nevyjde
draho. Cenově výhodnou dovolenou umožňuje karta Pyhrn-Priel AktivCard, která platí pro letošní léto
v období od 10. května do 14. října
2018. Kartu získáte zdarma při přenocování v jednom ze 180 ubytovacích zařízení a je jedno, jestli zde
strávíte jednu, nebo více nocí! Navíc
můžete s touto kartou během celé
letní sezony zdarma navštívit 40 zajímavých míst a na dalších 20 místech
získáte slevu pro celou rodinu.
K výletům nebo výstupům do hor
můžete v celé oblasti využít tři míst-
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ní lanovky, k dispozici máte nesčetné množství značených turistických
cest všech stupňů obtížnosti, tematické a dobrodružné cesty pro dospělé i pro děti, navštívit můžete
mnoho horských chat s panoramatickými výhledy. Zážitkem je i koupání pod širým nebem v místních
koupalištích nebo v chladnějších
jezerech. Na pěších túrách vedených znalými průvodci máte možnost poznat Národní park, můžete
navštívit muzea nebo při speciálních programech, mezi které patří
návštěva pohádkových jeskyní, zažít rozjásané pohledy vašich dětí.

Všechny takovéto zážitky vás s kartou AktivCard nebudou stát vůbec
nic. Za zvýhodněné ceny můžete absolvovat další mimořádnosti
– těmi jsou např. jízda na letní sáňkařské dráze, lanové parky, 3D lukostřelba nebo návštěva lázní.
Vše o této kartě je uvedeno na:
www.pyhrn-priel-card.at
KONTAKT
Tourismusverband Pyhrn-Priel
Hauptstraße 28
A-4580 Windischgarsten
T. +43 (0)7562 5266-99
info@pyhrn-priel.net
www.pyhrn-priel.net

Horské louky patří do oblasti PyhrnPrielu stejně jako kříž na vrcholy hor. Horské louky jsou součástí místní historie a tradice. Mnohé
z nich poznáte na cestě Kalkalpenweg.
Horská cesta Kalkalpenweg – je
150 km dlouhá turistická stezka,
která propojuje nejkrásnější místa
v NP Kalkalpen a v jeho okolí.
Tato horská stezka – to je horská
turistika plná mimořádných zážit-

ků. Její jednotlivé etapy vedou od
salaše k salaši, po úbočích hor,
krásnými lesy, po měkkých pastvinách i podél potoků a jejich pramenů – to vše je ráj pro milovníky
přírody. Highlight při těchto etapách jsou louky Gowilalm – je to
vyhlášený a možná i nejkrásnější
kout Rakouska s horskými loukami.
Odtud je to jen kousek na vrchol
Kleiner Pyhrgas. Pokud navštívíte
místní salaše, nemůžete vynechat

ochutnávku úžasné místní speciality, kterou je známý Kaiserschmarrn. Tu zde nabízí každý farmář
a chatař!
Další informace na:
www.kalkalpenweg.at
TIP NA ZAJÍMAVÝ VÝSTUP
Panoramatický výhled na horský
svět v NP Kalkalpen nabízí vyhlídková věž na vrcholu Wurbauerkogel u Windischgarstenu.
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Navštivte hory a poznejte
srdečnost místních obyvatel

Rekreační oblast Pyhrn-Priel si zachovala svou originalitu a původnost, to poznáte okamžitě a na každém
kroku. Na všech salaších i horských chatách se po vyčerpávající túře každému dostane vřelého přivítání.
Obvykle jste pohoštěni úžasným voňavým chlebem s domácí slaninou.

V oblasti kolem Hinterstoderu
a Windischgarstenu je více než
600 kilometrů značených turistických tras, které jsou nejkrásnější
právě během letních měsíců – tedy v době vaší letní dovolené. Můžete se těšit na nedotčenou přírodu, křišťálově čisté horské potoky
s vodou, která se dá pít. Čekají na
vás dobrodružné říční kaňony, horské chaty a salaše v krásné přírodě,
divoké skalní soutěsky, impozantní horské vrcholy a horské cesty
s fantastickým výhledem na věnce rakouských Alp. A samozřejmě
i nádherná horská jezera, ve kterých se zrcadlí hřebeny hor. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny různé
dobrodružné výlety a nádherné vycházkové stezky.
V oblasti Pyhrn-Priel, kde jsou tři
velké turistické lokality s lanovkami, na vás čeká zábava a dobrodružství. Jednou z těchto lokalit je
vrchol Wurbauerkogel, druhým ta-

kovým místem nad Hinterstoderem
je jezero Schafkogelsee na Hutterer Höss s panoramatickými výhledy – od jezera můžete vystoupit na
300 let starou chatu Steyrsbergerreith. Poslední z těchto lokalit je

malebná turistická oblast Wurzeralm s okouzlujícími horskými trasami nebo horolezeckými výstupy.
Ve všech třech lokalitách budete
mít pocit, že vám místní hory leží
u nohou.

