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Ahoj kamarádi,
do rukou se vám dostává speciální vydání oddílového občasníku Bobr. Poslouží
vám jako průvodce na outdoorové cestě po Evropě s Kadaem. Naleznete zde
nejen základní informace a zajímavosti o místech, do kterých se vydáváme, ale
také kilometráže řek, obtížnosti ferrat a spoustu dalších věcí. Snad vám tento
speciál zkrátí daleké cestování autobusem nebo v něm prostě naleznete
informace, které jste do teď nevěděli.
Příjemné počteníčko přeje DiB
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Německo je

středoevropský stát. Na severu sousedí s Dánskem,
omývá jej Severní moře a Baltské moře, na východě sousedí
s Polskem a Českem, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem a na západě
s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem. Rozloha Německa je 357
021 km2, přičemž území státu se nachází v mírném podnebném pásu. Se
svými 80,3 miliony obyvatel je Německo nejlidnatější stát v EU. Český
název Německa je již z dávné minulosti odvozen od slova "němý" z příčin
nerozumění jazyku cizinců.
Dle známých dokumentů bylo území s názvem Germánie obydleno
několika germánskými kmeny již před rokem 100 n. l. Od 10. století tvořila
německá území jádro Svaté říše římské, která existovala až do roku 1806. V
16. století se severní oblasti staly centrem reformace. Ke sjednocení
Německa
došlo
po prusko-francouzské
válce v
roce 1871.
V
roce 1939 rozpoutalo Německo 2. světovou válku, která trvala do roku 1945 a
byla největší válkou historie. V roce 1949 bylo Německo rozděleno na dva
státy, Německou demokratickou republiku a Německou spolkovou republiku a
jeden zvláštní politický útvar Západní Berlín. K jejich sjednocení došlo v roce 1990. Západní Německo bylo v
roce 1952 zakládajícím členem Evropského společenství uhlí a oceli a v roce 1957 zakládajícím státem Evropského
hospodářského společenství. V současnosti je Německo součástí Schengenského prostoru. Německou měnou
je euro, které v roce 2002 nahradilo německou marku.
Německo je federativní demokratickou parlamentní republikou tvořenou šestnácti spolkovými zeměmi
(Bundesländer). Hlavním a zároveň i největším městem je Berlín. Německo je členským státem OSN, NATO, G8 a
signatářem Kjótského protokolu. Na základě nominální hodnoty HDP je německá ekonomika třetí největší na
světě a v roce 2007 byla největším světovým exportérem.

Švýcarsko

(Švýcarská konfederace) je vnitrozemský stát ležící ve střední
Evropě na ploše 41 tisíc kilometrů čtverečných. Obklopuje ho pět států –
Německo, Francie, Itálie, Rakousko a Lichtenštejnsko. Švýcarsko je
rozděleno na 26 samosprávných celků – kantonů, kde žije necelých 8
milionů obyvatel. Z toho však jednu pětinu tvoří cizinci a přistěhovalci.
Občané hovoří čtyřmi úředními jazyky, a to německy, francouzsky,
italsky a rétorománsky. Hlavním městem je Bern s 350 tisíci obyvateli.
V čele státu stojí prezident volený každý rok a zaplatit ve Švýcarsku
můžete švýcarským frankem.
Více než sedmdesát procent povrchu Švýcarska má vysokohorský charakter. Jedná se o nejhornatější zemi v
Evropě. Většinu povrchu zabírají Alpy s nejvyšší horou země Dufourspitze vysokou 4634 metrů a nejdelším
evropským ledovcem Aletsch (24 km). Většina hor je obklopena četnými ledovcovými jezery, například Thunsee,
Curyšské či Largo Maggiore. Centrální část země vyplňuje mírně kopcovitá plošina Mittelland. Na severozápadě
země je pak Švýcarsko obehnáno vápencovým pohořím Jura, kde se nachází množství řek a tektonických jezer.
Švýcarská flora patří i přes rozsáhlé odlesňování v minulosti k velkému přírodnímu bohatství.
Podnebí ve Švýcarsku je typické rychlým střídáním počasí díky velkým výškovým rozdílům. Velkou roli hraje také
střetávání oceánského a kontinentálního klimatu na švýcarské půdě. Podnebí na severu země v Juře a Mittellandu
je určováno atlantickým prouděním, směrem na jih bude slunce a tepla přibývat. Typickým jevem pro Švýcarsko je
suchý a teplý vítr zvaný fén, který má za následek rychlé tání sněhu a tím i častí jarní povodně. Je nutné také
počítat s tím, že ve vysokohorských oblastech Alp se počasí mění velmi rychle, slunečná obloha se může během
chvilky pokrýt těžkými šedými mraky se spustit se déšť. Proto je důležité se řádně připravit.
Významnou složkou švýcarského hospodářství je cestovní ruch. Švýcarsko je protkáno sítí více jak šedesáti tisíc
kilometrů turistických tras, počínaje pohodovými vycházkami kolem četných jezer až po ledovcové trasy na
vrcholky Alp. Během treku ši túry jistě využijete přívětivé atmosféry některé z horských chat, kterých je v horách
spousta. Samotnou kapitolou je horolezectví. Švýcarsko je s počtem 47 čtyřtisícových vrcholů rájem pro horolezce.

Nachází se zde ty nejtěžší stěny v Alpách, například severní stěna Matterhornu, či „poslední překážka Alp“
obávaná severní stěna Eigeru, která si vyžádala desítky životů. Ve Švýcarsku je taktéž vybudována hustá síť
cyklostezek a cyklistických horských tras. V sedle kola se dostanete na místa, kam byste se autem určitě
nepodívali. Na své si přijdou jak závodní chrti, tak rodiny s dětmi či pohodoví cykloturisté. Pokud nevlastníte
vlastní kolo, můžete využít nabídky některé z mnoha půjčoven. A samozřejmě nelze zapomenout na zimní
radovánky. Švýcarské hory nabízejí nekonečný prostor pro alpské i klasické lyžování. Rájem jsou místní hory pro
skialpinisty a milovníky volné terénu – freeridu. Zimní sezóna zde začíná v listopadu, ale celoročně můžete lyžovat
například na ledovcích nad Zermattem pod dohledem majestátného Matterhornu. Toho také hojně využívají
reprezentace alpských lyžařů. Jmenovat všechna švýcarská střediska by bylo na dlouhý seznam, tak zmiňme
alespoň Lenzerheide, Saas Fee či celý kanton Graubünden.

Itálie

je stát ležící v jižní Evropě. Zaujímá celý Apeninský poloostrov a má tvar boty. Hraničí s Francií,
Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem; uvnitř území se nacházejí dva vnitřní státy: San Marino a Vatikán.
Břehy Itálie omývá pět moří - Jaderské, Iónské, Tyrhénské, Ligurské a ostrovy Středozemní moře; s
celkovou délkou pobřeží 7 600 km. Východní pobřeží je poměrně ploché, písčité, na severu
s četnými lagunami (mezi Terstem až k deltě Pádu). Na západě j e pobřeží skalnaté,
velmi členité. Povrch Itálie je hornatý, na severu Alpy, potom celým
poloostrovem prochází pohoří Apeniny. Mezi Alpami a Apeninami leží Pádská
nížina - nejúrodnější část Itálie. Nejvyšší horou je Mont Blanc (Monte Bianco 4748 m. n. m.). Apeniny jsou seismicky aktivní, leží zde velké množství sopek Vesuv, Etna a sopečné ostrovy Lipari. K Itálii neodmyslitelně patří ostrovy Sicílie, Sardínie, a další menší souostroví.

Itálie je zemí bohaté historie, vždyt se na území země nachází 47 památek UNESCO, to je nejvíce na světě.
Najdeme zde centra umění jako jsou Řím, Florencie, Benátky... Milán se stal jedním z finančních center Evropy. Na
umělecké poklady narazíme téměř na každém kroku, ať uprostřed statiscíového města nebo v zapadlé vesnici.
Většina návštěvníků směřuje k pobřeží. Oblíbené jsou dlouhé písečné pláže na Jaderském pobřeží, turisté však
začínají objevovat krásy míst, které se vyhly masovému turismu. Také lyžování v Alpách začíná být čím dál
oblíbenějším, hlavně v oblasti Trentino. Na Sardinii jsou výborné podmínky pro potápění. Zpestřením dovolené
může být třeba výstup na sopku, kterých má Itálie nepočítaně.
Země je ekonomicky rozdělěna na dvě pásma: sever a jih - přesná hranice je diskutabilní. Průmyslový sever má
vyšší životní úrověn než jih, zde je soustředěna většina veškeré výroby země. Na jihu zvaném "Mezzogiorno" plány
industrializace selhaly. Obyvatelé jihu se tak živí především zemědělstvím a mimo jiné turismem.

