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Na tento cyklistický výlet jsme se vydali tři – Martin, Zbyněk a Zdeněk Vaňurovi. Vzhledem k počasí jsme odjezd 
odložili na pátek 18. 8. 2017 a v plánu bylo pět cyklovýletů. 
 
První trasa vedla do průsmyku Stoderzinken. Hned tento první den se mi během trasy rozsypal ořech, takže jsem 
došlapal. Naštěstí to zpět k autu bylo 10km jen z kopce, takže jsme se vrátili, provizorně opravili a vrátili se na zbytek 
trasy. Krásná 46km vyjížďka s převýšením 2050m (https://www.relive.cc/view/1143161943). 
 
Před druhou trasou jsme ještě dopoledne strávili hledáním pomoci s cykloservisech, ale neúspěšně. Takže jsme si 
pomohli opět sami, opravu zdokonalili a místo prasklé pružinky jsme použili houbičku na nádobí. Pak už jsem se jen 
modlil... V poledních hodinách jsme se vydali k jezeru Giglachsee v 1953 m.n.m. Cestou nás opět neminuly technické 
potíže, když Zdeněk přetrhnul řetěz. To nás opět nezastavilo, napotřetí jsme ho úspěšně opravili a jeli dál. Od jezera 
nás čekalo pár kilometrů “horské cykloturistiky”, kdy jsme skákali přes kameny, přes potoky a scházeli nesjízdné 
kopce (pro nás nesjízdné). Závěrečný několikakilometrový sjezd zpět do Schladmingu vedl kolem řeky se spoustou 
vodopádů. Jelikož na břehu bylo připraveno osvětlení, lákalo nás vrátit se zde v noci. Nakonec jsme si náročný den 
opět užili během 46km a 1600m převýšení (https://www.relive.cc/view/1144898187). Večer jsme nelenili a po 
setmění se vydali pěšky k nočním vodopádům. Nicméně cesta pěšky ubíhala mnohem pomaleji než na kole a neprošli 
jsme kolem všech vodopádů, s tím že se zde vrátíme ještě jiný den, ale na kolech. 
 
Vzhledem k technickým komplikacím z předchozích dní, jsme se na třetí vyjížďku vybavili nářadím, které sebou jistě 
žádný jiný cyklista nevozí. No a co se nestalo? Po kilometru jsme už vymezovali vůli Zdeňkové kazety a ladili 
Zbyňkovu brzdu. Když kolemjedoucí viděli naše rozložené vybavení, jen kroutili hlavou. Poté už konečně naše cesta 
směřovala pod Dachstein a okruhem zpět do Schladmingu. Natočeno 58km a 1730m převýšení 
(https://www.relive.cc/view/1146350505). Večer jsme se vybavili světly a na kolech se opět vydali na noční 
vodopády. Tentokrát jsme je už projeli všechny a byla to parádní podívaná. 
 
S přibývajícími kilometry se již začala projevovat únava, takže klesaly naše požadavky na kilometry s převýšením. 
Čtvrtý den jsme si tedy chtěli „odpočinout“ během 46km a 1110m převýšením, k jezeru Bodensee 
(https://www.relive.cc/view/1147936596). 
 
Na poslední den jsme si nechali už opravdu kratší trasu, po které jsme jeli rovnou domů. Ráno po sbalení jsme se 
autem přesunuli do Donnersbachwaldu, odkud jsme si vyjeli údolím do tamních hor a zpět údolím, technickým 
sjezdem kolem řeky. Na závěr tedy 22km a 780m převýšení (https://www.relive.cc/view/1149427252). 
 
Přestože jsme byli po této dovolené značně unaveni, vrátili jsme se nadšeni a naplněni zážitky. 
 

Martin Vaňura 
Září 2017 
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