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Ahoj, jsem Kamča!

sledujte mé cesty na instagramu:

Jsem rudovlasá holka, co poznává svět, aby se v životě neztratila. 
Od malička jsem byla průzkumnicí, kterou zajímalo vše okolo. 
Ano, byla jsem to dítě, co se ptalo, a proč? Vždy jsem měla blíz-
ko k přírodě a zvířatům. Vyrůstala jsem na kraji Karlových Varů 
nedaleko CHKO Slavkovský les a tábořišťě u Svatošškých skal, 
kam jsem chodila jezdit na koně a potají lézt po skalách.

Dnes studuji aplikovanou ekologii a ochranu přírody. Nerada 
sedím doma na prdce, ráda se vzdělávám, sportuji a poznávám 
vše na vlastní kůži. Svá dobrodružství poctivě dokumentuji a 
doufám, že Vám pomohou rozšířit  pohled na danou tématiku, 
místo nebo činnost.

Vnímám dnes silný trend sociálních médiích, a proto se Vám 
snažím předat co nejvíce zajímavých a praktických informací v 
ucelené formě. Dále jsem chtěla rozšířit svůj Instagram o platfor-
mu, kde mohu s Vámi sdílet své příběhy, zkušenosti a hodnoty.

kamcaneniinstagamer.cz

Severní Tyrolsko

Severní Tyrolsko je oblast na západě Rakouska. Největší město, které 
se zde nachází je Innsbruck. Svou významnou přírodní hodnotou láká 
zejména hikery, kteří objevují vrcholky hor. Hory ale nejsou jediné, co 
tato oblast nabízí, můžete tu prozkoumávat tajemné soutěsky i divoké 
vodopády. Každý si přijde na své. Níže jsem sepsala pár zajímavých 
treků a míst, které byste při návštěvě neměli vynechat. 

Dolomity

Dolomity jsou pohoří nacházející se na severu Itálie. Jsou oceněné jako 
div světa a zapsány na seznamu přírodního dědictví UNESCO. Jsou 
navštěvované jak v zimě, tak v létě. Mají toho opravdu hodně co nabíd-
nout. V létě zde potkáte zejména cyklisty, turisty, hikery nebo lezce. 
Díky jejich přírodní kráse je přijíždějí obdivovat lidé z celého světa. 
Objevovat tu můžete křišťálově čistá horská jezera, hluboké soutěsky 
nebo vysokohorské pastviny. Níže jsem sepsala několik top míst, na 
které by byl hřích vynechat. 

https://www.kamcaneniinstagamer.cz
https://www.instagram.com/kamcaneniinstagamer/


Stuibenfall

Je úchvatný vodopád nacházející se nedaleko obce Umhausen. Vy-
pravit se k němu můžete za každého počasí a pokaždé to bude zážitek. 
Jeho výška je 159, což ho dělá největším tyrolským vodopádem. Jméno 
Stuibenball dostal podle mračen roztříštěné vody, která je vidět už z 
dálky. 

Skywalk

Zajímavou atrakcí je skywalk, který je v přímé blízkosti vodopádu. Vo-
dopád si tak užijete v celé své kráse. Na trase je hned několik vyhlídek. 
Některé jsou přímo pod vodopádem, kde se nevyhnete lehké spršce. 
Pokud tyto viewpointy chcete raději vynechat, můžete se jim vyhnout a 
pokračovat dál směrem po schodech nahoru. Celkově má skywalk 700 
schodů, které vedou až na samotný vrchol vodopádu. 

Via ferrata

Pro odvážnější, kteří si chtějí užít trochu adrenalinu, se mohou vydat 
cestou, která je značená jako via ferrata. Je to krátká zajištěná cesta 
značená obtížností C, ale já bych jí hodnotila spíše B. Tato ferrata je 
vhodná pro začátečníky. Nejkrásnější úsek se nachází na úplném kon-
ci, kde vás čeká přelez přímo nad vodopádem. Zpáteční cestou jdete 
turisticky značenou vedoucí přes skywalk. 