Rakousko je spolková republika. Zaujímá plochu 83 871 km² a počet obyvatel se pohybuje okolo
8 260 000. Skládá se z devíti spolkových zemí: Hradsko, Horní Rakousko, Solnohradsko, Tyrolsko, Vorarlbergsko,
Dolní Rakousko, Korutany, Štýrsko, Vídeň.
Většina obyvatel je římskokatolického vyznání. Úředním jazykem je němčina. Rakušané
používají různé dialekty, v některých oblastech se setkáme i se slovinštinou, maďarštinou
a chorvatštinou. Oficiální měnu představuje euro.
60% země má hornatý povrch. Rozsáhlé nížiny najdeme podél řeky
Dunaj a v jižní části země ve Štýrsku. Podnebí je směsicí oceánského a
kontinentálního klimatu. Díky tomu ve východním Rakousku vládnou
mrazivé zimy a horká léta s celoročně nízkým úhrnem srážek. Na západě země panují mírnější zimy i léta. Srážek
zde přibývá. Tyto rozdíly řadí Rakousko k středoevropskému přechodnému klimatu s ohledem ke specifickému
podnebí v Alpách. Nejvyšší horou je Grossglockner, který se tyčí ve výšce 3798 m.
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Mittenwald
Malebné středisko Mittenwald leží v Bavorsku mezi horskými masivy Karwendel a Wetterstein. Již za dob starého
Říma bylo významným tranzitním místem, později obchodním uzlem na trase Benátky-Augsburg. V 18. století se
proslavilo výrobou houslí a dodnes z této skutečnosti těží.
Lákadlem střediska jsou zejména hory. Nejsou sice příliš vysoké v poměru s jinými oblastmi, ale i tak se zde najde
nejedna krásná vyhlídka. Výletních cílů je celá řada, neboť Mittenwald obklopují dvě horská pásma. Na jejich
pomezí stojí hora Hoher Kranzberg. S výškou 1 391 m.n.m. není rozhodně nejvyšší, ale snad právě proto udivuje
široký a daleký rozhled z jejího vrcholu. Výstup je navíc odměněn příjemnou chatou Kranzberghaus. Okolo hory se
rozkládá několik jezer, která jsou dalšími výbornými cíly pro výlety s koupáním. Jezera objíždí autobus, ale pěší
cesta jistě obohatí o více zážitků.
Výstupy na většinu vrcholů Karwendelu i Wettersteinu jsou lehké. Na hřeben Karwendelu se dokonce lze dostat
lanovkou. Od stanice lanovky vede dobrá stezka na Nördliche Linderspitze (2374 m) a případně dál na
Rotwandlspitz. Na tuto trasu je už ale potřebná výbava a zkušenosti. Místo do hor se také lze vydat do soutěsky
Leutaschklamm, kterou vymlela říčka Leutascher Ache do hloubky 100 m. Z Mittenwaldu je soutěska přístupná
teprve pár let. Nezklamou ani louky a stráně – při troše štěstí jsou zde ještě vidět sekáči s kosami, většina půdy se
obdělává tradičními způsoby.
Oblast má mimo jiné slavnou hudební historii. V roce 1684 se vrátil z Itálie do Mittenwaldu Matthias Klotz, aby
zde začal vyrábět housle. Učil ho sám mistr Amati. Klotz své umění brzy rozšířil po městě a vyškolil několik dalších
mistrů. Výroba trvá ve městě dodnes a raritou je, místní houslařská škola, která je jediná v Německu. K této
tematice zde samozřejmě existuje muzeum. Za návštěvu také stojí zámek Elmau s okázalou architekturou, jeden z
oblíbených cílů bavorského krále Ludvíka.
Pravidelně se zde konají akce s uměleckým
zaměřením.
Nabídku střediska završuje sport. Mezi
odpočinkovými je vyhledáván zejména tenis a
golf. Široké využití v Mittenwaldu však najdou
také cyklisté. Kdo se rád dívá na svět z ptačí
perspektivy, oddá se paraglidingu.

Karwendel je vápencové pohoří ležící svou větší částí v Rakousku ve spolkové zemi Tyrolsko a jen okrajově
zasahuje do Německa (Bavorsko). Nejvyšším vrcholem je Birkkarspitze (2 749 m n. m.). Pohoří je tvořeno
vápencem, který zde vymodeloval spoustu charakteristických útvarů, jako jsou věže, skalní brány, rozervané
hřebeny a strmé stěny. Převyšuje údolí Innu o dva kilometry a budí tak dojem obrovské vápencové masy. Na jeho
jižním okraji leží Innsbruck, hlavní město Tyrolska, kterému Karwendel tvoří pů sobivou kulisu.
Karwendel má složitou a nejednotnou stavbu. Dělí se podle jednotlivých hřebenů na mnoho skupin. Na jihu je to
hřeben Inntalkette (Hafelkarspitze, 2 634 m), který tvoří pozadí olympijskému Innsbrucku. Přímo středem pohoří
se táhne ve směru západ - východ nejvyšší skupina pohoří Karwendelkette (Birkkarspitze, 2 749 m) na který
severně navazuje Nörliche Karwendelkette (Östliche Karwendelspitze, 2 537 m). Na východě se jedná již o nižší
skupiny Falkengruppe (Risser Falk, 2
413 m), Hinterau Vomperkette a česky
německy
italsky
mnoho dalších kratších a méně
Dobrý den
Guten Tag
Buon giorno (bon džórno)
významných hřebenů.
Nashledanou
Auf Wiedersehen
Arrivederci
Jak tyrolská, tak bavorská část údolí Ahoj
Hallo!
Ciao! (čáo!)
Karwendeltal se nacházejí v Ahoj (při loučení)
Tschüss!
Ciao! (čáo!)
chráněné přírodní oblasti. Tyrolská
Jak se máš?
Wie gehts?
Come stai? (kóme stai?)
část oblasti Alpenpark Karwendel
Sto bene, gracie. (to béne,
má rozlohu 730 km² a je Mám se dobře, díky. Ja, es geht.
grácje)
pravděpodobně největší chráněná
Dobrý
večer
Guten
Abend
Buona sera (buona sera)
přírodní oblast Rakouska. Sousední
Vielen Dank.
Molte grazie. (molte grácje)
bavorská
Karwendel
a Velice vám děkuji.
Karwendelvorgebirge
zaujímá Není zač.
Nicht zu danken!
Non c`é di che. (non če di ke)
plochu 190 km². V je přísně
Dobrou noc
Gute Nacht
Buona notte. (buona notte)
zakázáno táboření a pálení ohně.
Promiňte!
Entschuldigung!
Scusi! (skúzi)
Pohoří je zpřístupněno nejen Můžete mi pomoci? Können Sie mir
Puó aiutarmi? (puo
turistickými stezkami, které jsou
helfen?
ajutarmi?)
mnohdy nelehké (klettersteig), ale Kolik to stojí?
Was kostet das?
Quanto costa
také soustavou silniček (většinou
questo? (kuanto kósta
zákaz
vjezdu),
které
bývají
kvésto?)
výborným terénem pro cyklisty Mluvíte
Sprechen Sie
Parla italiano / inglese?
(údolí
Karwendeltal,
Risstal, německy/italsky?
Deutsch?
Bächental). Karwendel je odlišný Jak se jmenuješ?
Wie heißt du?
Come ti chiami? (kóme ti
svým divokým charakterem než
kjámi?)
sousední horské skupiny Severních Jmenuji se…
Ich heiße…
Mi Chiamo… (mi kjámo… )
vápencových Alp. Toto se projevuje
Odkud jsi?
Woher kommst
Di dove sei? (di dóve sei)
především ve střední části pohoří.
du?
Charakteristické jsou zde velmi
Jsem z České
Ich komme aus
Sono de la república Ceca.
dlouhé
neosídlené
doliny,
republiky.
Tschechien.
(sóno de la repúblika čeka)
nacházející se velmi hluboko mezi
Jak se vám tu líbí?
Wie gefällt es
Come le piace qui? (kóme le
jednotlivými hřebeny. Tím se hory
Ihnen hier?
pjáče kvi?)
stávají tiché a opuštěné, ne jako
Kolik
je
ti
let?
Wie
alt
bist
du?
Quanti anni hai? (kvanty any
tomu bývá v mnohých jiných
aj?)
alpských střediscích. Jen na málo
Ich bin 18 Jahre alt. Ho diciotti anni.
vrcholů stoupají lehké cesty. Většina Je mi 18.
Guten Appetit!
Buon appetito! (buon
cest v Karwendelu, vedoucích do Dobrou chuť
apetýto)
vyšších poloh, je uměle zajištěna. V
Ich verstehe nicht
Non capisco! (non kapísko)
zimě jsou oblíbené vrcholy předhůří Nerozumím!
Karwendelu (Schafreuter, Juifen, Nevím!
Ich weiß nicht.
Non so.
Schönalmjoch)zejména
mezi dobrý
gut
bene
skialpinisty. V jarní či letní sezóně to
špatný
schlecht
male
jsou
zase
Birkkarspitze
a
ano
ja
sí
Seekarspitze.
ne
nein
no

