Rakouské Alpy na kole
Ve dnech 22. – 27. 8. 2011 se uskutečnil výjezd
do Rakouských Alp, s cílem projet a poznat na kole okolí
Zell am See. Jelikož nikdo jiný neprojevil zájem, vyjeli
jsme pouze dva (Martin a Lenka). Zvolili jsme ubytování ve stanu, a to nedaleko Zell am See,
v campu Neunbrunnen u městečka Maishofen.
V den příjezdu jsme se byli na kolech projet okolo jezera Zeller See, do města Zell am See
a do okolních vesniček (cca 30 km).
Druhý den jsme měli v plánu výjezd horské silnice
na Glossglockner, což je nejvyšší hora Rakouska. Autem jsme
dojeli k mýtnici, odkud jsme již vyrazili na kolech. Čekalo nás 12%
stoupání, dlouhé 33 km, ve 30°C – prostě výzva. Po 13 km a
ve výšce 2.428 m.n.m. po zhodnocení našich fyzických a časových
možností jsme se rozhodli, že dál budu pokračovat sám a Lenka
se zatím bude kochat krajinou. Pod Glossglockner, na konec horské
silnice jsem tedy dojel sám. Po cestě zpět jsem vyzvedl Lenku
a hurá z kopce k autu a do kempu. Na kole najeto 72 km.
Dne 24. 8. jsem ráno vyrazil hledat cykloservis kvůli prasknuté špici z předchozího dne. Najel jsem
30 km, abych našel „schopný“ servis až v Kaprunu. Po návratu do campu jsme zvolili odpočinkovou
vyjížďku, a to do městečka Maria Alm a odtud konečně okruh terénem přes kopce Jufen a Natrun.
Najeto cca 40 km + 30 km díky neplánovanému hledání servisu.
Další den nás vyzývala „zelená střecha Evropy“ Hundstein
(2.117 m.n.m.). Je to kopec s nejvyšší nadmořskou výškou, který není
skalnatý, ale pokrytý travnatým kobercem. Jeli jsme z campu přes
Zell am See na Hundstein, dále pak do Maria Alm a zpět do campu.
Trasa vedla krásným terénem od asfaltu, přes šotolinu a cestu plnou
krav, až po náročné úzké cestičky, cca 55 km.
Dne 26. 8. jsme si dopoledne dali odpočinek od kol a jeli jsme na Krimmelské vodopády, které jsme
si prošli pěšky. Po návratu do campu jsme se večer projeli na kole po cyklostezce do Saalbachu
cca 32 km.
Celou dobu bylo počasí přesně podle sledované předpovědi, a to každý den slunečno a teploty přes
30°C. Na sobotu i na neděli už ale byl předpoklad výrazného ochlazení s deštěm. To se v sobotu ráno
bohužel potvrdilo, proto jsme se sbalili a vyrazili domů.
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