Jaké jsou finanční náklady?
5€ parkoviště 
Skywalk je zadarmo

Náročnost
Lehký

Jaké je časová náročnost celého výletu?
2 - 3 hodiny

najdete na blogu

https://www.kamcaneniinstagamer.cz/post/skywalk-a-ferrata-pod%C3%A9l-vodop%C3%A1du
https://www.kamcaneniinstagamer.cz


Drachensee a Sebensee

Dvě jezera, která si musíte zařadit na váš seznam. Nacházejí se nedal-
eko německých hranic poblíž městečka Ehrwald. Jedná se o přírod-
ní křišťálově čistá vysokorská jezera ledovcového typu. Za krásného 
počasí se vám naskytne impozantní výhled na nejvyšší horu Německa 
Zügspitzi. První jezero, které vás na cestě přivítá je Sebensee, odtud se 
musíte vydat dál za kopec, kde je schované Drachensee, neboli dračí 
jezero. Zde se nachází i menší restaurace. 

Jak se k jezerům dostat?

K jezerům můžete dostat hned několika způsoby. Auto lze zaparkovat 
na neplaceném parkovišti GPS 47.3902086N, 10.9312061E a poté se 
vydat náročnější cestou značenou jako „Hoher gang“, která vás dovede 
až k jezeru Sebensee. Část cesty je přijištěná ocelovým lanem. Nedo-
poručuji se touto cestu vydat za špatného počasí. 

Jako další lehčí cestu lze zvolit pomocí lanovky. Auto můžete zaparko-
vat na placeném parkovišti GPS 47.3880269N, 10.9377583E. Díky lano-
vce překonáte značné převýšení a ušetříte síly. Od výstupní stanice se 
vydáte po cestě směrem k jezeru. Tato cesta je vhodná i pro kočárek. 
Pokud lanovou jet nechcete můžete zvolit jednu z turistických cest 
vedoucí pod ní.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné – varianta bez lanovky
+ občerstvení v restauraci u Drachensee

Jaká je obtížnost výletu?
Cesta lanovkou - lehký
Cesta pěšky - střední/obtížný

Jaké je časová náročnost?
Celodenní

https://www.kamcaneniinstagamer.cz/post/drachensee-a-seebensee-perly-tyrolska


Eibsee

Jezero, kterému se přezdívá karibik Německa. Své jméno má opravdu 
zasloužené, tyrkysově čistá voda s ostrůvky mu propůjčuje atmosféru 
tropického ráje. Také si zde můžete vychutnat epický výhled na Zug-
spitzi v celé její kráse. Jezero se nachází v nadmořské výšce 1000m, 
to ho řadí do vysokohorských jezer. Pokud jezero navštívíte v létě 
nezapomeňte plavky, jezero je sice trošku studenější, ale v horkých 
letních dnech je svlažení velmi osvěžující.

 Jak se k Eibsee dostat? 

Jezero se nachází nedaleko Garmisch-Partenkirchen. Pokud k jezeru 
vyrazíte v létě, jeďte raději o půl hodinu dřív. K jezeru vede pouze jedna 
cesta, která je většinou dost zasekaná. Nejbližší parkoviště se nachází 
hned u jezera, je placené GPS 47.4574008N, 10.9910094E.
Cena za auto se pohybovala na celý den okolo 12€. Další možností je 
nechat auto zaparkované o kus dál na cestě, kde můžete stát zadarmo 
a dojit k jezeru po turistické cestě. Když přijdete k jezeru určitě stojí za 
to si ho celé obejít. Celková délka trasy je asi 4km. 

Jaké jsou finanční náklady?
12€ parkoviště

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký

Jaké je časová náročnost?
2 - 2,5 hodiny (cesta kolem jezera)

https://www.kamcaneniinstagamer.cz/post/eibsee-karibik-nemecka


Partnachklamm

Pohádková soutěska, která se nachází nedaleko města 
Garmisch-Partenkirchen. Soutěska byla zpřístupněna lidem od roku 
1912, od té doby byla cesta již několikrát uzavřena a rekonstruována. 
Na některých místech je až 80m hluboká a její délka je 699m. Soutěska 
se pyšní nejen divokou řekou, ale i menšími vodopády. Na cestě je také 
vybudováno několik tunelů. Partnachklamm je celý vedený jako přírod-
ní památka. 
 