Garmisch-Partenkirchen
Původně oddělená městečka Garmisch a Partenkirchen se v roce 1936
spojila, aby vytvořila zázemí pro uskutečnění 4. zimních olympijských
her, které zanesly tyto dvě malé obce definitivně do mapy světa. Na
tento sportovní svátek navázalo v roce 1978 Mistrovství světa, kdy
popularita střediska Garmisch-Partenkirchen dosáhla svého vrcholu. A
tak se na úpatí nejvyšší hory Německa Zugspitze nachází světoznámý
zimní i letní ráj s nespočetnými sportovními možnostmi.
Příroda kolem Garmisch-Partenkirchen nabízí přátelská údolí, slunné louky, vonící lesy, bohaté možností pro
horolezectví a vrcholky s nádherným výhledem. Turisté se mohou vydat po vrcholcích, projet se na kolech, vylézt
na skalní stěny, prožít si sjezd řeky na raftu nebo jen tiše vnímat nedotčenou přírodu. Komu toto všechno nestačí,
může si užít lyžování na ledovci Zugspitze.
Na nejvyšší horu Německa Zugspitze měřící 2 966 m. se dá dostat dvěmi způsoby: Zubačkou Zugspitzbahn nebo
lanovkou Eibsee-Seilbahn. Nahoře se návštěvníkům otevře výhled jak na bavorskou stranu Alp, tak na Tyrolsko.
Návštěvníci se také mohou dostat kabinovou lanovkou Tiroler Zugspitzbahn až do Rakouska. Člověk nemusí být
horolezcem, aby se dostal na vrcholek jedné z okolních hor, ať už Zugspitze, Wank, Eckbauer, Haushery, Kreuzeck
nebo Alpspitze, které jsou dostupné 12 lanovkami z údolí až na vrcholek.
Při pobytu v přírodě turisté narazí na řadu horských chat, kde se mohou občerstvit během výletu a večer pak jistě
rádi ochutnají typickou bavorskou gastronomii. Pro sportovní nadšence nabízí okolní příroda náročné túry pro
kondičku, ale také lehčí
cyklotrasy. Dále si lze orientační ceny potravin Německo (€) Rakousko (€) Itálie (€) Švýcarsko (CHF)
vyzkoušet
nordickou balená voda
od 0,5
od 0,45
od 0,4
0,95
chůzi, golf nebo jízdu na nealko 1,5l
0,7
1,6
0,5
1,2
in-line bruslích.
pivo 0,5l
2
2
1
2
Bavorské zvyky a tradice limo
1,5
2
2,5
2,5
jsou cítit při procházce džus 1l
1,2
1,1
1
2,2
městem na každém
mléko 1l
1
1
1,3
1,5
rohu. Historické domy s
1,5
1,5
1,1
1,5
malbami a barokní kostel bochník chleba
0,35
0,35
0,5
0,8
jsou doplněny útulnými pečivo (houska)
hospůdkami.
Léčebné máslo 250g
1,5
1,6
1,4
3,4
klimatické
středisko sýr 100g
1,6
1,6
1,1
0,8
Garmisch-Partenkirchen
kuře 1 kg
4,6
4,6
1,5
5
nabízí široký program
6
6
4,7
6,5
týkající se zdraví a kuřecí maso 1kg
6
6
4,7
6,8
zdravého životního stylu, vepřové maso 1kg
který spočívá v terapii jogurt
0,5
0,5
0,8
0,95
pohybu
(léčba banány 1kg
1,8
1,8
1
2,2
klimatem).
jahody 1kg
4
4
2
4,4
broskve 1kg
2,8
2,8
0,7
3

Ticino je nejjižnějším švýcarským kantonem rozkládající se na ploše
2 812 km2. Tento kanton je doslova obklopen Itálií, proto je také
jedním z mála švýcarských kantonů, kde se úředním jazykem stala
italština. Společně s některými oblastmi kantonu Graubünden vytváří
italsky mluvící Švýcarsko - tzv. Svizzera Italiana.
Kanton Ticino je od roku 1803 součástí Švýcarské konfederace, což ale
na první pohled není vůbec znát. Na každém kroku je zde znát nejen
geografická, ale především také mentální příbuznost s Itálií. Také jako
úřední jazyk je zde používána italština, výjimku tvoří pouze walserská

obec Bosco/Gurin, kde zůstala úředním jazykem němčina. Setkat se zde můžete také s lombardskými dialekty,
které mnoho lidí především v údolích dodnes užívá. I když jsou stále hojně rozšířené, nemají oficiální status.
Kanton Ticino svým územím úplně obklopuje italskou enklávu Campione d´Italia. V rámci Švýcarska pak sousedí
Ticino s kantony Walis, Uri a Graubünden na severu a severovýchodě. Kanton Ticino je velmi úrodný, většina jeho
území je využívána pro zemědělství. Přibližně třetinu rozlohy pak zaujímají lesy. Na poměrně velkém území se
rozprostírají dvě velká jezera – Lugano a Lago Maggiore. Kanton je průsmykem Monte Ceneri rozdělen na dvě
rozdílné části. Severní část Sopraceneri je mnohem hornatější a je tvořena dvěma velkými švýcarskými údolími v
okolí jezera Lago Maggiore. Jde o Ticinské údolí a údolí Maggia.
Nejdelší řekou protínající kanton je Ticino, po níž byl také pojmenován. Ticino odvodňuje většinu kantonu a
protéká jím od severozápadu přes údolí Bedretto a Leventino, následně se blízko Locarna vlévá do Lago Maggiore.
Přítoky Ticina jsou řeky Brenno v údolí Blenio a Moesa v údolí Mesolcina a Maggia na západě kantonu. Část
kantonu Ticino se nachází v Pádské nížině. Příroda je v tomto kantonu opravdu okouzlující. Najdete zde v podstatě
vše, hory i nížiny a tak tato nepříliš známá oblast Alp přitahuje milovníky dobrodružství a poznání něčeho nového.
V severní části kantonu se nachází také nejvyšší hora Rheinwaldhorn patřící do skupiny Adula, která se tyčí do
výšky 3402 metrů nad mořem. Tessinské Alpy (Alpi Ticinese) rozkládající se v severozápadní části se často stávají
cílem horolezců a milovníků horské turistiky. Tyto hory jsou na pohled pusté, chybí na nich turistické chaty i cesty
a vypadají, jakoby s hustě obydleným Švýcarskem neměly nic společného. Jižní část kantonu zvaná Sottoceneri se
zase rozkládá okolo Luganského jezera.
Ticino se člení na 8 okresů a zahrnuje pod sebe 201 obcí, které se seskupují do 38 krajů. Celkově zde žije přes 330
tisíc obyvatel. Hlavním městem je Bellizona se 17 tisíci obyvateli. Tomuto krásnému historickému městu vévodí tři
středověké hrady Castelgrande, Castello di Montebello a Castello di Sasso Corbaro, které byly v roce 2000 zapsány
na Seznam světového dědictví UNESCO.

Bellinzona

je hlavní město nejjižnějšího
švýcarského kantonu Ticino. Jako jiná města v
tomto kantonu má výrazný italský ráz: lidé
mluví italštinou, v restauraci na náměstí se
podává pizz, po většinu roku tu svítí žhavé jižní
slunce. Od italských měst odlišuje Bellinzonu
snad jen pečlivá čistota a pořádek.
Město je známé především díky trojici hradů
(Castelgrande, Montebello a Sasso Corbaro), které se zde nachází, a jsou od roku 2000 na seznamu Světového
dědictví UNESCO. Nejdůležitější a nejstarší hrad Bellinzony, Castelgrande, vyrůstá přímo ze středu městské
zástavby. Nevysoký skalnatý kopec s plochým vrcholem je opevněn tak důkladně, že Bellinzona byla ve středověku
považována za nedobytnou. Na hradním vrchu dnes najdeme složitou soustavu budov a obranných zdí, které
svírají rozsáhlé zatravněné plochy a dokonce i vinici.
Nad městem se na úbočí východní strany údolí vypínají další dva hrady: Montebello a Sasso Corbaro. Montebello
se zmiňuje poprvé k roku 1313 a byl postaven jako součást fortifikace města - s vlastní Bellinzonou je tedy spojen
obrannou zdí. Hrad nepravidelného půdorysu stojí oproti Castelgrande v hůře bránitelné poloze a součástí jeho
opevnění jsou proto i mohutné příkopy. Nejvýše nad údolím vyrostl Sasso Corbaro, budovaný od roku 1478. Na
rozdíl od předchozích dvou hradů zde vznikla samostatně hájitelná pevnost na úsporné ploše 25 x 25 metrů.
Jak na Montebello, tak na Sasso Corbaro vede z centra města pěší cesta, připravte se ale na strmý výstup s
množstvím schodů. Ostatně už sama procházka starými uličkami k radnici, ke kapitulnímu chrámu sv. Petra a
Štěpána a kostelu Santa Maria delle Grazie, stojí za to. Vyjdete-li od kostela sv. Štěpána, dorazíte na nádvoří hradu
Montebello asi po čtvrt hodině, vzhůru na Sasso Corbaro budete potřebovat dvojnásobný čas.
S přibývající výškou se otevírají stále krásnější výhledy: dole pod sebou uvidíte Castelgrande z perspektivy téměř
ptačí, pohled sklouzne do údolí vedoucího ke svatému Gotthardu a za dobré viditelnosti spatříte v dálce i jezero
Laggo Maggiore.

