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Zdena Kubanová a Franti‰ek Forman
jsou aktivní ãlenové Jachetního oddílu
na letovické pfiehradû Kfietínka. âasto
vyráÏí na netradiãní v˘lety; tentokrát
popisují svou cestu na vlastnoruãnû 
upraven˘ch motorov˘ch lehokolech ko-
lem Dunaje k Hal‰tatskému jezeru v po-
hofií Dachsteinu.

Po absolvování dovolené na lehoko-
lech vybaven˘ch motory v Maìarsku
v roce 2008 jsme o nûkolik let pozdûji 
opût uvaÏovali, Ïe si takov˘ v˘let s ob-
mûnou zopakujeme a rozhodli jsme se,
Ïe nav‰tívíme Rakousko. Nejdel‰í ãást
cesty mûla probíhat po Dunajské cyklo-
stezce ã. 6, jako cíl jsme zvolili mûsteã-
ko Hallstatt v oblasti Dachsteinu.

Vyjeli jsme z Penãic u Pfierova na 
osmidenní trasu. První den, v ãervenco-
vou nedûli, nám poãasí pfiálo. Cesta
vedla do Hulína, Otrokovic, dál pfies
StráÏnici a první den konãila na
Slovensku v kempu Rudava v Mal˘ch
Levárech. 

Druh˘ den jsme vyjeli smûrem na
Záhorskou Ves, kde jsme poobûdvali
a pokraãovali k pfiívozu pfies fieku
Moravu do Rakouska. Ve vsi nás stra‰i-
li, Ïe kompa pro vysok˘ stav vody ne-
jezdí, ale pfiesto jsme tam zamífiili
a zrovna se chystala první plavba po
bezpeãnostní pfiestávce. Pfiívoz ãile fun-
guje tam i zpût, v mÏiku jsme byli
v Rakousku a pokraãovali silnicí ã. 8 na
VídeÀ. Ve Vídni jsme jeli po hlavní tak
dlouho, dokud jsme nenarazili na
Dunaj. Bylo to slepé rameno blízko ja-
chetní ‰koly a od té chvíli jsme se po-
hybovali vût‰inou po cyklostezkách. 

Jedeme po pravé stranû fieky a dostá-
váme se do centra Vídnû. U vody je

Dunaje za vodním dílem, které rozdûlu-
je hlavní tok a slepé rameno.

Dunaj je ‰irok˘ a krajina plochá, jen
nad protûj‰ích bfiehem se zvedají kopce.
K veãeru pfiijíÏdíme do Tullnu, kde se
ubytujeme v místním kempu a jdeme se
podívat do mûsteãka.

Tulln je pln˘ kvûtin a pûknû osvûtle-
n˘, dáme si pivo a vracíme se do kem-
pu. V sousedním stanu jsou Holanìané,
ktefií jedou od pramene Dunaje dolÛ po
proudu a celou cestu jim pr‰í. Trochu
nás vystra‰ili, zvlá‰tû kdyÏ druh˘ den
ráno skuteãnû pr‰í, ale po snídani balí-
me a vydáváme se v nepromokách na
cestu. Je úter˘. Po pár kilometrech se 
ukazuje opût sluníãko a je krásnû.
Cyklostezka je dobfie znaãená, coÏ se
ale o okresních silnicích fiíct nedá.

Stezka nás vede do KremÏe krásnou
krajinou s ovocn˘mi sady s meruÀkami,
broskvemi, jablky a vinohrady. V KremÏi
máme volbu pokraãovat rovno po hlavní,
nebo jet doprava k Dunaji; volíme první
moÏnost a rychle se po hlavní silnici po-
souváme kupfiedu. Je zde v‰ak pfiíli‰ vel-
k˘ provoz a proto se rozhodneme vrátit
k Dunaji po klidnûj‰í cestû. Po nûkolika
kilometrech se v‰ak ukazuje, Ïe musíme
pfiekonat nûkolik pásem kopcÛ a naráz je
cel˘ ãasov˘ náskok pryã. Navíc musíme
v horku tlaãit tûÏká kola do prudkého
stoupání nûkolik kilometrÛ a máme co dû-
lat, abychom stihli do veãera dojet do dal-
‰ího kempu u Dunaje. Tuto ãást cesty
jsme nazvali horskou etapou.

Nakonec se po dlouhém sjezdu do-
stáváme do kempu u Dunaje, jdeme na
obhlídku mûsteãka, dáváme vínko
v kempové hospÛdce a jdeme spát. Brzy
ráno opou‰tíme kemp a pokraãujeme

dále podél Dunaje proti proudu. Na nû-
kter˘ch místech je moÏno cestovat
vpravo i vlevo od toku Dunaje.

