
Po třech letech jsme se opět rozhodli s manželkou strávit týden v rakouských Alpách, tentokrát s naším 

karavanem. 

Jako místo pobytu letošní návštěvy jsme zvolili Sportcamp 

Woferlgut v Brucku. Odtud jsme měli kousek ke všem 

 turistickým zajímavostem, které jsme chtěli navštívit. Sport 

Camping Woferlgut (GPS:47°16'59.9"N12°49'00.2"E) je jeden 

z nejlepších a největších campingů v Rakousku. Byl vyhodnocen 

(obdobně jako Várkért Camping v Pápě) autoklubem ADAC a 

ANVB jako „Best Camping 2014“. Využili jsme nabídky „Top-

Wochen 2014 für Campingprofis“, kde týdenní pobyt pro 

dvoučlennou posádku stál 119€ mimo elektřinu, lázeňsku taxu a 

poplatku za prostředí. Karavanisté mají zde k dispozici několik set 

100m2 parcel, každá s přípojkou pitné vody, odpadu, elektrického 

proudu, plynu, kabelové televize. Pro ubytované jsou 3 sociální 

zařízení, jejichž úroveň a čistotu je třeba obzvlášť vyzvednout. 

Pro náročné zákazníky je zde možnost pronájmu samostatných 

koupelen s rozměrnou vanou, sprchou, dvojitým umyvadlem, 

skříní, trezorem, samostatným WC, ohřívačem ručníků, fénem a 

televizorem. I když pronájem koupelny stojí 10 až 23€, je o ně 

mezi hosty zájem. Mimo to mají návštěvníci zdarma 3 tenisové kurty, vyhřívaný venkovní bazén, vlastní jezero 

15000m2, saunu, turecké lázně, dětská hřiště, fitness studio, bezplatné internetové stanice, restauraci, obchod, 

denní pěší a cyklotúry s průvodcem, hlídání dětí zdarma atd. atd. Skutečně služby campingu jsou na velmi vysoké 

úrovni a mohly by být vzorem pro naše provozovatele.  Podrobné informace si můžete prohlédnout na jejich 

webových stránkách - www.sportcamp.at/campingplatz 

Prvním našim výletem byl celodenní výlet Grossglocknerskou 

vysokoalpskou silnicí. Tato 48km dlouhá silnice se svými 36 

serpentinami je nejoblíbenější turistický cíl Rakouska a její projetí 

patří mezi skutečné zážitky. I když průjezd stojí 34€ za auto, 

rozhodně nebudete této částky litovat. Nám počasí přálo a tak 

jsme si průjezd vychutnali. Naše oktávka se vyšplhala až na 

nejvyšší bod této silnice Edelweisspitze (GPS:47°07'25.5"N 12°49'52.7"E) 

ve výši 2571m. Ve zdejší restauraci jsme si dali výbornou kávu a 

jablečný štrúdl s vanilkovým krémem a současně jsme 

vychutnávali okolní zasněžené vrcholy vysoké přes 3000m. 

Pokračovali jsme přes tunel Hochtor 2504m (GPS:47°04'57.7"N 

12°50'32.7"E) k úpatí nejvyšší hory Rakouska Grossglockner 3798m 

na Kaiser-Franz-Josef Höhe (GPS:47°04'31.5"N12°45'04.4"E) nad 

ledovcem Pasterze. Zde je vybudováno návštěvnické centrum 

s velkými patrovými garážemi. Za léta co jsme toto místo již 

navštívili, bohužel ledovec závratnou rychlostí taje, takže je 

možné, že za pár let zde již nebude. Odtud jsme sjeli dolů na 

korutanskou stranu do malebné vesničky Heiligenblut (GPS:47°02'23.8"N 12°50'28.7"E). Zde jsme si prohlédli zdejší kostel 

http://www.sportcamp.at/campingplatz


a hřbitov, kde je pomník všem horolezcům, kteří zde přišli o život. V kovové knize jsou uvedena jména těchto 

horolezců. Bohužel několik z nich bylo i z Česka. V pozdní odpoledne jsme se vrátili do campu na poslední chvíli, 

tak abychom svinuli markýzu před nečekanou silnou bouří, která byla pro nás překvapením při tak pěkném počasí. 

Podrobné informace o silnici najdete na webových stránkách - www.grossglockner.at, nebo se projet touto silnicí 

na motocyklu kliknutím -ZDE- 

Další den jsme navštívili jedno z nejnavštěvovanějších alpských 

turistických středisek Zell am See (GPS: 47°19'23.1"N 12°47'47.8"E). Toto 

městečko leží na břehu jezera Zeller See s jeho průzračnou 

vodou. Zde se nachází převážně luxusní hotely a restaurace. 

Vzhledem k nedostatku místa jsou starší stylové alpské hotely 

bourány a mnohdy nahražovány nevkusnými moderními hotely. 

Překvapeni jsme byli nebývaným množstvím přistěhovaných 

arabských obyvatel a tomu přizpůsobených nápisů v arabštině. 

Velmi často jsme potkávali zahalené ženy v burkách a v černých 

šatech až po zem. Nákupní střediska jsou všechny soustředěny 

mimo Zell ve Schüttdorfu, který jsme také nezapomněli navštívit. 

Odpoledne jsme si udělali okružní procházku okolo jezera, kde 

jsme si prohlédli Zell am See za všech stran a také navštívili 

horskou restauraci Mitterberghof (GPS:47°20'20.8"N 12°49'37.6"E) 

nacházející se ve čtvrti Thumersbach na protějšm břehu jezera. 