Jak se k soutěsce dostat?

Auto můžete zaparkovat před skokanskými můstky (Garmisch-Parten-
kirchen) na placeném parkovišti GPS 47.4821492N, 11.1191214E. Poté se 
vydáte skrz skokanským areálem a pokračujete asi 2km podél potoka 
(všude jsou cedule, tak se nebojte, že byste se ztratili). Před vstupem 
do soutěsky je pokladna, kde se platí vstup. Na jejím konci se můžete 
rozhodnout, jestli půjdete stejnou cestou zpět, nebo si uděláte okruh 
mimo soutěsku. Nezapomeňte si sebou deštník nebo pláštěnku. 

Jaké jsou finanční náklady?
5€ vstup do soutěsky
10€ parkoviště

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký

Jaká je časová náročnost?
3 - 4 hodiny 

https://www.kamcaneniinstagamer.cz/post/poh%C3%A1dkov%C3%A1-sout%C4%9Bska-partnachklamm


Hollentalklamm

Je další úchvatná soutěska nedaleko Garmisch-partenkirchen. Při 
jejím průchodu narazíte na spoustu vodopádů, jeskynních průchodů a 
výhledů. Této soutěsce se jinak přezdívá „Pekelné údolí“. Určitě je do-
bré se tam vydat hned ráno, protože je to docela frekventované místo. 
Cesta nevede pouze samotnou soutěskou, ale můžete se dostat až 
do sedla pod Zügspitzi, kde se nachází restaurace s příjemným po-
sezením. 

Jak se k soutěsce dostat?

Soutěska Hölentalklamm se nachází poblíž městečka Hammersbach. 
Auto můžete zaparkovat na placeném parkovišti GPS souřadnice 
47.4687144N, 11.0403478E. Z parkoviště se vydáte po cestě Höllental-
straße, po deseti minutách dojdete k rozcestníku, kde budete pokračo-
vat dál podél potoka směrem do lesa. K soutěsce se dá jít i jinou ces-
tou. Na rozcestníku je máte všechny vyznačené. Pak vás čeká docela 
stoupák, ale není to nic hrozného. K soutěsce se jde asi 1 - 1,5 hodiny. 
Před samotným vstupem do soutěsky je pokladna. Nezapomeňte si 
sebou deštník nebo pláštěnku. 

Jaké jsou finanční náklady?
8 - 12€ parkoviště
5€ vstup do soutěsky

Jaká je obtížnost výletu?
Střední

Jaké je časová náročnost?
Půldenní 

https://www.kamcaneniinstagamer.cz/post/cesta-divokou-sout%C4%9Bskou-h%C3%B6llentalklamm


Plansee

Krásné průzračné jezero nedaleko městečka Reutte. Plansee je jedno 
z největších jezer v této oblasti. Průplavem je spojeno s jezerem Heit-
erwanger. Z ptačí perspektivy to vypadá velmi zajímavě. Mezi oběma 
jezery funguje lodní doprava, a tak se z jednoho konce můžete lehce 
dostat na ten druhý. Zajímavým trekem je výšlap k vyhlídce, kde se 
vám naskytne krásný pohled na Plansee.  

Jak se k jezeru dostat? 

Auto můžete zaparkovat na placeném parkovišti GPS 47.4739767N, 
10.7873167E nebo můžete najít místo podél cesty. Z parkoviště se vy-
dáte po cestě „Planseestraße“ směrem k mostu, který přejdete a dále 
budete pokračovat po cestě „Plansee Rundwanderweg“. Pokud chcete 
dojít na vyhlídku, tak po asi 30minutách chůze narazíte na odbočku. 
Následovat bude strmý kopec, dokud nedojdete k přístřešku GPS 
47.4651819N, 10.7852844E. 

U Plansee se doporučuji podívat k druhému jezeru, dojít tam můžete 
po cestě „Planseestraße“, ze které se napojíte se na cestu „Pano-
ramaweg“.

