„FUJIJAMA“ A „GRAND CANYON“ DOLNÍHO RAKOUSKA

Majestátní horou, trůnící kouzelné krajině v srdci alpského předhůří
až k Dunaji ve spolkové zemi Dolní Rakousko, je 1893 metrů vysoký
markantní vápencový masiv Ötscher. Ötscher má něco zvláštního do
sebe; jsou jistě mnohem vyšší hory, avšak sotva jedna, která tak
mohutně trůní okolní zemi jako on. Zejména na podzim či koncem
jara, kdy z jeho vrcholových partií září do širokého okolí sněhová
pokrývka, je jeho přezdívka dolnorakouská Fujijama naprosto
příznačná.

Vrchol Ötscher má i svoje dějiny; již v 9.
století byl Slovany uctíván jako „Ocàn“ –
otec hor. Prvním písemným dokumentem,
zmiňujícím Ötscher je kniha kláštera
Mondsee z roku 1100, kde je hora
nazývána Othzan, což je odvozenina od
slovanského názvu. Zřejmě první ověřený
výstup na jeho vrchol uskutečnil roku
1574 botanik Karl Clusius. Roku 1591 je z příkazu císaře Rudolf II. hledána
v jeho svazích zlatá žíla. Velkého významu pro ochranu nejen okolního
obyvatelstva dosáhl vrchol při tureckých vpádech roku 1663, kdy na něm
byly zapalovány varovné ohně, viditelné na velkou vzdálenost.
Dnes je Ötscher i jeho široké okolí součástí
Přírodního parku Ötscher-Tormäuer, který je
největším a pro mnoho návštěvníků i nejhezčím
přírodním parkem Dolního Rakouska. Se svými
hluboce zaříznutými říčními toky, rozlehlými
horskými loukami a strmými skalnatými vrcholky
platí za pravý ráj pěších turistických výletů,
nabízejících milovníku přírody obrovskou paletu skvostů alpské květeny.
Bizarní přírodní krásy uprostřed divokých roklí, směle položených stezek
s můstky, překlenujícími pěnící a burácející vody potoka Ötscherbach dělají
z rokliny Ötscheru „Grand Canyon“ Rakouska.

Za panoramatickými výhledy na vrchol Ötscher
Stanout na vrcholku této majestátní hory a za jasného počasí obhlédnout
krajinu od pohoří Schneeberg na východě až k Dachsteinu, s panoramatem
od Šumavy k nejvyššímu rakouskému pohoří Hohe Tauern je přáním snad
každého návštěvníka tohoto nádherného přírodního parku. Východiskem
turistických túr je bývalá dřevorubecká obec Lackenhof, ležící v údolí pod
severozápadní částí hřebene, která je dnes významným turistickým centrem,
nabízejícím ubytování v různých cenových kategoriích, od hotelů a penzionů
po dobře vybavený autokemp.
Při započetí výstupu značenou cestou
od neplaceného parkoviště u spodní
stanice lanovky je třeba počítat
s celkovým převýšením téměř 1100
výškových metrů a rovněž tak
dlouhého sestupu, což zabere dobrých
osm hodin chůze. Pokud využijeme
sedačkové lanovky, která nás vyveze k horské chatě Ötscher Schutzhaus,
zkrátíme si stoupání o 600 výškových metrů, ale i tak zbývá k vrcholu
vystoupat ještě přes 570 výškových metrů. Červeně značená pěšina č. 4,
klikatící se zprvu svahem mezi klečí, vyšplhá po chvíli ke skalnatému jižnímu
okraji hřebene, odkud se začnou otevírat výhledy do údolí. Po půldruhé
hodince stoupání kvetoucí alpskou
zahradou jsme u vrcholového kříže a může
nastat panoramatické kochání okolní
krajinou.

Nespěcháte-li zpět k lanovce, doporučuji
pokračovat dál hřebenem k jeho
severovýchodnímu okraji, odkud se otevřou zajímavé pohledy na hluboko
pod námi se táhnoucí lesnatou náhorní planinu, zbrázděnou Ötscherským
„Grand Canyonem“.
Sestup rozeklaným hřebenem
Rauher Kamm, při němž je často
třeba se otočit obličejem ke skále
a nohou hledat pevný stup, lehce
polechtává nervy a nelze jej
rozhodně doporučit svátečním
výletníkům v letních sandálech.