NABÍDKA
Paušální nabídky „Wanderstock
& Almrausch“ – „S turistickými hůlkami za opojením na horských loukách“ 3 nebo 4 přenocování ve
zvolené kategorii – cena od 155,- €
vč. karty Pyhrn-Priel AktivCard turistické mapy a tipy na výlety a túry
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Vyhlídkové lety
a zážitky z výšek

Při těchto aktivitách zapomenete na starosti všedních dnů a zažijete přitom svá osobní dobrodružství. Adrenalinová dobrodružství při tandemových letech zajišťují zkušení piloti, prožitky při canyoningu ve fascinujících soutěskách nebo při raftingu na divoké vodě pak vyškolení průvodci nebo vůdci.

Na mnoha místech si můžete vyzkoušet lanové parky, jinde můžete sjíždět po dlouhém ocelovém laně vysoko nad soutěskami po tzv.
Flying Fox. Gigantický Flying Fox se
nachází nad divokým vodním kaňonem „Hexenkessel“ – je to adrenalinový zážitek s panoramatickým výhledem. Za doprovodu místního
průvodce vyzkoušíte místní unikátní
zajištěnou cestu, jejíž součástí je právě jízda po 180 m dlouhému ocelovém lanu. Po zvládnutí několika
dobře zajištěných míst a několika lanovek Flying Fox je dalším vrcholem
na této soutěsce asi 15 metrů vysoký
vodopád Hexenkessel, po kterém je
zajištěná cesta pojmenována.
Nebo se můžete houpat na 15 až 40
metrech dlouhých lanech ze stromu
na strom v korunách stromů – budete
se přitom cítit jako známý Tarzan!
Své zážitky můžete rozšířit o střelbu s
lukem a šípy v jedinečné, tři kilome-

try dlouhé střelecké 3D-aréně na vrcholu Wurbauerkogel. Jako cíl na vás
čeká třicet replik zvířat. Arénu mohou
vyzkoušet jak dospělí, tak také děti.
www.abenteuerprofis.at

Tanec po skalních věžích...
Jedním z mnoha míst pro provozování tohoto sportu je zde lezecká oblast Kampermauer na sedle Hengstpass. Skalní věže vysoké až 300 metrů
dominují svému okolí na slunné straně tohoto horského sedla. Zde na vás
čeká opravdu sportovní výzva v podobě obtížných lezeckých cest. Na

druhé straně vás tu všude obklopuje klid a krásná nerušená příroda. Tanečníkům na věžích a vertikálách zde
tleská jen hlasitý potok na horských
loukách.
Vyznavači skal a skalních věží zde naleznou nejen nádherné horolezecké cesty pro začátečníky, ale i mnoho
nádherných zajištěných cest. Nový
lezecký park Bannholzmauer rozšiřuje nabídku zajímavých ferat i pro začátečníky. Pro výstup na skalnatý vrchol Bannholzmauer je možné využít
čtyř zajištěných cest o obtížnostech
A až E, všechny feraty začínají přitom
na stejném místě a všechny se opět
setkávají na vrcholu.
V Hinterstoderu je jeden z nejkrásnějších vyhlídkových bodů v celém
údolí Stodertal – vrchol Poppenberg.
Na vrchol vede ferata o obtížností
A-C. Tu zvládne každý zájemce s průměrnou kondicí, na několika místech
je nutné využít síly v rukou. Výstup po
této zajištěné cestě trvá cca 1,5 hodiny. Z vrcholu je jedinečný výhled na
vrchol Großer Priel – to je jediný vrchol skupiny Totes Gebirge (Mrtvé
hory), který je vyšší než 2500 metrů.
TIP K NÁVŠTĚVĚ
Vydejte se ve stopách ženy, která
jako první žena na světě stanula
na vrcholech všech osmitisícovek
bez použití umělého kyslíku
a která vyrostla v oblasti Pyhrn-Priel. Tou ženou je Gerlinde Kaltenbrunner. V alpském muzeu
„Mezi nebem a zemí“ ve Spital
am Pyhrn se ocitnete velmi
blízko nejvyšším horám světa.
www.weltder8000er.at
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Užijte si volnost
na dvou kolech

Naskočte do pedálů a sjíždějte úbočí hor rychlostí blesku – i na kole si v oblasti Pyhrn-Priel přijdete na své.
A je jedno, jestli pojedete na horském, či silničním kole, nebo na e-biku. Nebo se vydáte sjíždět horská úbočí na trailech charakteru Downhill. Oblast Pyhrn-Priel láká jedinečnou horskou scenérií, kopcovitou krajinou, horskými průsmyky, cestami pro kola i rekreačními cyklostezkami různých stupňů obtížnosti.