Jaké jsou finanční náklady?
10 - 15€ parkoviště

Jaká je obtížnost výletu?
Střední

Jaké je časová náročnost?
2 - 3h výlet na vyhlídku



Zřícenina hradu Ehrenberg

Návštěvu zříceniny by neměli vynechat hlavně milovníci historie. Na své 
si tady přijdou ale i všichni ostatní. Kromě středověké atmosféry se zde 
můžete kochat krásnými výhledy do okolí. Dalším lákavým zpestřením 
je zatím nejdelší skywalk na světe, který má celkovou délku 408 m. 
Lanový most spojuje dva vrcholy s hradních zřícenin (hrad Ehrenberg a 
pevnost Claudia). 

Jak se k zřícenině dostat? 

Auto můžete zaparkovat na placeném parkovišti hned pod kopcem 
GPS 47.4655717N, 10.7211261E na kterém zřícenina stojí. Z parkoviště 
pak můžete jít po turistické cestě. Cesta nahoru trvá okolo 30ti minut, 
nebo projdete areálem a nasednete na lanovku, která vás nahoru vy-
veze.  

Jaké jsou finanční náklady?
4€ parkoviště
10€ skywalk

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký 

Jaké je časová náročnost?
2 hodiny 



Zámek Neuschwanstein

 Neuschwanstein se nachází v Bavorsku kousek od Rakouských hranic. 
Jedná se o jeden z nejkrásnějších zámků Evropy. Tímto skvostem se 
inspiroval i Disney ve svých pohádkách. Výlet je vhodný za každého 
ročního období. V okolí zámku se nachází i další zajímavé turistické cíle, 
a tak výlet můžete libovolně zkombinovat.

Jak se k zámku dostat?

Auto můžete zaparkovat na placeném parkovišti GPS 47.5579375N, 
10.7406025E v městečku Hohenschwangau. Odtud se vydáte po hlavní 
cestě s názvem „Alpseestraße“, ze které se dále napojíte na cestu 
„Neuschwansteinstraße“. Tato cesta vás dovede až ke vstupní bráně 
zámku. Pokud se chcete pokochat výhledy zvolte nějakou z výhle-
dových tras, nejlépe jsou značeny na mapy.cz. 

Jaké jsou finanční náklady?
8€ parkoviště
15€ prohlídka zámku

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký 

Jaké je časová náročnost?
2 - 4 hodiny 



Vodopád Rinnen

Další krásný vodopád nedaleko malé vesničky Rinnen. Vyhledat ho 
můžete také pod názvem „Rotlech wasserfall“. Kolem celého vodopádu 
vede krátká turistická stezka. Pokud by vám to nestačilo, lze si výlet 
prodloužit a dojít až přehradě „Rotlechstausee“. Cesta okolo přehrady 
zabere celkově asi čtyři hodiny. 

Jak se k vodopádu dostat?

Auto můžete zaparkovat na neplaceném parkovišti GPS 47.4010031N, 
10.7125183E. Odtud se vrátíte zpět na cestu s názvem „Rinnen“ a 
pokračujete po ní, dokud nedojdete k odbočce na turisticky značenou 
cestu „Schluchtweg“, která vede kolem vodopádu. 

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký 

Jaké je časová náročnost?
1 - 4 hodiny 



Lago di Misurina

Misurina patří mezi dobře dostupná Italská přírodní jezera. Na jeho 
hladině se odráží silueta hotelu spolu s velkolepými štíty skal. Kolem 
jezera vede krátká příjemná cesta, a tak si výhledy na jezero můžete 
užít ze všech stran. U jezera se nachází i několik restaurací, výlet si tak 
můžete zpříjemnit dobrým jídlem. Kousek od jezera se nachází ještě 
jedno krásné jezero lago d’Antorno. 

Jak se k jezeru dostat?

Jezero se nachází nedaleko města Cortina d’Ampezzo. Auto lze 
zaparkovat na placeném parkovišti přímo u jezera GPS 46.5794361N, 
12.2522306E. Z parkoviště se pak můžete vydat na procházku okolo 
jezera. 

