RAKOUSKEM S KARAVANEM –
KORUTANSKÁ JEZERA
6. 6 – 18. 6. 2015
V letošním roce jsme se rozhodli opět navštívit mé oblíbené Rakousko, tentokrát jeho jižní část, spolkovou republiku
Korutany. Korutany jsou hornatou zemí s nepřeberným množstvím rekreačních možností a historických památek.
V Korutanech je celkem více než 1270 jezer, z toho 200 ke koupání s vodou teplou až 28C. Během našeho pobytu jsme
navštívili celkem 8 jezer. Díky tomu, že Alpy na severozápadu brání pronikání chladného vzduchu, je v této oblasti nejvíce
slunečných dní z celého Rakouska.
V sobotu 6.6. dopoledne vyjíždíme z Rožnova směrem Rakousko. Cesta rychle ubíhá až k Vídni. Zde, díky opravě dálničního
mostu Praterbrücke přes Dunaj doprava stojí. Celou hodinu popojíždíme krokem metr za metrem. Jak přejedeme opravovaný
most jde už všechno hladce. Na smluvené parkoviště přijíždíme v dohodnutou hodinu. Zde se setkáváme s další naší
posádkou, manželi Dorotíkovými. Po bezproblémovém přespání na parkovišti u motorestu Pack pokračujeme k jezeru
Turnersee a campingu Breznik ( GPS: 46°35'07.8"N, 14°33'58.5"E, http://www.breznik.at/). Protože jsme ještě zde čekali na
naši třetí posádku manžele Schreiberovi, měli jsme čas si vybrat místo pro všechny posádky dohromady. Po zabydlení jsme se
šli osvěžit do jednoho z nejteplejších jezer Rakouska. Voda byla skutečně teploučká a tak jsme to několikrát zopakovali. Po
prohlídce tohoto velkého campingu jsme zjistili, že asi 70 – 80% všech karavanů je zde umístěno nastálo se všemi možnými
přístřešky, kuchyňkami a budkami na nářadí jako na předměstí. Některé z nich byly přímo ohyzdné.
V pondělí ráno 8.6. jsme se přemístili k jezeru Keutschachsee do campu Strandcamping Süd (GPS: 46°35'6"N, 14°10'23"E,
http://www.strandcampingsued.at/). I když tento camping byl nejmenší, rodinného typu, líbil se nám z navštívených
campingů nejvíce. V tomto campu jsme strávili 2 noci a tak jsme měli více času si prohlídnout zajímavosti v okolí. Zatím co my
jsme vyjeli na vyhlídkovou věž Pyramidenkögel (GPS: 46°36'41.1"N 14°08'43.0"E, http://www.pyramidenkogel.info) autem,
naši přátelé se tam vydali na elektrokolech. Vyšlapat nahoru, i když za pomocí nejnovější techniky jim dalo zabrat, ale nahoru
se přece všichni dostali. Pyramidenkögel je nová nejvyšší dřevěná vyhlídková věž světa, vysoká 100m, odkud je překrásný
rozhled na jezero Wörthersee a korutanskou krajinu. Odpoledne jsme navštívili jezero Wörthersee, na jehož břehu je
památný kostel Maria Wörth. První zmínka o tomto kostelu je z roku 900 n.l. Vedle kostela stojí také památná lípa zasazená
v roce 1341. Po malém odpočinku jsme navečer zajeli do Klagenfurtu na prohlídku Minimundusu, známého městečka
miniatur známých světových staveb (GPS=46°37'13.9"N 14°15'49.4"E , http://www.minimundus.at/),. Česko zde zastupuje
model Staroměstské radnice. Po prohlídce pěkných staveb jsme se ještě přesunuli do centra města a prošli se tam po ulicích.
Potom jsme spěchali do campingu, abychom se ještě mohli vykoupat v teplém jezeře Keutschachsee.
Ve středu jsme pokračovali v našem putování k jezeru Faakersee do campingu Arneitz (GPS: 46°34'32.696"N 13°56'6.306"E,
http://www.camping-arneitz.at/). Leží přímo na břehu jezera s překrásnou písčitou pláží. Tento velký camping jsme si pouze
prohlédli. Původně jsme zde chtěli zůstat dvě noci, ale rozhodli jsme se pokračovat dál až k jezeru Ossiachersee vzdáleného
pouze 14km. Zde jsme se ubytovali v Campingu Strand Bad Ossiacher v Annenheimu (GPS: 46°39′25.668″N 13°53′33.900″E,
http://www.camping-ossiachersee.at/), který leží přímo na břehu jezera. Odtud jsme podnikali výlety za poznáním po okolí.
Blízko u campingu je dolní stanice lanovky na Gerlitz (1909m). Odtud byl překrásný výhled na okolní hory ale i jednotlivá
korutanská jezera. Tento vrcholek je rájem pro milovníky paraglidingu, kteří přistávali přímo na louku u campingu.