Vyhlídkové trasy v Národním parku Kalkalpen i jeho okolí jsou vhodné pro rodiny nebo pro kondičně
zdatné cyklisty a slibují mnoho nezapomenutelných zážitků. Síť cyklistických stezek v celkové délce 250
kilometrů uspokojí každého milovníka kol, všichni si zde přijdou na své.
Cyklostezka Trans National Park Tour
Tato stezka propojuje dvě spolkové země a dva národní parky – pro

milovníky kol je to jeden z velkých
zážitků v této oblasti. Tato cyklostezka začíná v Národní parku Kalkalpen v Horním Rakousku a končí
v Národní parku Gesäuse ve Štýrsku. Trasa je dlouhá 450 kilometrů
a během 10 denních etap překonává převýšení 11500 výškových
metrů. Cesty po horských a lesních cestách zavedou cyklisty do
původních horských lesů a do světa bizarních skal v obou národních

parcích. Z údolí Ennstal a Steyrtal
projíždí trasa nejprve Národním
parkem Kalkalpen a pak pokračuje
oblastí Pyhrn-Priel. Odtud vede
do Národního parku Gesäuse
a celý okruh pak končí pod vrcholky horské oblasti Předalpy. Díky
dobré infrastruktuře se trasa okruhu Trans National Park Tour stala
vyhledávaná i pro majitele e-biků.
www.transnationalpark.at

Traily v oblasti
Pyhrn-Priel

Všichni, kteří mají rádi rychlou jízdu na kolech z kopce, si v oblasti Pyhrn-Priel přijdou na své.
Bikový park Wurbauerkogel ve Windischgarstenu nabízí čtyři trasy, které jsou vhodné jak pro profesionály, tak také pro začátečníky.

Vyzkoušet zde můžete traily „Blue
Lollipop“ pro začátečníky i pro pokročilejší, „Big Red“ se strmějšími
i rovinatými úseky, technicky velmi
sofistikovaný trail „Red Root Carpet“
pro pokročilé, nebo dokonce „Black
Widow“, kde již několikrát soutěžili o vítězství nejlepší bikeři na světě.

Novinkou v bikeparku Wurbauerkogel je trať Pumptrack, která je vhodná
pro profesionály, začátečníky i malé
hosty. Pumptrack je speciálně vytvořená trasa pro horská kola. Koncepce této trasy je postavena na tom, že
bez šlapání a pouze tzv. pumpováním
se dosahuje zvyšování rychlosti kola.
U dolní stanice lanovky na Wurbauerkogel se nachází cyklocentrum
Pyhrn-Priel, které je servisním místem
pro profesionály i pro začátečníky
a i místem vhodným pro předávání
zkušeností. Kromě pronájmu jízdních
kol pro Downhill jsou zde i myčky
jízdních kol.
ZARUČENÝ TIP
S kartou Pyhrn-Priel AktivCard
získáte slevu 20 % na lanovkách
v oblastech Wurbauerkogel,
Wurzeralm und Hinterstoder.
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SOUTĚžŮ lidé&HORY

PRO ČTENÁŘE ČASOPIS
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Soutěž bude vyhlášena na portálech lideahory.cz, alpenverein.cz a kct.cz/turista a bude probíhat v termínu od
28. 5. 2018 do 30. 6. 2018. Vylosování soutěže, vyhlášení výsledků a jména vylosovaných budou oznámena 2. 7. 2018
na všech třech uvedených portálech, následně pak i v časopisech lidé&HORY č. 4/2018 a Turista č. 8–9/2018.
Soutěžní otázky:
1. Jak se jmenuje vodní kaňon, kde je 180 m dlouhý Flying Fox?
2. Jak dlouhá je horská stezka Kalkalpenweg?
Co můžete vyhrát:
- 1 x čtyřdenní (3 noci) pobyt pro 2 osoby s polopenzí v oblasti Pyhrn-Priel
v hotelu kategorie*** včetně karty Pyhrn-Priel ActivCard
- 1 x členství ALPENVEREIN.CZ 2019
- 2 x celoroční předplatné časopisu lidé&HORY ročník 2019
- 2 x celoroční předplatné časopisu Turista ročník 2019

