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V letošním roce se karavanistům lepila smůla na paty, protože díky pandemii Covidu-19 se rušila jedna akce za druhou. 

Do poslední chvilky jsme nevěděli, zda se naše dlouho očekávaná podzimní akce bude moci uskutečnit nebo ne. Nakonec 

to dopadlo dobře, výjezd se bez problémů uskutečnil a dokonce v Korutanech bylo daleko méně nakažených než v Česku. 

Z celkového počtu 56 přihlášených posádek jich to celých 50% nervově nevydrželo a na poslední chvíli se odhlásili. Toto 

je do jisté míry pochopitelné, ale pořadatelům to dělá velké problémy. 

Nakonec se skutečně sjelo v průběhu soboty 5.9. do krásného campingu na západním břehu jezera Ossiacher See celkem 

28 posádek českých karavanistů. Přes občasné ranní mlhy, nám počasí přálo a tak se všichni mohli plně věnovat 

naplánované činnosti. Pro ty, kteří se neměli čas připravit, jsem zajistil pro každou posádku tašku informačních materiálů 

včetně podrobných map turistických i cyklo tras. Mimo to každá posádka dostala složku s připravenými 12 celodenními 

výlety včetně všech podrobností pro poznávání krás Korutan v českém jazyce. 

Náplň pobytu si každý volil podle svých představ individuelně. Velká část karavanistů vybalila svá kola a elektrokola. 

Snad všichni využili krásné cyklostezky a objeli si Ossiacher See, zajeli si do blízkého Villachu, nebo se vydali po klikatých 

alpských silničkách. I my staříčci, jsme úspěšně objeli na půjčených kolech jezero Ossiacher See. 

Druhá skupina zase cestovala po okolí svými auty po doporučených trasách. Navštívili hlavní město Korutan Klagenfurt 

se světoznámým městečkem miniatur světových staveb v měřítku 1:25. Cestou se zastavili na nejvyšší dřevěné rozhledně 

na světě vysoké 100m Pyramidekogel, odkud byl díky slunečnému počasí překrásný rozhled po jezeře Wörther See i 

okolních korutanských jezerech a kopcích. Za zastávku rozhodně stálo navštívit jeden ze dvou kostelů na břehu jezera 

Wörther See v Maria Wörth i známou lípu z roku 1341. 

Snad nikdo nevynechal možnost si vyjet kabinkovou a následně sedačkovou lanovkou na blízký vrchol Gerlitzen (1911m) 

a pozoroval starty paraglidistů, kteří přistávali blízko našeho campingu. Přibližně 8 odvážlivců z řad českých karavanistů 

si let do údolí sami vyzkoušeli se zkušeným instruktorem. Ostatní se kochali pohledem na korutanská teplá jezera i pohoří 

Karavanky na rozmezí Rakousko-Slovinsko, nebo ochutnávali speciality rakouské kuchyně, které zde vařil kuchař 

z Liptovského Mikuláše. 

Možností výletů po zajímavých cílech zde byly desítky a nebylo v možnostech účastníků všechny navštívit. Toto je snad 

bude motivovat k opětovné návštěvě této oblasti. My s manželkou jsme zde byli již mnohokrát a pořád nacházíme další 

zajímavá místa, nebo se rádi vracíme na místa, kde se nám obzvláště líbilo. 

Nelze v tomto článku popsat všechna zajímavá místa, která jsme navštívili. Snad Vám naše putování blíže objasní 

fotografie z naší cesty, které se najdete v albu na: 

https://campingclubroznov.rajce.idnes.cz/2009_Rakousko_s_karavanem_-_Ossiacher_See/ 

Byli jsme překvapeni tím, že i když již bylo po hlavní sezoně, byl nejen náš camping, ale i všechny další okolní campingu 

byly plně obsazeny (a jen okolo Ossiacher See je jich cca 14).  

I zde byl patrný strach z pandemie Covidu-19. Do recepce mohly vstupovat pouze 2 osoby a roušky bylo třeba použít 

v obchodech, lanovkách a hromadné dopravě. Není však třeba mít strach, protože Korutany jsou druhou rakouskou zemí 

s nejmenším výskytem Covidu-19.  Doufám, že se do příštího jara situace uklidní a čeští karavanisté se budou moci opět 

setkat na jiném místě této krásné a pohostinné země. 
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