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Doprava ČR - HA: 

z Prahy asi 380 km, 5-6 hodin  

Pozor! - nesplést si Tauplitzalm s Tauplitz. Tauplitzalm je horské středisko, kde stojí HA 

(nadmořská výška 1650 m), Tauplitz je městečko v údolí pod horama. 

Telefon na HA: +43 368 827 077 (česky mluvící provozní HA) 

Dálniční známka Rakousko: 

-pro osobní auto na 10 dnů, kupujeme buď u pumpy ONO v Dolním Dvořišti nebo levněji ve 

Freistadtu u pumpy Shell (ve směru na HA po pravé straně - projíždět městem a před jeho 

koncem je po pravé straně benzínka Shell). Nyní (2016) se již ale Freistadt nemusí projíždět, 

je otevřen nový obchvat!!! 

Mýta: 

-platí se mýto za poslední tunel na A9 před Liezenem, lze se vyhnout přes Pyhrnpass 

(pouhých asi 400m převýšení, pohoda, dobrá silnice a dokonce zkratka, jezdím tak vždy i v 

zimě) 

-platí se za horskou silnici z Bad Miterndorfu na Tauplitzalm (12e/auto s max.5 pasažéry, za 

další pasažéry se připlácí). Při pozdním nočním příjezdu bývá závora zdvižena a mýto se 

neplatí (v zimě ale mýto zaplatíte nahoře na parkovišti + parkovné, v létě se parkovné neplatí) 

Parkoviště - HA: 

http://www.hausalpin.cz/
http://www.douba.cz/
mailto:doubalik.petr@seznam.cz


-z parkoviště (Tauplitzalm)  je v létě možnost dojet autem až k HA, vyložit věci a vrátit se na 

parkoviště (v létě se za parkoviště neplatí). Je potřeba znát nebo zjistit přes web HA nebo 

telefon HA heslo pro zdvižení závory, která je při výjezdu z parkoviště k HA, viz mapka níže 

 

Nezapomenout: 

-cestovní pas nebo OP 

-od června 2012 musí mít děti (i kojenci!) svůj pas nebo OP 

-přezuvky 

-plavky 

-mobil 

-doklady auto, zelená karta 

-lahve na vodu na výlety 

-pingpong pálku 

 zima: 

-sněhové řetězy, lopatku, smetáček (může se hodit i v létě) 

Poznámky: 

-na HA je wifi 

-sauna 

-pingpong 

-kulečník a stolní fotbal 

-sauna 

-vegetariáni, bezlepkové diety apod. - lze se domluvit, nejlépe předem 

-pití a drobné občerstvení na baru za Kč v rozumných cenách 

-snídaně formou švédského stolu 

-HA  není pro psy a je nekuřácký 

 

 



 
 

 



Možnosti výletování na HA 

 

Plošina Tauplitzalm, na které HA stojí, je v nadm.v. 1650m, je dlouhá asi 5 km. Jsou tu dobré 

cesty (včetně asfaltových), které umožňují přejít, přeběhnout nebo přejet na kole lehce celou 

plošinu a rychle se tak nablížit k některým výletním cílům. Také lze použít výletnický vláček 

(traktor s vagónky, který provozuje blízký hotel, info získáte na HA), cena je přijatelná a 

vláček vám ušetří pochod přes celou plošinu. Lze se domluvit i na zpáteční cestě.  

 

Vysvětlivky k průvodci: 

Obtížnost z pohledu terénu: 

A - snadný výlet (pěšinky…), B - těžší (strmost, nerovný terén…), C - náročný výlet 

(vysokohorská turistika, mohou se hodit i ruce) 

Obtížnost vzhledem k délce trasy: 

1 - kraťoučký výlet (1-3 hodiny), 2 - půldenní výlet (3-6 hodin), 3 - celodenní výlet (6-12 

hodin) 

 

Lawinenstein 1966m (A2)  

velmi snadno dosažitelný vrchol, vrcholový kříž (kniha) 

HA - Lawinenstein, vrcholový kříž: 1-1,5 hodiny, sestup 1 hodina 

 - ideální rozcvička a získání představy o okolí HA. Téměř letecký pohled na Grundlsee.  

 

 



 

 
 

 



Výhledové sedýlko Krallerscharte 1750m (A1) 

nejbližší rozhledové místo 

HA - sedýlko: 15-20 minut, sestup 15 minut 

 - kousek od HA je malé sedýlko, do kterého se dá vystoupat za 15 minut a je tam krásný 

rozhled do hor. Pěkný cíl pro podvečerní procházku. 

 

 



Traweng 1984m (C2) 

první vážnější kopec, vrcholový kříž (kniha) 

HA - Traweng, klasickou značenou cestou, vrcholový kříž: 2-3 hodiny, zpět 2-3 hodiny 

dá se pohodlně stihnout za půl dne, několik míst je maličko stmějších, ale bezproblémových. 

Vrcholový kříž, rozhledy do všech stran. Asi 100 m od kříže je místo, odkud je krásný pohled 

na Steirersee. 12.8.2012 byla otevřena jištěná cesta (klettersteig, via ferrata) na Traweng, nese 

název Gamsblick, obtížnost a-c, převýšení 200m, čas výstupu 1 hodina, sestup klasickou 

cestou 1 hodina. 