Na‰ím dal‰ím nejbliÏ‰ím cílem je
mûsto Wels, které leÏí uÏ mimo dunaj-
skou cyklostezku. Znaãení kolem mûsta
je nedostateãné, dvakrát se dostáváme
na jedno místo, lidé na nás chrlí nûmec-
ké v˘klady cesty, ale nerozumíme, aÏ
nakonec narazíme na cyklisty, ktefií nám
cestu vysvûtlují anglicky a staãí to na
to, abychom se vymotali z mûsta a na-
brali správn˘ smûr. Na první neznaãené
kfiiÏovatce se musíme opût ptát, ale

k veãeru se v pofiádku dostáváme do
Gmundenu. V kempu jsou âe‰i
z Hradce Králové a chrlí ze sebe své zá-
Ïitky, aÏ nás z toho málem rozbolí hla-
vy. Stavíme stan a jdeme se zchladit do
ledového jezera. Gmunden je lázeÀské
mûsto, veãer v‰ude hlaholí muzika a li-
dé se baví.

Dal‰í den je ãtvrtek a my se po snída-
ni vydáváme na poslední etapu, do
Hallstattu.

Cesta je pfiíjemná, nikde nebloudíme,
obãas se zastavíme na obãerstvení a ko-
cháme se krajinou.

Pfied polednem se pfied námi vynofií

kouzelné mûsteãko Hallstatt. Hlavní 
atrakcí mûsta je soln˘ dÛl a mapování
historie tûÏby soli sahající aÏ do prehis-
torie; jsme v rakouské Solné komofie.

ProjíÏdíme pomalu pû‰í zónou pfies
mûsto a na opaãném konci se ubytuje-
me v kempu pod lanovkou, která vyvá-
Ïí turisty na obhlídku solného dolu.
Odpoledne si procházíme jednotlivá
patra mûsta, které je malebnû vystavûno
na úboãí hor a kocháme se v˘hledem
shora na Hal‰tatské jezero.

ZÛstáváme dvû noci v kempu
Hausner – Höll, za dvû osoby a stan pla-
tíme 39 Euro. V mûsteãku je jen jeden
konzum, veãer uÏ do‰lo peãivo.
Ulicemi se proplétá spousta turistÛ
a snad nejvíce je JaponcÛ. Narazili jsme
na hospÛdku s ãesk˘m majitelem; nabí-
zel mimo jiné ‰pekové knedlíky. 

V pátek je pfiedposlední den pfied na-
stoupením zpáteãní cesty domÛ. Ráno
drobnû pr‰í, ale pfiesto se vydáváme na
projíÏìku po cyklostezce okolo jezera.
Cel˘ tento den se stfiídá sluneãné poãasí
s de‰tíky. Cesta kolem jezera vede i po
visut˘ch chodnících nad vodou.

Objedeme jezero a vracíme se v mír-
ném de‰tíku do Hallstattu, poobûdváme
u stánku a v kempu odloÏíme kola.
VyráÏíme pû‰ky k lanovce na Dachstein,
po cestû obdivujeme místní architektu-
ru, skuteãnû je se na co dívat. Do‰li jsme
pod lanovku, která se pohybuje nahoru
a dolÛ po lanû bez jediného opûrného
sloupu aÏ k první stanici. Vystupující tu-
risté jsou vybaveni do horského prostfie-
dí, coÏ neplatí o nás, takÏe chvíli pozo-
rujeme provoz a po chvíli odpoãinku se
vydáváme na zpáteãní cestu do na‰eho
kempu v Hallstattu.

V sobotu balíme a pod zamraãenou
oblohou se chystáme opustit Hallstatt.
Louãíme se s pfiíjemn˘mi majiteli kem-
pu, ktefií nám pfiejí ‰Èastnou cestu a dob-
ré poãasí, ale jejich pfiání není vysly‰eno
a hned za mûstem zaãíná pr‰et. Moje ko-
lo je bez pfiedního blatníku – vzal za své
po pádu na krajnici – a pfii jízdû stfiíká
voda tak, Ïe místy nevidím vÛbec nic. Po
nûkolika km jsem uÏ i pfies nepromoky
promoãená, zastavujeme a pfievlékám se
do suchého obleãení. Na‰tûstí dé‰È ustá-
vá a jízda je zase v pohodû.
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spousta cyklostezek;
sportuje tu hodnû lidí,
jezdí na kolech a inli-
nech, chodí, bûhají.
Nakonec se dostáváme
k hlavnímu toku fieky
a tam zji‰Èujeme, Ïe je-
deme ‰patn˘m smûrem,
po proudu; vracíme se
tedy po cyklostezce na 
opaãn˘ konec Vídnû.
Pokraãujeme proti prou-
du po pravém bfiehu

Obû lehokola jsou vybavena benzínov˘m 
motorem s nízkou spotfiebou.

Typická architektura domÛ 
na úboãí kopcÛ.

PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.
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OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, VESTAVNÉ SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

RAKOUSKEM NA LEHOKOLECH
podél Dunaje do Hallstattu