Po jeho zdolání pokračuje pěšina
v příkrém sestupu lesem až ke
křižovatce lesních cest Bärenlacken,
které dosahujeme po zhruba třech
hodinách cesty z vrcholu Ötscheru.
Další hodinku budeme pokračovat lesní
cestou vlevo k rozcestníku u osady
Raneck, ležící v menším sedélku, odkud
následuje hodinový sestup asfaltovou
silničkou kolem horských luk
Ötscherwiese zpět do Lackenhofu.

Za romantikou do „Grand Canyonu“
Za východisko romantického putování si můžeme zvolit obec Erlaufboden,
ležící u ústí říčky Erlauf na okraji soutěsky Hintere Tormäuer. Dostaneme se
sem z hlavní silnice, vedoucí od Mariazellu na Puchenstuben odbočením
vlevo za městečkem Josefsberg. Při využití Mariazellské úzkokolejné dráhy
se k ústí rokliny nejsnadněji dostaneme z nádraží Gösing a.d.
Mariazellerbahn dva kilometry dlouhou značenou cestou dolů do údolí.
Od rozcestníku u neplaceného parkoviště na okraji soutěsky nás bude
soutěskou provádět žlutá značka společně s červeně značenou cestou č.677,
která vychází po pravém břehu říčky Erlauf. Cesta hlubokou roklinou,
sevřenou vysokými skalními stěnami, po jichž místy stékají pramínky vody
má svoje neopakovatelné kouzlo.

Chvílemi tiché zurčení tyrkysově zbarvené říčky dole pod námi se střídá
s hukotem valícího se proudu v nesčetných kaskádách či tůních. Po hodině
mírného stoupání a přechodu z jednoho břehu říčky na druhý míjíme
rozcestník u mezi stromy schované vodní elektrárny, kolem níž vede vlevo
do svahu odbočka k menšímu vodopádu Lassingfall. Půl kilometru dál po
žluté značce se stékají vody potoka Erlauf, padajícího mezi skalními stěnami
Erlaufmäuer z vodní nádrže na náhorní planině s potokem Ötscherbach,
stékajícím soutěskou zpod jihozápadních svahů Ötscheru.

Místy lze v průzračném toku potoka spatřit prohánějící se nádherné pstruhy,
zatímco jeho břehy jsou posety kouzelnou alpskou květenou. Po další
hodince příjemného průchodu roklinou se objevuje vlevo ve svahu za
mostkem útulný výletní hostinec Ötscherhias, poskytující příjemné
občerstvení v tomto malebném prostředí.

Zde roklinu opustíme a značenou stezkou svahem nad hostincem
vystoupáme podél potoka Mühlbach na náhorní planinu a lesní cestou podél
vodní nádrže dorazíme k vlakovému nádraží Erlaufklause. Závěr
romantického výletu bude patřit Mariazellské úzkokolejné dráze, která nás
malebnou krajinou doveze za 2,70 € na nádraží Gösing a.d. Mariazellerbahn.
Horskými loukami Hochbärneck ke kaskádám Trefflingfall
Severně od hřebene Ötscheru, odděleny roklinou Vordere Tormäuer leží ve
výšce kolem 900 metrů malebné horské louky Hochbärneck, poskytující
příjemnou relaxaci i hezké výhledy jak na masiv Ötscheru, tak i okolní
krajinu přírodního parku.
V ústí rokliny Vordere Tormäuer,
necelé dva kilometry od hostince
Schindlhütte při silnici od Gamingu se
na levém břehu říčky Erlauf nachází
lesní parkoviště, sloužící jako výchozí
bod pěšího okruhu. Dřevěná chatka
s informačními panely o přírodním
parku, sloužící jako odpočívadlo, je
vybavena i toaletami. Červeně
značená lesní cesta č.21 pozvolna vrstevnicově
stoupá kolem zemědělského
statku, odkud se začínají
otvírat pohledy na roklinu
s masivem Ötscheru
v pozadí. Kousek výš vchází
značka zcela nečekaně do
dvora zemědělského
stavení, u jehož vchodu po pravé straně vytéká
pramen pitné vody. Brankou nalevo se dostaneme
k turistickému rozcestníku nad statkem, od něhož
pokračujeme po značce vpravo a po půldruhé hodině
cesty od parkoviště jsme nahoře na loukách,
u turistické chaty Hochbärneck Haus. Ta
kromě občerstvení s příjemným venkovním
posezením pod stoletou lípou poskytuje
turistům i ubytování, přičemž pro děti je tu
k dispozici hřiště s mnoha atrakcemi. Uvnitř
ve výčepu jsou vystaveny sportovní trofeje
majitelky horské chaty, kterou je bývalá
rakouská olympionička Erika Pieber.
Od rozcestníku na konci louky nad
chatou se stojí za to vydat doprava
pěšinou na vyvýšeninu s dřevěnou
vyhlídkovou věží, poskytující zajímavé
výhledy na okolní krajinu. Po červené
značce č.21 pak pokračujeme doleva
lesní cestou směrem na Treffling, kam