Švýcarský národní park

se nachází v kantonu Graubünden a je jediným národním parkem na území
Švýcarska a je zároveň i biosférickou rezervací. Je až s podivem, že ve Švýcarsku, doslova nabitém přírodou,
existuje pouze tento jeden národní park. Byl založen roku 1914 a stal se prvním národním parkem v Alpách.
Leží v údolí Engadine a je prudce tekoucími říčkami, hlubokými
lesy a vysokými štíty. Nejvyšší horou je Piz Pisoc (3174 m).
Lesy, v kterých převažují borovice, pokrývají asi třetinu ze 169
km² rozlohy parku. V létě na loukách rozkvétají žluté alpské
máky, hořce, vstavače a devaterníky. Žije tu 30 druhů savců –
například zajíc bělák, svišť, kamzík, kozorožec, liška a jelen. V
parku těsně po jeho založení vyhynuli kozorožci, později byli
opět vysazeni. V lesích hnízdí méně obvyklé druhy ptáků –
například datel černý, tetřev, výr velký a orel skalní.
Švýcaři důstojně dbají na to aby se zde příroda vyvíjela bez
lidské intervence a oblast je ekologicky zachovalá jako málokterá jiná v Evropě. Území parku protíná jen jedna
silnice a nacházejí se tu pouze dvě ubytovací zařízení. V podstatě jedinou možností, jak přejít naráz větší část
národního parku pěšky, je poměrně náročný dvoudenní pochod s přenocováním na chatě Chamanna Cluozza.
Výchozím bodem pro přechod je krásná rétorománská obec S-chanf respektive parkoviště Prasüras v údolí Val
Trupchun. První den vás čeká 8 hodin pochodu nádhernou přírodou. Nejprve půjdete kus údolím Trupchun, ale asi
za hodinu odbočíte po modře značené cestě vlevo a brzy se dostanete nad hranici lesa. Tady musíte vyšplhat až
do sedla Fuorcla Val Sassa (2 857 m) pod nejvyšším vrcholem Piz Quattervals (3 165 m). Je velká šance, že cestou
spatříte mnohem více divokých zvířat než lidí, bývají tu k vidění kamzíci, kozorožci a orli.
Ze sedla strmě scházíte opuštěným údolím Val Sassa k chatě Chamanna Cluozza. Druhý den už je to snazší: čeká
vás převážně sestup do Zernezu (1 470 m), kde se můžete zastavit v návštěvnickém centru národního parku.

Svatý Mořic

se rozkládá ve výšce 1 856 m.n.m. uprostřed sluncem zalitých alpských masivů. Moderní a
luxusní horské středisko St. Moritz a přilehlé údolí Engadin jsou jedním z nejkrásnějších míst v Alpách. Jinak by si
je ke svému životu nezvolili velcí filozofové jako Friedrich Nietzsche nebo laureát Nobelovy ceny Hermann Hesse.
Dnes je St. Moritz/Engadin zimovištěm celebrit a rakouské smetánky a v létě rušným místem plným výletníků a
lázeňských hostů. Lázně v St. Moritz jsou zn ámé svými účinky již od doby bronzové.
Sportovce zaujme, že se zde konaly zimní olympijské hry v letech 1928 a 1948 a v roce 2003 mistrovství světa v
alpském lyžování. Události tohoto formátu však ekologicky zatěžují okolní přírodu, a proto od nich bylo poměrně
nedávno načas upuštěno. Kromě klasických sportů turistiky a horolezectví má region prvotřídní povětrnostní
podmínky pro surfování na jezerech. Každoročně se v okolí pořádá golfový turnaj a maraton na inline-bruslích.
Majitelé motocyklů a veteránů si mohou užít cestu klikatými průsmyky.
Kdo chce skutečně pokořit práci, kterou odvedla příroda v Alpách, musí se vydat na Piz Bernina, která je s 4049 m
nejvyšším vrcholem východních Alp. Ještě zajímavější výzvou je celá severní strana hřebenu Biancograt. Pro méně
zkušené horolezce je vhodnější trasa z Diavolezzy na Piz Palü, i ta však vyžaduje řádnou horolezeckou výbavu a
četné zkušenosti. V každém případě je vhodnější využít služeb horských vůdců. V nedaleké Pontresině se navíc
nachází výborná horolezecká škola. Dříve byla vesnice útočištěm řady alpských horolezců.
Kdo nevyhledává extrémní situace, může se spokojit s
výhledem na Piz Palü a Piz Bernina a ledovec Morteratsch,
rozkládající se pod nimi. Zejména ze strany od Pontresiny je
znatelně vidět, jak ledovců za posledních 100 let ubylo.
Podobných horských panoramatických stezek a vyhlídek je zde
naštěstí víc než dost. Méně aktivní turisté mohou využít služeb
některé z deseti lanovek.
Středisko mimo jiné překypuje četnými kulturními atrakcemi.
Každoročního operního a koncertního festivalu se účastní řada
světových orchestrů i sólistů. St. Moritz byl v minulosti sídlem
biskupství, což je rovněž poznat na architektuře a stavbě staré

části města: v kostelíku Santa Maria se dochovaly románské fresky a hradní věž Spaniola pochází již z 12. století.
Alpinistické muzeum v Pontresině pořádá rozsáhlé výstavy zaměřené na historii dobývání okolních hor, zatímco
Segantiniho muzeum se věnuje zdejšímu umění. Nejzajímavější kulturní památkou je Nietzschův dům s výstavou
věnovanou tomuto slavnému filozofovi, který zdejší krajinu tolik obdivoval. Oblast je vůbec tradičním místem
básníků a myslitelů.
Znalce jazyků zaujme, že právě v Engadinu se ještě stále mluví rétorománštinou, pomalu vymírajícím ale přesto
oficiálním jazykem. Rétorománština se dokonce vyučuje na místních školách. Do zdejší kuchyně pronikly spíše
vlivy z nedaleké Itálie než z Německa a Rakouska. Vyhlášenou pochoutku engadinský oříškový dort nelze
neochutnat. Dalším interaktivním zážitkem může být návštěva alpské sýrárny v Morteratschi.
Alternativou k rušnému St. Moritz je obec Sils-Maria s údolím Fextal, jímž vedla pašerácká a také uprchlická trasa
za 2. sv. války. Další zajímavostí je, že zdejší krajina se zalíbila také filmařům. Ve 20. století zde byla natočena velká
řada záběrů a v roce 1979 dokonce úvodní scéna holywoodského filmu „Meteor“.

Národní park Adamello Brenta je největší chráněnou oblastí regionu Trentino – Alto Adige. Najdete
ho v západní části regionu. Jeho rozloha činí 620,517 km2. Součástí národního parku Adamelo Brenta jsou pohoří
Adamello a Brenta, rozdělené údolím Rendena a lemované dalšími údolími Non, Sole a Giudicarie.
V národním parku se nachází 80 jezer a ledovec Adamello Glacier, jeden z největších ledovců v Evropě. Fauna
parku patří mezi druhově nejbohatší v Alpách a zahrnuje všechny třídy zvířat, jež hledají útočiště v horách, mimo
jiné i kamzíky a medvědy. Národní park Adamello Brenta zahrnuje bohaté lesy a louky, ovoce a květiny, které je
vzácné najít, tisíce druhů hmyzu, ptáků a jiných živočichů, jejichž život je určující pro biologickou rovnováhu parku.
Brenta je mohutný vápencový masiv, který je pokračováním Dolomit západně od řeky Adige. Nejvyšší vrchol nese
název Cima Tossa. Dosahuje nadmořské výšky 3173 metry. Krásný panoramatický výhled na celé pohoří se otevírá
z průsmyku Passo Del Grosté. Do průsmyku se dostanete lanovkou z Madonna di Campiglio a následným krátkým
pěším výstupem. Jihozápadním směrem se táhne údolí Valle Rendena, kde můžete navštívit malebné vesničky s
kostelíky s venkovními freskami. Nejhezčí fresky pochází z roku 1514 a můžete je obdivovat na kostelíku San
Vigilio u vesničky Pinzolo. V
severní části masivu se rozprostírá
jezero Lago di Tovel. V západní
části Brenty, již poměrně blízko
města Trento, se tyčí do výšky
2125 metrů nad mořem výhledová
hora Monte Panagella s lyžařskou
oblastí Paganella, na kterou se
dostanete lanovkou z Andala.

Madonna di Campiglio je vesnice a turistické středisko v Tridentsku ve výšce 1 550 m n. m. nedaleko
Passo Campo Carlo Magno, mezi brentskými Dolomity a alpskými horskými skupinami Adamello e Presanella.
Centrum vesnice spadá pod obec Pinzolo, část Palù di Madonna di Campiglio patří obci Ragoli.
Vyhlášené středisko letních, ale zejména zimních dovolených s mnoha lyžařskými lanovkami, je jedním z
největších lyžařských center v Itálii, vhodné pro alpské lyžování a jízdu na snowboardu.
Campiglio je sídlem „3Tre“ („tre gare nel Trentino“), jedné ze tří nejstarších lyžařských soutěží v Evropě, založené
roku 1949. Dnes se závody 3Tre konají na sjezdovkách Patascoss (Canalone Miramonti a FIS 3Tre) vždy zhruba v
půli prosince. Campiglio je také každoročně v lednu místem konání Týdne WROOOM/Settimana WROOOM, při
které se zde setkávají piloti Formule 1 stájí Ferrari a MotoGP Ducati a společně lyžují zdejších na sjezdovkách nebo
se účastní podniků, jako např. spuštění nových modelů vozů Fiat. Roku 2014 byl Týden WROOM zrušen.
V Campigliu se každoročně koná veřejná kulturní a turistická slavnost Carnevale Asburgico – Habsburský karneval.
Je zde možné spatřit lidi v kostýmech doby habsburských panovníků, a navštívit různé konference a kulturní
setkání, jež mají za cíl prohloubit povědomí o životě v Campigliu v době panování císaře Františka Josefa. V létě,
vždy 18. srpna, se koná „compleanno dell'imperatore / císařovy narozeniny“ s ukázkou nádherných kostýmů
tehdejší epochy.