Cesta k této restauraci po úzké asfaltové silnici až do výšky 

1200m je sama o sobě zážitkem. Z terasy restaurace je kouzelný pohled na jezero a panorama Alp s vrcholky 

Kitzsteinhornu, Schmittenhöhe a dalšími přes 3000m vysokými vrcholy. Mimo to zde v roce 2012 otevřeli 

překrásnou dřevěnou kapličku. Podrobné informace najdete na webových stránkách www.mitterberghof.at/ 

Náš oblíbený alpský vrchol, kam rádi zajíždíme, je Asitz,. Toto je 

místo, kde si přijdou na své snad všichni návštěvníci. Cesta na 

Asitz začíná v obci Leogang (GPS: 47°26'20.2"N 12°43'07.6"E). K dispozici 

je velké bezplatné parkoviště lemované hotely, restauracemi i 

obchody. Pro karavanisty je zde „Stellplatz“, kde můžete za 

malou částku přenocovat. Na Malý Asitz (GPS: 47°24'39.9"N 

12°42'53.0"E) se dostanete pohodlně kabinovou lanovkou (18€). 

Doporučuji vystoupit v mezistanici a navštívit dobrodružný park, 

kde se pobaví děti i dospělí. (www.leoganger-bergbahnen.at/de/sommer/asitz-tipps/sinne-erlebnispark/) Dále je 

zde výstava alpských bylin a rostlin. Za zhlédnutí také stojí Leův vodní svět, předvádějící kouzla vody. Pro majetné 

kaskadéry (1jízda= 80€) je zde připravena atrakce „Flying Fox XXL“, kde připoután ve speciálním postroji se řítíte 

1,6km do údolí rychlostí 140km/hod (www.flying-fox-xxl.at). Tuto atrakci jsme ovšem rádi vynechali a to nejen 

z finančních důvodů.  

Samostatnou kapitolou je park pro horská kola, největší zařízení 

tohoto druhu v Evropě se 160km značených MTB tras. 

(http://bike.saalfelden-leogang.com/de/bikeparkleogang/). Ze 

střední stanice lanové dráhy začíná několik cyklo-tratí různých 

obtížností, které končí u dolní stanice. K dispozici jsou i ostatní 

služby pro bikery, jako prodejny kol a příslušenství, servisy kol, 

umývárny kol atd. Několikrát ročně se zde konají vrcholové 

bikerské závody jako mistrovství světa nebo světový pohár.  

http://www.grossglockner.at/
https://www.youtube.com/watch?v=xlEThZPb5X8
http://www.mitterberghof.at/
http://www.leoganger-bergbahnen.at/de/sommer/asitz-tipps/sinne-erlebnispark/
http://www.flying-fox-xxl.at/
http://bike.saalfelden-leogang.com/de/bikeparkleogang/


Po prohlédnutí těchto atrakcí jsme pokračovali lanovkou do horní 

stanice Malého Asitzu, odkud po 30 minutové procházce s 300m 

převýšením jsme došli na vrchol Velkého Asitzu (1916m) (GPS: 

47°24'09.3"N 12°42'07.8"E), odkud je překrásný rozhled na celý masiv 

Alp. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na oběd v restauraci-

muzeu „Alte Schmiede“. Prohlídka a zastávka v této velké 

restauraci rozhodně stojí za to. Nedejte se však starobylostí 

prostředí zmást, tato restaurace byla postavena před cca 10lety. 

Kousek od této restaurace ve výšce 1760m byl před několika lety postaven nejvýše položený pivovar v Evropě (GPS: 

47°24'34.2"N 12°42'54.0"E), kde přímo na místě můžete ochutnat toto pivo. Pokud v budoucnu navštívíte tuto oblast, 

rozhodně Vám doporučuji sem zajet a strávit zde příjemně celý den.   

Další den jsme navštívili Saalfelden (GPS: 47°25'36.3"N 12°50'53.8"E). 

Samotné město není zajímavější než okolní podobná města. 

Jednu turistickou zajímavost však doporučuji navštívit. Na 

severním okraji města se nachází na téměř kolmé skalní stěně 

kostelík Sv.Jiří se skutečným poustevníkem (GPS: 47°26'36.3"N 

12°51'30.9"E). Poustevníci zde bydlí již od roku 1700. Najít cestu 

k němu není jednoduché, ale místní obyvatelé Vám poradí. My 

jsme letos měli smůlu, protože místo poustevníka jsme našli na 

dveřích lístek „Přijdu v 15 hodin“. Je zde ve skalách vyhloubená kaple, kde konají občas bohoslužby. U poustevníka 

si můžete zakoupit pití a poskytne vám informace o okolí. Odměnou za výstup je překrásný rozhled na údolí a 

masiv Alp. 

Týden, který jsme v této části Alp strávili, byla příliš krátká doba na to, abychom navštívili všechny turistické 

zajímavosti, které zdejší okolí nabízí. Na každém kroku jsme se setkávali s dokonalými službami pro turisty a 

realizovanými nápady jak sem turisty přilákat a zabavit je tak, aby se zde zdrželi co nejdéle. Tento termín jsme 

zvolili z důvodu nižších předsezonních cen a menšího náporu turistů. Pokud budeme zdraví, tak bychom se chtěli 

v příštím roce se sem opět vrátit a prohlédnout si další část krás zdejšího kraje. Pokud budete mít zájem, budeme 

rádi, když pojedete s námi. Cesty rozhodně nebudete litovat. 

Vašek Hronek 
Červenec 2014 

 

 

 