Jaké jsou finanční náklady?
2€/h parkoviště

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký

Jaká je časová náročnost výletu?
1 - 2 hodiny 
 



Cadini di Misurina

Cadini di Misurina je skupinka hor nacházející se nedaleko Tre Cime. 
Často je výhodné tyto dva výlety spojit v jeden, už jen z důvodu vysoké 
částky za parkování. Varianta cesty ma Cadini di Misurina od Rifugio 
Auronzo je nejjednodušší a nejkratší, samozřejmě na vyhlídku vedou 
i další trasy, ale jsou mnohem náročnější. Dostat se tam například 
můžete od jezera Misurina. 

Jak se k Cadini di Misurina dostat?

Cesta k Cadini di Misurina vede na opačnou stranu než cesta k Tre 
Cime. Z parkoviště od chaty Rifugio Auronzo GPS 46.6120306N, 
12.2964808E se vydáte po stezce značené č. 117 vedené jako Sentiero 
Bonacossa Trail. Na cestě se budete držet do té doby, než dorazíte k 
rozdvojení, které se nachází zhruba v těchto místech GPS 46.6057253N, 
12.3004903E. Zde se raději vydejte po stezce vpravo, ta vlevo je mno-
hem exponovanější a není tak bezpečná. Obě varianty se později spo-
jují. Poté budete pokračovat dál po cestě 117 až do těchto míst GPS 
46.6014906N, 12.2953781E, zde odbočíte na cestu, která vede přímo na 
vyhlídku GPS 46.6009256N, 12.2954731E. 

Jaké jsou finanční náklady?
30€ parkoviště

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký 

Jaké je časová náročnost?
2 – 3 hodiny



Tre Cime

Tre Cime di Lavaredo jinak také Tři štíty je další místo, které stojí za 
návštěvu. Jsou jednou z dominant a symbolů Dolomit. Tyto majestát-
ní skály jsou mnohem vyšší, než byste čekali. Kolem skal můžete volit 
hned z několika treků. Na výběr je i via ferrata známá jako Paternkofel 
Klettersteig. Tato ferrata je výjimečná tím, že procházíte několika tunely, 
a tak je nezbytné si vzít sebou čelovku nebo baterku. 

Jak se k Tre Cime dostat?

Nejlepší cesta je vyjet autem až nahoru k Rifugio Auronzo, kde se 
nachází placené parkoviště GPS 46.6124075N, 12.2953908E, cena 
je trošku vyšší, ale stojí za to, to zaplatit. Z parkoviště se pak vydáte 
štěrkovou cestou směrem k chatě Rifugio Lavaredo GPS 46.6183481N, 
12.3120775E. Od chaty půjdete do kopce na Forcella Lavaredo GPS 
46.6224989N, 12.3114531E, odkud se vám již naskytne výhled na Tre 
Cime. 

Jaké jsou finanční náklady?
30€ parkoviště

Jaká je obtížnost výletu?
Střední

Jaké je časová náročnost?
Celodenní

https://www.kamcaneniinstagamer.cz/post/tre-cime-a-via-ferrata-na-vrchol-paternkofel


Říká se, že Braies je nejkrásnější jezero Dolomit. Můžete ho najít také 
pod druhým názvem Pragser Wildsee. Jezero má atmosféru divoké a 
drsné přírody. V jeho smaragdově čisté vodě můžete vidět odrážející se 
horu Croda del Becco, právě to ho dělá velmi zajímavým a také ne-
jnavštěvovanějším jezerem. Další přitahující atrakcí je možnost půjčení 
loďky a zpestřit si tak výlet projížďkou po jezeře. Kolem celého jezera 
vede krásná upravená cesta, která je vhodná i pro kočárek. Pokud si 
chcete jezero užít sami v celé jeho kráse doporučuji se vyhnout turis-
tické sezóně. 
 
Jak se k jezeru dostat?

K jezeru vede pouze jedna příjezdová cesta, po které se dostanete 
na placené parkoviště GPS 46.6996797N, 12.0855267E. Z parkoviště 
nejdříve uvidíte velký hotel, pár stánků a hned zatím vším se nachází 
jezero. Kolem Braies vede příjemná cesta, kterou zvládnete projít za 
dvě hodiny.