Řeky ke splutí
Isar
Horní Isar teče jako úzký, křišťálově čistý horský potok v opuštěném, romantickém, nedotčeném údolí v pohoří
Karwendel. Okolní hory dosahují výšky až 2700 m. Ale také úsek níže, mezi Wallgau a Vorderriß, nabízí příjemné
pádlování mezi přírodními štěrkovými lavicemi a mnoho říčních ramen. Cesta ze Scharnitz proti proudu je
uzavřena pro veškerý provoz vozidel! Z velkého parkoviště na východním okraji obce Scharnitz taxislužba vozí od
1. června vodáky s mikrobusem, včetně přívěsů, kajaky, do nástupního místa (cca 7 eur). Před 1. červnem je
provoz taxi zakázán. Kdo chce tady pádlovat v květnu, musí použít kolečka na lodě. Od Scharnitz je řeka lehčí, ale
objevují se kamenné stupně. Od Wallgau teče Isar krásným, nedotčeným údolím s četnými štěrkovými lavicemi,
některé úseky meandrují a rozdělují se do několika ramen.

horní
dolní

Úsek

Říční km

Obtížnost

Futterstadl - Mittenwald

278 - 263

WW III - II

Mittenwald - Krün

263 - 255

WW II

Krün - München

255 - 140

WW I

úseky ke splutí: Scharnitz - Camping `Isarhorn´ 11 km/ WWW II-I
Bayrisch Kanada – Wallgau – Vorderriß 13 km/ WW I-II

Ammer
Je považován za německý klenot mezi řekami. Tato nejnavštěvovanější
řeka protéká nádherným kaňonem s menšími průskoky.
úseky ke splutí: Oberer Futterstadel – Scharnitz 9 km/WW II-III (taxi 8 E)
Saulgrub - Rottenbuch, 12 km / WW III – II
Rottenbuch - Böbinger Brücke, 14 km / WW II

Loisach
Loisach je ledovcová říčka pramenící v Rakousku. Na své cestě teče také přes Německo. Nejdivočejší a nejkrásnější
úsek na řece je kaňon Griese. Avšak sjízdný jen pro zdatné jezdce. Celková délka řeky je 108 km. Nejhezší a
nejtěžší úsek je Griesen Schlucht. Jedná se o zablokovaný úsek s mnoha úzkými průskoky.
Úsek

Říční km

Obtížnost

horní

Ehrwald - Griesen Schlucht

108.0 - 95.4

WW I-III (IV)

střední

Griesen Schlucht - Grainau

95.4 - 89.5

WW IV - II

úsek ke splutí: Gschwandsteg – Garmisch-Partenkirchen, 5,5 km / WW III-IV

Vorderrhein
Vorderrhein neboli Přední Rýn je řeka nacházející se ve švýcarském kantonu Graubünden. Vytéká z jezera
Tomasee a po celých 76 km na soutoku s Hinterrhein (Zadní Rýn) vytváří řeku Rýn, jednu z nejdelších řek v Evropě.
Vorderrhein je řeka používána převážně jako zdroj vody pro vodní elektrárny. Známý a nejpěknější je na řece
Vorderhein dvojitý Rheinschlucht, nacházející se pod Ilanz. Vymleté skály z vápence stojící v hodně zvrásněných
tvarech tvoří překrásnou kulisu. Tento jedinečný krajinný útvar atraktivní pro všechny přibývající sportovní atrakce
(komerční rafting), zažehl konflikt s rybáři. Proto byla dána žádost ke všem vodákům, aby dodržovali rozestupy a
neodhazovali žádné odpadky. Řeka je velmi vodnatá a obsahuje mnoho plavenin.

Úsek

Říční km

Obtížnost

Disentis – Compadials

49.8 - 43.7

WW III-IV

Compadials – Tavanasa

43.7 - 32.5

WW III

střední

Tavanasa – Ilanz

32.5 - 21.9

většinou X, jinak WW II-III

dolní

Ilanz – Reichenau

21.9 - 0.0

WW II-III

horní

úsek ke splutí: Illanz – Reichenau, 20 km / WW II-III

Ticino
Ticino je řeka ve Švýcarsku (kanton Ticino) a v Itálii (Lombardie,
Piemont), levý přítok Pádu. Je 248 km dlouhá. Povodí má rozlohu
7200 km². Pramení v Tessinských Alpách. Na horním toku teče
převážně mezi horami, protéká Lago Maggiore a na dolním toku
teče Pádskou rovinou. Zdroj vody je sněhový a dešťový. Nejvyšší
vodnatosti dosahuje na jaře. V létě a na podzim může docházet k
povodním, které jsou způsobené dešti. Průměrný roční průtok vody
poblíž ústí činí 319 m³/s, maximální až 6000 m³/s. Horní část má dva
nesjízdné balvanité úseky. Pak následuje Velmi krásné jezero Maggiore, které je hranicí mezi Švýcarskem a Itálií.
Při jízdě na něm je třeba dávat pozor na vítr, který dokáže zdvihnout velké vlny. Z jezera pokračuje dále na italskou
stranu jako překrásná řeka, protékající velkým národním parkem.

horní

střední
dolní

Úsek

Říční km

Obtížnost

Bedretto – Airolo

77.4 - 69.5

WW III - IV

Airolo - Piotta

69.5 - 64.8

WW IV (X)

Piotta - Rodi-Fiesso

64.8 - 58.9

WW II - III

Rodi-Fiesso - Persónico

58.9 - 36.8

X

Persónico - Lago Maggiore

36.8 - 0.0

WW II

Lago Maggiore (hranice)

71 km

ZWA

Lago Maggiore – Turbigo

0.0 - 37.0

WW I-II

Turbigo - ústí do Pádu

37.0 - 110

WW I - ZW

úsek ke splutí: Personico – Bellinzona, 16 km / WW II

Moesa
Moesa je úžasná řeka s žulovým podložím nacházející se v jižní části Švýcarska. Teče regionem Misox. Spolu s
Maggiou a spodním Ticinem patří k lehčím řekám Potessí, jeden krátký úsek poblíž Sorte je bohužel dost těžká
voda. Původní ráz krajiny byl sice hodně ovlivněn výstavbou silnice, přesto sjetí řeky stále stojí za to. Sjízdnost
závisí na odtoku z elektrárny. Nejlepší stav bejvá o pracovních dnech mezi 11:30 a 13:30, o víkendech slabší. Kvůli
rybářům nejlépe v pondělí, středy a pátky.
Úsek

Říční km

Obtížnost

horní

Lago Moesola – Sorte

44 – 16,5

WW III-IV

střední

Sorte – Cama

16,5 – 13,5

WW IV-V

dolní

Cama – Abergo

13,5 - 0.0

WW III-II

úsek ke splutí: Cama – Castione, 13,5 km / WW III-II-I

Maggia
Maggia je magická řeka ústící do jezera Maggiore ze severu. Na svém toku se hluboce zařezává do skal a vytváří
tak hluboký kaňon a jezírka, která jsou místy až 20 m hluboká. Řeka je průzračně čistá a ve spojení se skalními
tvary je cílem potápěčů. Za nízkého stavu vody se na řece provozuje také canyoning.
úsek ke splutí: Bignasco – Gordevio, 18 km / WW II (III, IV)

Inn
Inn je jedna z největších a rozmanitých alpských řek. Nedaleko od pramene napájí horská jezera. Sjízdná od
Maloja, od jezera k jezeru, protéká ještě říčka Inn několik peřejí dolů do St. Moritz-Bad, kde mizí ve štolách
elektrárny Crasta, kterými napájí St. Moritzersee. Pak následuje dlouhý regulovaný úsek s klidnou vodou až ke
splavu u S-chanf,kde je velká část vody odvedena. O něco níž odtud řeka Inn bouří v několika obtížných
soutěskách, které jsou přerušované klidnými úseky, až konečně pod Martina opouští Švýcarsko. Pro první 2 km
silně balvanité první soutěsky je nutnost průtok z elektrárny S-chanf asi 3 m3/s, který se do Cinous-chel ještě
obohacuje dvěma potoky. Trocha vody vyvíjí sice jen malý vodní tlak, ale charakter soutěsky vyžaduje dokonalou
jízdu. S přibývající vodou jsou tyto pasáže širší, s vysokými a silnými válci.

horní

střední

dolní

Úsek

Říční km

Obtížnost

St. Moritz - S-chanf

501.4 - 484.2

WW I-II

S-chanf - konec soutěsky

484.2 - 474.3

WW III (V)

most - Suchs

474.3 - 463.5

WW I-II

Suchs - Giarsun

463.5 - 456.7

WW I-III

Giarsun - soutěska

456.7 - 448.4

WW IV-V

konec soutěsky - Pradella

448.4 - 439.3

WW III - IV

Pradella - Martina

439.3 - 423.4

WW II

Martina - hranice

423.4 - 415.0

WW IV-VI

řeka teče Rakouskem a vlévá se do Dunaje za městem Passau
úseky ke splutí: Zernez – Giarsun, 12 km / WW I-III
Scuol – Martina, 20 km / WW III – II (IV)

Noce

Úsek

Říční km

Obtížnost

Noce je bezesporu
sjízdný tok Noce Bianco
2km
WW II
jedna
z
ústí potoka Vermigliana - Mezzano
62.5 - 57.7
WW II - III
nejzajímavějších
divokých řek v Itálii, horní
slalomová trať
57.6 - 57.0
WW III - IV
pro svou obtížnost,
Mezzano - Mestriago
57.0 - 54.3
WW IV-III
délku sjízdného úseku
a malebné vesničky,
Mestriago - Dimaro
54.3 - 51.8
WW II - I (V)
které ji obklopují.
Pramení na úpatí hory
Dimaro - Ponte Stori
51.8 - 38.0
WW IV-III
Corno dei Tre signori ( střední
most - vzdutí
38 - 35
WW V
3360m.n.m.) v masívu
Ortles-Cevedale, po dolní
přehrada
31 - 17
ZW (WW III)
několika kilometrech
napájí přehradu Pian Palu, která slouží jako zásobárna vody pro hydroelektrárnu v Cogolo. V údolí Val di Pejo se
stéká s Noce Bianco. Asi po třech kilometrech za Cogolo začíná dlouhý, téměř nepřetržitý peřejnatý úsek vhodný
pouze pro zkušené kanoisty, poté se řeka zklidní před soutokem s Vermigliana, další říčkou pramenící na Passo
Tonale (1883 m.n.m.). Vermigliana je sjízdná pouze v krátkém úseku díky umělé regulaci. Se sjízdností řeky nejsou
problémy, protože je napájená vodou z ledovců.
úsek ke splutí: Cusiano – Dimaro, 8 km / WW III

Eisack
Eisack též Isarco je rychle tekoucí řeka s masivními vlnami. Nachází se jižně od
průsmyku Brenner mezi městy Sterzing a Bressanone.
úsek ke splutí: Sterzing - Mezzaselvas, 20 km / WW II+

Möll
Oblíbená ledovcová řeka, na které leží středisko vodáků Obervallach. Horní část má
množztví vysokých jezů. Pod posledním je pak krásný těžší úsek v délce 1km, dále
se pak obtížnost snižuje a končí na vzdutí přehrady. Pod přehradou je pak pěkný
úsek.

horní

střední

dolní

Úsek

Říční km

Obtížnost

Pockhorn - Putschall

73 - 67

WW IV (nesj.)