Druhý den jsme si zajeli na 16km placenou horskou silnici Villacher Alpen Strasse ( GPS: 46°36'10.241"N, 13°48'58.963"E,
http://www.villacher-alpenstrasse.at/) vedoucí okolo skokanských můstku po horském hřebeni až do výšky 1732m. Část
tohoto hřebene se v minulosti zesunula do údolí a tak jsme jeli po hraně skalní stěny vysoké 600m (Rote Wand). Tuto výšku
jsme si mohli vychutnat na vyhlídkové plošině trčící na kolmé skále. Pod námi jsme viděli dálnici vedoucí do Italie, řeku Drávu
a masiv Karavanek a Julských Alp, pohoří tvořící hranici s Itálií a Slovinskem. Současně jsme navštívili alpskou botanickou
zahradu, kde jsou vysazeny rostliny a stromy rostoucí ve zdejším kraji.
Následující den jsme objeli výletní lodí celé jezero Ossiachersee. Během cesty jsme si to vychutnávali a kochali se pohledem
na krásnou krajinu a pozorovali naplněné campingy na břehu jezera.
Poslední jezero, které jsme při našem putování navštívili bylo Millstattersee nazývané drahokamem Korutan. Zde jsme se
ubytovali v campingu Brunner v Döbriachu na JV straně jezera (GPS: 46°46'3.648"N 13°38'54.600"E, http://www.camping-

brunner.at/). Tento camp je docela šikovný, jen parcely jsou menší, takže Standa měl problémy se zaparkováním. Toto jezero
má vysloveně rekreační charakter. Vzhledem k okolním vysokým horám se dá objet pouze z jedné strany. Celé okolí jsme si
projeli, navštívili Spittal a.Dr. Nejvice se nám líbil Millstatt s pěknou parkovou úpravou, starým klášterem a pobřežní
promenádou.
V neděli rán bylo asi Dorotíkům smutno po domově a tak se rozhodli jet domů. My se Staňou a Věrkou se vydali na výlet na
Goldeck . Jeli jsme tam lanovkou a po dalším pěším výstupu na vrchol (2142m) se začalo dost mračit, a tak jsme spěchali zpět
abychom nezmokli, ale stejně jsme tomu neunikli. Po návratu do campu začalo hustě pršet a tak i Staňa sbalil svůj tábor a asi
v 13 hodin odjeli také domů a my zde zůstali sami dva.
Druhý den jsme si zajeli do Bonsai-Zentrum v Seebodenu, kde na ploše 10000m2 je vystaveno přes 3000 bonsaí, z nichž
některé jsou přes 100 let staré.
V úterý se počasí stále nelepšilo a tak jsme se rozhodli se přemístit do termálních lázní Bad Waltersdorfu nad Grazem. Až po
Klagenfurt jsme jeli za silného deště, ale pak se počasí umoudřilo.
Bad Waltersdorf je malé městečko na jehož okraji je malý rodinný camping Rath a Pichler (GPS: 47°9'46.182"N,
16°1'20.935"E, http://www.camping-bad-waltersdorf.at/). I když je camping malý, nechybí mu nic z komfortu velkých campů.
V okruhu 5km se nachází 3 termální lázně: léčebné – Heiltherme, H2O – zážitkové, Rogner Therme Blumau. Léčebné lázně
byly v době naší návštěvy v rekonstrukci (do 17.7).
Ve čtvrtek 18.6 jsme se vrátili domů. Celkově hodnotím tuto cestu jako velmi zdařenou a programově zajímavou. Tato oblast
je turisticky velmi vyspělá. Campingy jsou zde na velmi vysoké úrovni a jejich síť je velmi hustá. Některé z nich mají ocenění
Best Camping 2015, které vydává německý autoklub ADAC. Škoda, že takové campy nemáme také u nás. Zajímavé je, že
zatím, co naše kempy v období hlavní sezony zejí prázdnotou, rakouské kempy i v mimosezonní období a při silné konkurenci
jsou téměř plné. Plně jsme využili slevovou předsezonní ACSI kartu a tak jsme platili průměrně 20 € za posádku a noc. Jak
jsem zjistil v jednom campingu, tuto kartu využívá cca 50% karavanistů přijíždějících do campu.
Další užitečná karta, kterou doporučuji budoucím návštěvníků této oblasti je Kärtner Card, kde za 36 €/os na týden máte
zdarma vstup do 100 turistických atrakcí v Korutanech. Při ceně jízdenky na lanovku 20€ je návratnost této investice rychlá a
úspora je vysoká. Ke kartě obdržíte podrobný katalog všech atrakcí se všemi údaji.
Všude jsme se setkávali s dostatkem (ne-li přebytkem) kvalitních a podrobných informačních materiálů a map, samozřejmě že
zdarma.
Již nyní začnu připravovat další cestu po Rakousku, kam, to je dosud tajné.
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