Lago di Braies

Jaké jsou finanční náklady?
12€ parkoviště

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký 

Jaké je časová náročnost?
2 - 3 hodiny 

https://www.kamcaneniinstagamer.cz/post/lago-di-braies-nejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-jezero


Seceda

Top místo v Dolomitech, které vás naprosto uchvátí. Navíc patří mezi 
dobře dostupné destinace pro každého. Seceda se nachází v oblasti 
Val Gardena. Tyto zlomené štíty mají úžasnou atmosféru za každého 
počasí a výlet k nim by rozhodně měl patřit na váš seznam. 

Jak se na Secedu dostat? 

Nejlepší jsou trasy vedou z městečka St. Ulrich - Ortisei. Zde se bohužel 
nevyhnete placenému parkování. Nejjednodušší cesta je lanovkou 
GPS 46.5764297N, 11.6750608E, která vás zaveze až na vrchol Secedy. 
Lanovka je rozdělená na dvě části. Zde se naskytuje možnost jet pou-
ze do půlky a zbytek dojít pěšky, nebo si koupit jízdenku až nakonec. 
Hned při výstupu z lanovky se vám naskytne krásný pohled na Dolom-
ity. Z lanovky musíte jít ještě cirka 10 minut do kopce, když ho vyjdete, 
tak konečně uvidíte Secedu. Po úzkých pískových cestách se můžete 
vydat na krátkou procházku podél skalnatého převisu. Cestu zpět dolů 
si můžete vybrat buď pěší, nebo to opět sjet lanovkou.

Jaké jsou finanční náklady?
8 € parkoviště
24€ jednosměrný lístek na lanovku
32€ zpáteční lístek na lanovku

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký až střední

Jaké je časová náročnost?
5 – 6 hodin

https://www.kamcaneniinstagamer.cz/post/seceda


Cascate di Fanes

Cascate di Fanes je soustava úchvatných vodopádů schovaných v 
údolí nedaleko Cortina d’Ampezzo. Cestu okolo vodopádů si můžete i 
zpestřit krátkou jednoduchou ferratou, která vás zavede pod jeden z 
vodopádů. Na cestu je dobré si vzít ferratový set, i když ferrata je ob-
tížnosti A. 

Jak se k vodopádům dostat?

Auto můžete zaparkovat na malém parkovišti GPS 46.6031061N, 
12.1061942E. Z parkoviště se vydejte po čárkované cestě směrem dolů, 
dokud nenarazíte na potok. Pak už se stačí držet podél potoka Rio de 
Fanes, cesta vás zavede k prvnímu vodopádu a nástupu na ferratu. 
Ferrata se dá jít z obou stran a nástup se nedá nepřehlédnout. Pokud 
nejste lezec, pokračujte po cestě dál k dalšímu vodopádu, držte se na 
cestě, která přímo lemuje potok Rio de Fanes, tak toho uvidíte nejvíce. 
Celková cesta je dlouhá asi 10 km, ale není náročná. 

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné

Jaká je obtížnost výletu / ferraty?
Střední/A

Jaká je časová náročnost výletu?
5 hodin

https://www.kamcaneniinstagamer.cz/post/vodopády-a-ferrata-cascate-di-fanes


Cinque Torri

Cinque Torri se jinak přezdívá pět věží a jedná se o impozantní skalní 
útvar. Je oblíbenou zastávkou pro turisty, fotografy, i pro horolezce. 
Cinque Torri byl dříve jeden velký celek, ale postupem času se zhroutil 
a vytvořilo se pět menších skalních útvarů. Každý štít má své unikátní 
jméno. 

Jak se k Cinque Torri dostat?

Cinque Torri se nachází nedaleko města Cortina d’Ampezzo. Nejlehčí 
cesta se nabízí za použití lanovky Baita Bai de Dones. Auto lze zapark-
ovat na parkovišti hned u ní GPS 46.5183853N, 12.0379742E. Z výstupní 
stanice se pak vydáte směr Cinque Torri, kde se napojíte na okruh 
zvaný Giro delle 5 Torri, ten vede okolo celého skalního útvaru. Cestu 
zpět můžete zvolit zase lanovkou nebo jít po některé z cest pešky.  