dojdeme asi za hodinu. Na okraji osady, vedle parkoviště s kioskem je
chatka se vstupem do přírodního parku, od níž se po půlhodince cesty podél
potoka Trefflingbach dostaneme k horní části kaskád Trefflingfall, padajících
z velké výšky úzkou skalní soutěskou. Nádhera a bizarnost tohoto přírodního
výtvoru donutí každého k zastavení; je to jistě nejzajímavější úkaz, který
voda v přírodním parku Ötscher-Tormäuer vytváří. Od spodní části vodopádů
následuje dvoukilometrová cesta roklinou podél říčky Erlauf zpět
k parkovišti.

V nedalekém Gamingu doporučuji k prohlídce nově zrekonstruovaný klášter
mnišského řádu kartuziánů – Kartause Gaming, který je největším svého
druhu ve střední Evropě. Založil jej vévoda rakouský Albrecht II. a 452 let
v něm žili Kartuziáni, nazývaní „bílí mniši“. V místním chrámu „Maria Thron“
jsou pak Albrecht II. a jeho choť Johanna von Pfirt spolu s Alžbětou, dcerou
císaře Karla IV. pochováni.

A abychom nezůstali jen u pěších výletů po přírodním parku, doporučuji
příjemnou koupel či relaxaci u kouzelného jezera Lunzer See, sevřeného
mezi kopci u městečka Lunz am See západně od masivu Ötscheru.
Praktické informace:
Jak se tam dostat :

z dálnice A1 Wien – Salzburg sjet za městem St.
Pölten u exitu na Ybbs a.d. Donau a pokračovat
silnicí B25 na Scheibbs, Gaming, Lackenhof,

Doporučená turistická mapa :
Freytag&Berndt WK 5031
Mariazell-Ötscher-Josefsberg-Annaberg- Erlaufsee
1 : 35 000
Výletní hostinec Ötscherhias – otevřeno 1.květen – 26. říjen (bez
zavíracího dne)
- telefon: +43(0)664 2759888,
www.mitterbach.at
Horská chata Hochbärneck Haus – tel.+43(0)7482 / 48464,
mobil. 0676 / 403 8531
www.hochbaerneck.com
2 –lůžkové pokoje 15 € / os.
ubytovna – 7,5 € / os.
Kartause Gaming – prohlídky květen – říjen 11. a 15. hod., jindy po
telefonické domluvě
tel. +43(0)7485 / 98682
e-mail : verwaltung@kartause.at
www.kartause.at
Lackenhof – Ubytovací hostinec a autokemp Familie Digruber tel. +43 7480 5276,
e-mail : office@digruber.at
lanovka na Ötscher – 6 € (jeden směr)

Lunz am See - Ferienwohnung Pechhacker Martha, Lunz am See,
Bodingbachstrasse 20
Tel. +43(0)7486 / 8850
prázdninový byt pro 4-5 osob, 36,5 €
- „Schaureith“ Enöckl Maria und Peter, Lunz am See
tel. +43(0)7486 / 8276 e-mail : fam.enoeckl@utanet.at
2 lůžk.pokoje 15-17 €, „Waldhaus“ pro 4 osoby 49-57 €
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