Putschall - Winklern

67 - 52

WW III

Winklern - Stall

52 - 35

WW I-II

Stall - konec přehrady

35 - 29

ZW

elektrárna - Obervellach

29 - 20

WW I-II

Obervellach - Kolbnitz

20 - 10

WW II-III

úsek ke splutí: elektrárna - Kolbnitz, 19 km / WW II

Lieser
Oblíbená a atraktivní řeka. Od Gmundu má řeka větší spád s několika kamennými kaskádami s rychlým proudem.
Pod kaskádami ale bývá klidnější voda. V dolní části je pak slalomová trať, která začíná za mostem na See-boden.
Nejprve je sevřena mezi skály a silnicí, ale pak se rozšiřuje.
Úsek

Říční km

Obtížnost

horní

Kremsbrucke - Gmund

25 - 15

WW IV+

dolní

Gmund - ústí do Drávy

15 - 0

WW III-IV+ (III+)

úsek ke splutí: Gmünd in Kärnten – ústí do Drávy, 15 km / WW III-IV+ (III+)

Mur
Pěkná řeka, která má proměnlivou obtížnost. Občas se vyskytnou krátké těžší
úseky, jinak pěkná a pohodová řeka. Na řece platí zákaz všech nafukovacích lodí,
nejenom raftů! Nafukovací kánoe ale bývají od června obvykle tolerovány v rámci
Salzburska, v dolní části je možné plout již od května.
Úsek

Říční km

Obtížnost

horní

Rotgulden - Tamsweg

429 - 396

WW IV -I

dolní

Tamsweg - Unzmarkt

396 - 329

WW II - III (IV-V)

úsek ke splutí: Tamsweg – Predlitz, 15 km / WW II

Pro cyklisty
Innská cyklostezka (Innital-Radweg) vede v
délce 540 kilometrů od pramene Innu ze
švýcarského Malojapassu (1815 m) kolem
ledovcových jezer a přes proslulá turistická centra,
jako je Svatý Mořic a rakouský Innsbruck, až do
německého Pasova, kde se Inn vlévá do Dunaje.
V našem případě bude možnost projet si její úseky v
okolí rakouského města Landeck, zde je popis
blízkých etap této cyklostezky.
Pro první dvě etapy jsou vhodná treková a MTB kola. Stezka je vedená většinou po nezpevněných lesních cestách
a čekejte zde také několik stoupání. Od Maloja do St.Moritz, trasa probíhá částečně po hlavní silnici, ale vždy dost
blízko k Innu. Ve Švýcarsku jsou podél cest strmé svahy, při dešti či sněhu může být cesta nebezpečná, existuje
také určité riziko zaplavení některých úseků trasy. Ve Švýcarsku můžete vidět buď červené cykloznačky, nebo
modré tabule s označením Inn-Radweg, nebo Nr. 65 až do Martina. V Tyrolsku na obou březích Innu, zase najdete
značky Inntal-Radweg.
Z Malojapass do Landeck 144 km
Innská cyklostezka začíná na průsmyku Maloja ve výšce 1815 m n.m. Do Sv.Mořice se dostanete prostřednictvím
úzké Engadin podél jezer Lej da Segl, Lej da Silvaplauna a Lej da San Murezzan. Zde je pak několik stoupání, cesta
zde vede po nezpevněných lesních cestách, ale také na zemědělské asfaltové silnice nebo horských stezkách.
Pojedete malebnými vesnicemi, které leží na trase až do turistického centrum Svatého Mořice.Na konci této etapy
Vás čeká Landeck, kde je Inn ještě "mladý a divoký", skutečná horská řeky, s charakteristickou zelenou barvu
ledovcové vody. Trasa probíhá v blízkosti řeky, protože v tomto úzkém údolí, není možné kde uhnout. Na levo i
napravo jsou útesy a horské svahy, a také dál má Inntal velmi svébytný charakter.
Z Landeck do Innsbruck 78 km
Druhá etapa Innskou cyklostezku doprovází stále řítící se horská řeka v tyrolském Oberinntal, severně od Stubaier
Alp. Světle zelený Inn Vás bude doprovázet ve směru Innsbruck. Pojedete podél klidných vesnic, alpských loukách,
ale také nově vznikajících turistických destinací, potních místech. Určitě navšivte Immst, Stift Stams, vinné obce v
Tyrolsku a Innsbruck. Díky úzké cestě na vrchním Innu zde vede cesta jen na jedné straně řeky, nedoporučuje se
zde jízda na úzklých pláštích.

Murská cyklostezka
Ze startu Ötk v Mautendorfu bude blízko z řece Murr a její Murské cyklostezce neboli Murr-Radweg. Murská
cyklostezka je mezi znalci považována za jednu z nejkrásnějších říčních cyklostezek v alpském prostoru, která je na
základě svého průběhu – lehce z kopce a podél mnoha kulinářských cílů – skutečnou stezkou za požitky.
Kulinářská lehkost točící se kolem jablka, vína a dýně určuje kreativní kuchyni jako např. salcburské speciality,
oblíbený štýrský dýňový olej. Místy jen mírně zvlněný profil přímo vybízí k dovolené rodinného typu, i
podprůměrně zdatní ji zvládnou bez větších obtíží. Technicky neklade na cyklistu velké nároky. V březnu 2012
obdržel 4 hvězdičky z 5 od ADFC (Německý všeobecný svaz cyklistiky) .
Stezka začíná v národním parku Vysoké Taury v hornatém kraji Lungau kde je řeka Mur malým, prudkým
potůčkem a cyklistická trasa je trochu příkřejší. Na trase cyklostezky budete míjet svěže zelené horské pastviny,
lesy, louky, azurové jezera, okouzlující vesničky, vinice a vinařská městečka. V každém případě se vyplatí nechat si
také dostatek času na prohlídky mnoha pamětihodností, které lemují Murskou cyklostezku.
1) Sticklerhütte (horská chata) - Muhr v Lungau
Předtím než vyrazíte na cestu podél řeky Mur můžete strávit nějaký čas v Národním parku Vysoké Taury v objetí
alpské trávy a barevně kvetoucích luk. Od chaty se dostanete pěšky k prameni řeky Mur za 1,5 hod. který je v
nadmořské výšce 1.898 m.
Vzdálenost 14,4 km, čas 1 hod., nastoupáno 201 m., sestoupáno 846 m., klasifikace: kondice 1, technika 4, zážitek
6, krajina 6 (max.6 bodů)

2) Muhr im Lungau - St. Michael im Lungau - Tamsweg - St. Georgen
ob Murau - Murau
Tato etapa vede podél řeky Mur horskou oblastí Lungau. V Tamsweg
s jeho hystorickým náměstím spatříte krásné kostele a muzea. V
dnešním cíli v středověkém měste Murau, najdete fantastickou
gastronomií a Pivovarské muzeum, které nabízí pohled do 500leté
tradice pivovarnictví.
Vzdálenost 66,7 km, čas 5 hod., nastoupáno 476 m., sestoupáno 778
m., klasifikace: kondice 4, technika 2, zážitek 5, krajina 5 (max. 6
bodů)
3) Murau - Teufenbach - Scheifling - St. Georgen ob Judenburg Judenburg
Etapa vede zužujícím se údolím Dolních Tauer podél úzkokolejné
železnice a lesů, luk, hradů a zřícenin. V Frauenburg Vás uvítají
legendární ruiny, v Sauerbrunn se nachází nejstarší minerální pramen
ve Štýrsku. V Judenburgu je nejvyšší městská věž v Rakousku, a najdete tu jedno z nejmodernějších planetárium v
Evropě.
Vzdálenost 51,2 km, čas 5 hod., nastoupáno 529 m., sestoupáno 643 m., klasifikace: kondice 4, technika 2, zážitek
5, krajina 5 (max.6 bodů)