Jaké jsou finanční náklady?
13€ lanovka

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký

Jaká je časová náročnost výletu?
2 - 4 hodiny



Kostel San Giovanni

Malebný kostel San Giovanni se nachází u vesnice Ranui v oblasti Val di 
Funes. Jemný kostel spolu s drsnými skalními útvary za ním utváří za-
jímavou kompozici pro vášnivé fotografy. Samotná procházka ke koste-
lu je krátkou zastávkou. Cestu si lze prodloužit turistickým okruhem. 

Jak se ke kostelu dostat?

Auto můžete zaparkovat na placeném parkovišti nedaleko kostelu GPS 
46.6369556N, 11.7208358E. Z parkoviště se vydáte na cestu vedenou 
jako St. Johan – San Giovanni. Zde již narazíte na známé fotospoty. Po 
této cestě dojdete až k restauraci GPS 46.6334803N, 11.7282961E, kde 
se můžete napojit na okružní trasu Rungg. Ta vás dovede zase zpět na 
hlavní cestu. 

Jaké jsou finanční náklady?
4€ parkoviště

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký

Jaká je časová náročnost výletu?
2 hodiny okruh



Alpe di Siusi

Největší alpská pastvina v Evropě. V brzkých ranních hodinách s výcho-
dem slunce a tajemnou mlhou láká k návštěvě zejména nadšence do 
fotografování. Celé údolí nasákne kouzelnou atmosférou. Alpe di Siusi 
je krásné i v odpoledních hodinách, když už je celá louka probuzená. 
V okolí si lze naplánovat spousty treků od lehčích až po ty fyzicky 
náročnější. 

Jak se na Alpe di Siusi dostat?

Jedna z možností, jak se na Alpe di Siusi dostat je za pomocí lanovky. 
Tu můžete využít z městečka Ortisei. Auto lze zaparkovat na placeném 
parkovišti přímo u lanovky GPS 46.5727386N, 11.6702989E. Lanovka se 
jmenuje Seilbahnen St.Ulrich - Seiser Alm. Pokud byste se chtěli podí-
vat na známý fotospot, pokračujte po cyklistické trase zhruba do těchto 
míst GPS 46.5525528N, 11.6560597E. Do Alpe di Siusi se lze dostat i 
autem, vjezd je ale možný pouze do 9:00 ráno a pak až od 17:00. 

Jaké jsou finanční náklady?
14€ lanovka
6€ parkoviště

Jaká je obtížnost výletu?
Dle vašich plánů

Jaká je časová náročnost výletu?
Dle vašich plánů



Lago di Landro

Nejmodřejší jezero Landro je velmi zajímavým kouskem Dolomit. Na-
chází se nedaleko obce Toblach – Dobbiaco. Najdete ho také pod 
názvem Dürrensee. U jezera můžete obdivovat strmé skalnaté stěny 
odrážející se na vodní hladině. Jezero je příjemnou odpočinkovou 
zastávkou. V teplých letních měsících se zde můžete i svlažit.

Jak se k jezeru dostat?

Auto lze zaparkovat na neplaceném parkovišti přímo u jezera GPS 
46.6332528N, 12.2303550E. 

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký

Jaká je časová náročnost výletu?
30 min - 1 hodina 



Lago di Sorapis

Sorapis je azurově modré jezero skryté v horách. Tohle úchvatné místo 
se nachází nedaleko Cortina d’Ampezzo. Sorapis je jedním z nejkrásně-
jších jezer v této oblasti. Cesta k němu je náročnějšího charakteru, 
některé části zahrnují žebříky a schody. Výlet tak není vhodným úpl-
ně pro každého. Když cestu úspěšně zvládnete, odměnou vám bude 
nezapomenutelný zážitek z této přírodní krásy. 

Jak se k jezeru dostat? 