Na HA je možnost zapůjčení ferrátových jistících setů (úvazek, karabiny, přilba). 

video na youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=Bv1yNx3iiIE 

 

 



 

 



 
 

-variantní výstup (případně i sestup) od Pohádkového jezírka na západní hřeben Trawengu a 

jím vystoupat na vrchol, horolezecká obtížnost max.I, zkušení mohou bez lana, pro děti 

několik kratičkých úseků k odjištění. Pozor při snížené viditelnosti: chvílemi se pohybujete v 

těsné blízkosti severní strmé stěny Trawengu! Čas výstupu od jezírka 1-1,5 hodiny, sestup 

klasickou cestou.  

 



 
 

Roskogel 1890m (A3) 

pohodový, ale trochu vzdálenější vrchol, rozhledy, vrcholový kříž (kniha) 

HA - Roskogel, vrcholový kříž: 3-4 hodiny, zpět 3-4 hodiny 

-cestou jsou jezera Steirersee a Schwarzsee, v obou se dá vykoupat (pro otužilce, kdo doplave 

na ostrůvek v Steirersee, dostane medaili) 

 



 

 
 



Almkogel 2116m (AB3) 

pohodový, ale trochu vzdálenější vrchol, nové rozhledy, vrcholový kříž (kniha)  

-HA - Almkogel, vrchol: 4-5 hodin, zpět 4-5 hodin 

- cestou jezera Steirersee a Schwarzsee, v obou se dá vykoupat (pro otužilce) 

 

Gr.Tragl 2184m (B3) 

nejvyšší a prestižní vrchol oblasti, vrcholový kříž (kniha) 

HA - Gr.Tragl, vrcholový kříž: 3-4 hodiny, zpět 3-4 hodiny 

- krásný cíl jednodenního výletu, nahlédnutí do horního patra Mrtvých hor, nutno mít s sebou 

vodu, jediný malý pramínek na značené cestě je použitelný jen jako S.O.S. Zkušení 

vysokohoráci mohou jednu cestu střihnout dolinou Langkar a horolezecky si zaskotačit na 

nádherných vápencových plotnách. 

 



 

 



 

 
Plotna v dolině Langkar 



 

 
 



Jezero Steirersee 1447m (A2) 

krásné jezero s možností koupání 

HA - Steirersee: 1-2 hodiny, zpět 1-2 hodiny 

-kdo doplave na ostrůvek, dostane otužileckou medaili 

 



 

 
 



Jezero Schwarzsee 1549m (A2) 

krásné jezero s možností koupání pro otužilce, dostatečně vzdálené od hotelů na Tauplitzalm 

a tedy s pocitem horského soukromí 

HA - Schwarzsee: 2-2,5 hodiny, zpět 2-2,5 hodiny 

 

 



 
 

Pohádkové jezírko, Marchensee (A1) 

malé jezírko se zelenkavou vodou, test pro otužilce 

HA - Marchensee: 0,5-1 hodina, zpět 0,5-1 hodina 

-kousek níž pod jezírkem končí pouť po Tauplitzalm potok, který se zde propadá a vyvěrá až 

mnohem níže v dolině Oderntal 

 



Grossee 1569m (A1) 

u severního břehu jsou pěkná místa pro usednutí 

HA - Grossee: 0,5-1 hodina, zpět 0,5-1 hodina 

 
 

Císařská vyhlídka, Kaisersitz 1648m (A2) 

krásné výhledové místo na Steirersee, Grimming, Sturzhahn a Steirertor 

HA - Císařská vyhlídka: 1-1,5 hodiny, zpět 1-1,5 hodiny 

 
 



Grimming Therme 

Termální lázně v Bad Mitterndorfu, otevřené v r. 2010, parádní koupání a plavání, saunová 

část jen pro dospělé, ideální aktivitka pro deštivý den, relaxace po velké túře nebo při odjezdu 

domů, cenově náročnější. Levnější v teplých letních dnech, dražší za chladna a deště. 

 

 

 



Koupaliště Bad Mitterndorf 

pěkné malé koupaliště, přijatelná cena, malé parkoviště (neplacené) přímo u koupaliště, 

tobogán v ceně vstupného, občerstvení, WC, větší bazén má 25m 

 
Před HA je ideální prostor třeba na volejbal nebo indiaku 

 



 

 



hotel má vlastní stále čerstvé pěčivo 

 

 
 

 



k dispozici je sauna, v zimě na ochlazovací fázi dohlíží sněhuláček 

 
 

před hotelem se dá posedět u táboráku nebo opékat buřty 

 
 

 

 



v HA jsou k dispozici kulečník, stolní fotbal a pingpong 

 
 

www.hausalpin.cz (stránky HA, obsazenost pokojů, předpověď počasí, webkamera…) 

www.dietauplitz.com (info o oblasti, předpověď počasí) 

www.douba.cz (v sekci Ďoubova kronika je dost fotek z HA v letech 2009 až do současnosti) 

 

http://www.hausalpin.cz/
http://www.dietauplitz.com/
http://www.douba.cz/