Via Ferraty
Zajištěná cesta neboli Via Ferrata (it.) či klettersteig (něm.), je cesta v náročném horském terénu, která je
vybavená jistícími fixními lany, železnými stupačkami případně dalšími umělými pomůckami. Cílem takových úprav
je zvýšení bezpečnosti procházejících osob a zpřístupnění terénu i návštěvníkům, kteří nemají zkušenosti s
náročnými horolezeckými výstupy.
Historie
Určit jednoznačně, kdy byl zbudován první klettersteig není možné. Už jen proto, že neexistuje jednoznačná
definice klettersteigu (zajištěné cesty). Za první typy klettersteigů lze považovat cesty vytyčené v 2. polovině 19.
st. a na záčátku 20. století, které zpřístupňovaly populární alpské vrcholy, ať už to byl Dachstein, Gross Glockner
nebo Zugspitze. Tyto první zajištěné cesty byly vnímány jako běžné výstupové trasy, kde jen v krátkých obtížných
pasážích byly osazeny železné kramle, řetězy, žebříky, které měly ulehčit volné lezení či dokonce chůzi. Jen
výjimečně byly uměle zajištěny delší úseky výstupové trasy, jako tomu bylo například v Dolomitech na Piz de
Ciavazes ve skupině Sella. Rozhodně však všechny tyto zárodečné zajištěné cesty sledovaly přirozené terénní linie.
Další důležitou, avšak dosti smutnou etapou ve vývoji zajištěných cesty byla 1. světová válka, kdy se v oblasti
jižních Tyrol a Dolomit vedla v horách zdlouhavá, tři roky trvající poziční válka. Armády Rakousko-Uherska a Itálie
tu za ono období vybudovaly řadu zajištěných cest, jejichž součástí byly i podzemní tunely, visuté lávky, apod.,
které využívaly k přesunům vojáků. S koncem bojů však toto zařízení nebylo dále udržováno a postupně chátralo.
Jeho chvíle však měla teprve přijít.
V posledních dvou desetiletích 20. století až do současnosti nastal všeobecný rozkvět zajištěných cest.
Provozovatelé hotelů a lanovek ihned poznali, jak existence klettersteigu v jejich blízkosti dokáže výrazně zvýšit
návštěvnost, a začali zajištěné cesty záměrně budovat. Postupně se do tohoto úsilí leckde vložily i úřady místní
samosprávy ve snaze podnítit ve svém kraji cestovní ruch. Zajištěné cesty tak začaly vznikat i v těch alpských
zemích, kde dosud neměly tradici, jako byla Francie nebo Švýcarsko.
Klettersteigy současné moderní doby však doznaly oproti svým starším předchůdcům změn. Ve snaze o dosažení
co největší atraktivnosti se začala zvyšovat úroveň obtížnosti. Toho se nejčastěji dosáhlo poněkud násilným
vedením výstupové trasy, která již nesleduje přirozené terénní linie, ale je takříkajíc „tvrdě narýsovaná pravítkem“
přes hladké skalní plotny nebo převisy. Nezřídka jsou některé z těchto obtížných klettersteigů zbudovány mimo
horské prostředí, a nacházejí se v nízké nadmořské výšce ve skalní stěně lemující údolí.

Jištění
Turista nebo lezec je k ocelovému lanu připojen pomocí dvou smyček s pádovou brzdou a karabin, které táhne za
sebou připnuté na ocelovém laně. V případě pádu lezec padá tak dlouho, dokud karabina smyčkou spojená s
lezcem nesjede po ocelovém laně, a nezarazí se dole o nejbližší pevné kotvení ocelového lana. Při přechodu přes
kotevní bod ocelového lana musí lezec přepnout na nový úsek lana nejprve jednu karabinu, a až jí má bezpečně
zapnutou, může přepnout i druhou karabinu z předešlého úseku lana. Díky tomu je při přepínání kotvení lana vždy
jištěn, když je během manévru odepnutá jedna karabina, druhá jej jistí.
Pohyb na klettersteigu
Tak jako při každé túře v horách, je i na klettersteigu nutné pozorovat a vnímat okolní terén a dění v něm, a tomu
přizpůsobit i svůj pohyb. Do toho dění nesmíme zapomenout zahrnout také cizí lidi. Je dobré sledovat trasu
zajištěné cesty s výhledem dopředu, a jsme-li před nějakým místem, které je ohroženo padajícím kamením od
jiných lidí výše, počkat až oni poodejdou. Rozhodně nevstupovat do míst, kam padá kamení. Tato místa a pohyb
jiných lidí je nutno předvídat.
Platí zásada, že na ocelovém laně v úseku mezi ukotveními se smí pohybovat pouze jeden člověk. Jednak při lezení
člověk s ocelovým lanem značně lomcuje, takže druhý člověk by mohl mít potíže se držet.
Druhým důvodem pro dostatečné rozestupy je nebezpečí zásahu padajícím člověkem. Zde je nutno si uvědomit,
že zdaleka nestačí mít odstup pouze od kotvení ke kotvení ocelového lana. Lezec je připojen k ocelovému lanu
smyčkou obvykle dlouhou cca 1 metr, a další zhruba metr je připravený pro vtažení do tlumiče. Spadne-li tudíž,
dosáhne daleko hlouběji pod dolní kotvení, o které se zarazí. Proto by rozestup měl být 1 délka mezi kotveními +
navíc cca 3 metry pod dolním kotvením.
Vybavení
Základem je sedák, případně v kombinaci s hrudním úvazkem, ferratová brzda, přilba, odsedka s karabinou. Dále
jsou vhodné kvalitní pevné boty, rukavice a bunda pro případ zhoršení počasí.
Klasifikace obtížnosti ferrat
A - Lehké - zajištěné, jednoznačně vedené turistické cestya velmi lehké zajištěné cesty. Místy vedeny strmým
skalním terénem, a to po přirozených sklaních pásech nebo po umělých pomůckách ( umělé stupy, lávky). Umělé
jištění v podobě ocelových lan, řetězů nebo zábradlí slouží převážně jen ke zvýšení pocitu jistoty v exponovaném
terénu , z technického hlediska však není nutné. Bez umělého zajištění by se jednalo o horolezecký terén stupně
obtížnosti
I.
B - Mírně obtížné - mírně strmý skalní terén. Umělé zajištění v podobě ocelových lan, kramlí, kolíků a žebříků
slouží přímo k postupu vpřed. Bez umělého zajištění by se jednalo o horolezecký terén stupně obtížnosti I nebo II.
C - Těžké - strmý skalní terén. Umělým jištěním ( ocelová lana, kramle, kolíky, žebříky) je opatřena převážná část
celkové délky cesty. Zajištěné úseky už vyžadují určitou sílu v pažích. Bez umělého zajištění by se jednalo o
horolezecký terén stupně obtížnosti II nebo III.
D - Velmi těžké - velmi strmý skalní terén, místy kolmé partie. Umělé jištění je realizováno většinou jen pomocí
ocelových lan a příležitostně umělými stupy ( kramle, kolíky). Místy značně exponované. Bez umělého zajištění by
se jednalo o horolezecký terén stupně obtížnosti III nebo IV. Lze doporučit pouze dostatečně zkušeným
vysokohorským turistům a horolezcům. Nezkušení by
měli být jištěni zkušeným vůdcem nebo instruktorem.
E - Extrémně těžké - místy extrémně exponované cesty,
vedené v kolmém skalním terénu s minimem přirozených
stupů. Umělé zajištění je realizováno většinou jen pomocí
ocelových lan a jen velmi málo umělými stupy ( kramle,
kolíky). Nejtěžší místa vyžadují použití horolezecké
techniky nebo velkou sílu v pažích. Bez umělého zajištění
by se jednalo o těžký horolezecký terén – místy stupně
obtížnosti V až VI. Tyto zajištěné cesty už mají vysloveně
sportovní charakter. Pouštět se do nich mohou jen velmi
zkušení vysokohorští turisté a horolezci. Nezkušení musí
být zásadně jištěni zkušeným vůdcem nebo instruktorem.

Brenta
Skupina Brenta je součástí Dolomit v Itálii. Celým
pohořím se jako červená nit táhne ferratová stezka Via delle Bocchette. Tyto zajištěné cesty vedou v
nadmořské výšce 2500 až 3000 m štěrbinami a po
skalních pásech, traverzují vrcholy v závratných
terénech, které by jinak byly přístupné pouze
lezeckými cestami. Via delle Bocchette vede podél
centrální části hlavního hřebene Brenty. Na ni
navazují další kratší, ale stejně závratné feráty.
Umožňují detailně prozkoumat celé pohoří, nebo
trasy různě kombinovat. Díky nim můžeme sejít z
hřebene, přespat na některé horské chatě a zase se
na hřeben pohodlně vrátit. Náročnost ferrat je B/C.
Přehled některých ferrat v Brentě

Sentiero delle Bocchette Alte
Nenáročná ferrata, ale poměrně daleko od přístupových cest.
HODNOCENÍ:
*Kompass: červená, těžká zajištěná cesta, nutnost přespat
*Klettersteig Atlas: místy mírně obtížné, místy těžké, v případě špatných podmínek nutnost stoupacích želez a
cepínu.
Čas / převýšení / klesání
Cíl
Východiště
Nástup
Návrat
Postup po cestách:
Opěrný bod
Přístup k ferratě

Poznámka

12:00 / cca 750 m / 1650 m
cca Spallon dei Massodi 3010 m
Madonna di Campiglio 1550 m
P.so Grosté 2438 m
Madonna di Campiglio 1600 m
č. 305 + 303 + 316
Rif. Alimonta nebo Rif. Brentei - spaní
K ferratě se dá dvěma cestami:
1. ze sedla Grosté přes ferratu A.Benini
2. ze sedla Grosté přes chatu Tuckett
* nelze absolvovat během jediného dne
* trasa může skončit u chaty Vallesinella