K jezeru vede více cest. Ta nejznámější začíná v Passo Tre Croci. Auto 
můžete nechat na neplaceném parkovišti zde GPS 46.5565878N, 
12.2016697E. Odtud se vydáte po cestě do těchto míst GPS 
46.5561150N, 12.2045567E, kde se napojíte na stezku č. 215. Na této 
cestě se budete držet, dokud nedojdete k jezeru GPS 46.5209197N, 
12.2249092E. Cesta k němu je dlouhá 8km a zdoláte převýšení 846m. 

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné

Jaká je obtížnost výletu?
Střední

Jaká je časová náročnost výletu?
5 - 6 hodin



Lago di Carezza

Carezza je okouzlující horské jezero, které se nachází v Jižním Tyrol-
sku v Dolomitech. Když vychytáte počasí, čeká vás krásný pohled na 
průzračné jezero, ve kterém se jako v zrcadle odráží štíty skal pohoří 
Latemar. Jezero má i další přezdívku, která ho naprosto vystihuje a ta je 
“duhové jezero”. 

Kolem jezera vede stezka, a tak si ho můžete vychutnat ze všech úhlů. 
Nicméně procházka nezabere ani dvě hodiny. Další způsob, jak si výlet 
u Carezzy prodloužit je vydat se cestou až ke skalám. 

Jak se k Lago di Carezza dostat?

U jezera nemáte šanci zaparkovat jinde než na placeném parkovišti 
GPS 46.4117219N, 11.5755592E. Z parkoviště se pak vydáte podchodem 
k jezeru, směr budete vědět, protože jezero je dobře vidět už ze silnice.

Jaké jsou finanční náklady?
1€ parkování/h

Jaká je obtížnost výletu?
Lehký

Jaké je časová náročnost?
1 - 2 hodiny

https://www.kamcaneniinstagamer.cz/post/lago-di-carezza


Lago di Federa

Lago di Federa neboli Croda Lago, je jezero schované v horách. Na 
pohled je velmi zajímavé, protože na vodní hladině se odráží zub vr-
cholu Becco di Mezzodì. Cesta k němu je trošku náročnější. Nicméně 
svižným krokem k jezeru dorazíte za dvě a půl hodiny. Na cestě se vám 
naskytne i úchvatný výhled do sedla a na hory. U jezera se nachází 
menší restaurace. 

Jak se k jezeru dostat?

Auto můžete zaparkovat na neplaceném parkovišti GPS 46.5165458N, 
12.0972739E. K jezeru vede spousta cest, je opravdu z čeho vybírat. Z 
parkoviště se můžete například vydat po čárkované cestě podél potoka 
Ru Formin vzhůru směr Federa.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné

Jaká je obtížnost výletu?
Střední

Jaká je časová náročnost výletu?
5 - 7 hodin

https://www.kamcaneniinstagamer.cz/post/lago-di-federa-kr%C3%A1sa-italsk%C3%BDch-dolomit


sledujte mé cesty na instagramu:

kamcaneniinstagamer.cz

Pac a pusu!

Severní Tyrolsko a Dolomity se staly mojí srdcovkou. Při každé 
návštěvě objevuji nová krásná místa ať už to jsou hory, soutěsky 
nebo schovaná jezera. Nikdy mě nepřestane udivovat krása 
těchto koutů Evropy. 
 
Doufám, že vám soupis nejkrásnějších míst pomůže v plánování 
vaší cesty a ulehčí práci s hledáním potřebných informací. 
Veškeré souřadnice jsou exportovány z mapy.cz, které se staly 
mou nejoblíbenější aplikací při plánování. Více fotek a detail-
nější popis některých míst mám na svém blogu. Odkaz na tyto 
příspěvky naleznete pod ikonou zeměkoule. Pokud byste něk-
teré informace nenašli, klidně mě můžete kontaktovat na so-
ciálních sítích, ráda zodpovím vaše dotazy. 

https://www.kamcaneniinstagamer.cz
https://www.instagram.com/kamcaneniinstagamer/
https://www.instagram.com/kamcaneniinstagamer/
https://www.kamcaneniinstagamer.cz
https://pin.it/6pYfqgl