Sentiero Alfredo Benini
Bezproblémová ferrata. Vhodná téměř pro každého
HODNOCENÍ:
* Vlastní: hodnocení Kompassu je značně nadsazené. Nebýt jednoho zajištěného malinko vzdušnějšího sestupu,
byla by pouze lehká. Navíc před sestupem do sedla se dá utéct dřívějším sestupem.
* Klettersteig Atlas: mírně obtížná, vlastně poměrně snadná cesta,vede pěkným skalním terénem se spoustou
výhledů, jedinou překážkou je zhruba 60 metrový sestup kolmější částí, kterou lze v první polovině obejít
* Kompass Dolomity jih: červená, těžká zajištěná cesta
Čas / převýšení / klesání
Čas / převýšení / klesání
Cíl
Nejvyšší bod
Východiště
Nástup
Návrat
Postup po cestách
Poznámky

5:00 / 760 m, 760 m - příjezd i návrat lanovkou
8:00 / 737 m / - 1537 m - bez návratu k lanovce
chata Tuckett 2272 m
plošinka pod Cima Falkner ve výši cca 2900 m
Madonna di Campiglio 1550 m
P.so Grosté 2438 m
Madonna di Campiglio 1600 m
č. 305 + 303 + 316
za optimálního počasí lze trasu ztížit výstupem na dva vrcholy: Cima del Grosté 2897 m a
Cima Sella 2911 m, cesty však jsou bez patrného chodníku

Sentiero Claudio Costanzi
Snadná ferrata, dá se na několika místech zkrátit, takže vhodná i pro začátečníky. V celkové délce však jen pro
vytrvalé turisty.
HODNOCENÍ:
*Vlastní: velmi jednoduchá, ale při postupu až k sedlu Pra Castrón enormně dlouhé - jen pro zdatné v takovém
případě. Velmi náročné na fyzickou kondici! Délka, stálé stoupání a klesání. Závěr - sestup - bude pro mnohé
decimující!
*Kompass: červená, těžká zajištěná cesta
*Klettersteig Atlas: těžké, úsporně zajištěno, větší počet krátkých nezajištěných lezeckých pasáží II, stupně
obtížnosti.
Čas / převýšení / klesání
Čas / převýšení / klesání
Nejvyšší bod
Délka trasy
Východiště
Místo nástupu
Místo návratu
Postup po cestách:
Místo úniku:
Upozornění:
Mapa

11 až 12 / 720 m / 1280 m - dle rozpisu
10:15 / 1300 m / 2000 m - skutečnost
kóta 2804 m před vrcholem Cima Alto 2890 m
20,25 km
Madonna di Campiglio 1550 m
Rif. Graffer 2281 m (popř. Passo Grosté 2438 m)
Folgarida 800 m
č. 390 + 336 + 329, popř. 365
* scestí obou ferrát a zpět k lanovce v sedle Grosté
* sedlo Bocchetta dei Tre Sassi (2614 m) - cesta č. 334
případě mlhy komplikovaná orientace
Brenta Dolomiti

Sentiero Ettore Castiglione
Těžká, leč krátká.
HODNOCENÍ:
* Kompass Dolomity jih: č. 28/str. 73, červená, těžká, krátká, velmi vzdušná, nutnost přespání
* Klettersteig: č. 368 / str. 214, těžké, žebříky velmi exponované, ale krátké
Čas / převýšení / klesání
Cíl
Nejvyšší místo
Východiště
Nástup
Návrat
Délka
Opěrný bod
Postup ferratou
Poznámka

12:00 / cca 1100 m / 1100 m
Rif S. Agostini 2410 m
Rif. Grabari ei XII Apostoli 2488 m
Pinzolo 1600 m
Rif. Grabari XII Apostoli 2488 m
Pinzolo 1600 m
38 km
Rif. Apostoli nebo Rif. S.Agostini - spaní
1. přechod může začít u chaty Agostini
2. nebo v opačném směru od chaty Apostoli
do 31.8. jezdí lanovka z Pinzola na vrchol
Monte Gruale 1898 m, čímž se dá zkrátit
výrazně dlouhý příchod k chatě Apostoli

Sentiero Gustavo Vidi

Čas / převýšení / klesání
Cíl
Nejvyšší bod
HODNOCENÍ:
Délka trasy
* Vlastní: lehká
Východiště
* Kompass - Dolomity Jih: modrá, krátká snadná Místo nástupu
Místo návratu
zajištěná cesta, polodenní túra
Postup po cestách:
Mapa

Lehká a a snadná, i pro děti vhodná.

3:00 / cca + 230 m / cca - 360 m
jižní bok P.Grande 2624 m
2522 m
4,75 km
Madonna di Campiglio 1550 m
P.so Grosté 2438 m
P.so Grosté 2438 m, popř. Rif. Graffer
č. 390 + 336
Gruppo di Brenta, Alpenvereinskarte

Sentiero attrezzato dell´Ideale
Lehká, pro začátečníky, ale dlouhý přístup. Některé zdroje udávají, že její trasa začíná u chaty Rif. Apostoli jako
cesta č. 304 až do sedélka Tosa a dále že pokračuje pod stejným číslem až k chatě Pedrotti. Jiné zdroje ovšem
uvádějí, že od sedélka Tosa k chatě Pedrotti pokračuje ferráta Livio Brentari.
HODNOCENÍ:
* Kompass: č. 19/str. 59, modrá, lehká, nutnost přespat
Čas / převýšení / klesání
Cíl
Nejvyšší místo
Východiště
Nástup
Návrat
Délka
Opěrný bod
Postup ferratou
Poznámka

11:00 / cca 1360 m / 1360 m
Rif S. Agostini 2410 m
Bocca d´Ambiez 2871 m
Pinzolo 1600 m
Rif. Grabari XII Apostoli 2488 m
Pinzolo 1600 m
38,5 km
Rif. Apostoli nebo Rif. S.Agostini - spaní
1. přechod může začít u chaty Agostini
2. nebo v opačném směru od chaty Apostoli
do 31.8. jezdí lanovka z Pinzola na vrchol
Monte Gruale 1898 m, čímž se dá zkrátit
výrazně dlouhý příchod k chatě Apostoli

Sentiero S.O.S.A.T.
Lehká a lehce dostupná ferrata, doporučuje se i začátečníkům.
HODNOCENÍ:
Klettersteig: č. 365/str. 213 - lehké až mírně obtížné, několik vzdušných žebříků
Kompass - Dolomity Jih: č. 17/str. 55 - modrá, lehká, dobře zajištěná cesta
Čas / převýšení / klesání
Cíl
Nejvyšší bod
Délka trasy
Východiště
Místo nástupu
Místo návratu
Postup po cestách:
Mapa

6:20 / max. 300 m / cca - 1250 m
Rif. Dei Brentei 2182 m
2400 m
4,75 km
Madonna di Campiglio 1550 m
P.so Grosté 2438 m
Madonna di Campiglio 1550 m
č. 316 + 303 + 305b + 323 + 391
Gruppo di Brenta, Alpenvereinskarte

Sentiero delle Palete
Lehká a dobře schůdná, vhodné i pro začínající.
HODNOCENÍ:
* Vlastní: legrace - pozor na místa nástupu a odchodu, ale dá se udělat jednoduchý okruh od lanovky Grosté
* Kompass - Dolomity Jih: č. 21/str. 61 - modrá lehká, leč opuštěná zajištěná cesta
* Klettersteig: č. 360/str. 211 - lehké, dobře zajištěné úseky s převýšením 200 m, několik míst strmých, leč
minimálně exponovaných
Čas / převýšení / klesání
Cíl
Nejvyšší bod
Délka trasy
Východiště
Místo nástupu
Místo návratu
Postup po cestách:
Mapa

4:40 / cca + 330 m / cca - 1230 m
Bocch. del Tre Sassi 2513 m
2513 m
13 km
Madonna di Campiglio 1535 m
P.so Grosté 2438 m
Madonna di Campiglio 1535 m
č. 306 + 334
Gruppo di Brenta, Alpenvereinskarte

Autobusy Galeja – S námi kdekoliv, kdykoliv
Firma Oldřicha Galeji byla založena v roce 1999. Podnikatelským záměrem firmy je autobusová doprava.
V současné době se firma zaměřuje na zajišťování tuzemské i mezinárodní autobusové dopravy pro skupiny,
individuální klienty a komplexní realizaci dopravních služeb při požádání zájezdových akcí. Při poskytování služeb
klade důraz na kvalitu, bezpečnost, spolehlivost a profesionalitu služeb, flexibilitu zaměstnanců, čistotu vozového
parku a individuální přístup ke klientovi. Mezi spokojené zákazníky patří: cestovní kanceláře, agentury, tuzemské
společnosti, sportovní týmy a školy, turistický oddíl Kadao atd.
Karosa LC 936
- pro 30 osob
- klimatizace
Náš
- audio + video
řidič
- DVD + TV
Péťa
- minibar (lednice, kávovar)
- polohovací sedadla
- GPS navigace
- ABS, ASR, retardér
- tažné zařízení
- travel box
- emisní norma euro 2
- schopný řidič
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HORY, GALEJA, VODA, HOROLEZEC, OSMA, SPORT,
SKÁLA, SEDÁK,RAKOUSKO, NĚMECKO, ŠVÝCARSKO,
ITÁLIE, KADAO, OPAVA, PIVO, PÁDLO, LANO, ŘEKA,
HORY, AUTOBUS, LOĎ, TURISTA, BARAKA
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