
Květnová cykloakce kolem řeky Ybbs 30, - 31. 5.
Ubytování: v penzionu, bydleli jsme na třech místech v Ybbsitz. Startujeme v Lunz am See, kde 
využijeme hezké výhledy a příjemné jezero a pokračujeme přes Kasten, kde se zastavíme u 
historického mostu, dále na Göstling s nádherným historickým jádrem.
Pokračujeme na Opponitz, kde nás čeká největší stoupání na celé trase. Další den šlapeme dál do
Waidhofen an der Ybbs. Tam je spousta zajímavých památek (stará věž, gotický kostel, zámek 
atd.) Zde strávíme podvečer procházkou a objevováním zajímavostí.
Další den pokračujeme příjemnou cestou do Amstettenu. Zde rozhodneme dle fyzických sil, času a
počasí, zda skončíme nebo ještě 16 km do Ybbsu.
Následně pokračujeme pak autobusem dál k domovu.

V srpnu nás čeká další velká akce. Na cykloputování kolem řeky Enns v termínu od 1. – 6. 8 
odjela skupina 44 cyklistů na trať dlouhou 258 km.

Naše poslední vícedenní akce : Známá Traismauerská cyklostezka patří k nejkrásnějším v 
Rakousku.
Naše cyklostezka začíná v nadmořské výšce 868 metrů speciálně v místě, které známe z 
vyprávění. Její první etapa vede nádherným horským světem kolem pastvin a průzračně čistých 
jezírek, stále podél zatím ještě klidného a tichého toku řeky Traisen. Zvláště působivý je kontrast 
mezi mohutným, drsným a světlým masivem. 111 km dlouhá cyklostezka Traisentalradweg začíná 
ve světoznámém poutním Mariazellu s překrásným klášterem v sedle Alp a vede po rovině a s 
kopce podmanivou krajinou lemovanou zprvu alpskými vrcholky, přes kolébku lyžování Lilienfeld s 
cisterciáckým klášterem, živými vesničkami, historickými městy, mezi poli a vinohrady až k soutoku
s Dunajem (187 m n. m.).
Bonbónkem je pak poslední etapa k Dunaji nejkrásnější částí cyklostezky. Zde si řeka Traisen razí 
cestu mezi rozeklanými skalami nejmladšího rakouského národního parku.

V rámci projektu DY-THA rail zorganizovala VPS ještě i mezinárodní cyklovýlet. Na startu se 
registrovalo 101 cyklistů, dalších 22 se přidalo cestou. Děkujeme všem za účast a dobrovolníkům 
za pomoc při organizaci.

Závěr cyklistické sezóny – byl mezinárodní: 3. – 4. 10. 2015 Nová cyklotrasa – nové poznání - 
THAYARUNDE je cyklotrasa dlouhá 96 km podél meandrující řeky Dyje do nádherné krajiny 
spojující regiony Slavonicko a příhraniční rakouské obce - Waidhofen, Raabs a Gross Siegharts. 
Zde vzniká nová cyklotrasa kolem bývalých železničních tratí.
Ze Slavonic jsme jeli podél cyklotrasy do Dobersbergu, dále do Waidhofenu, přes kopec do Gross 
Sieghartsu. Zde byl připravený nocleh. Druhý den jsme jeli do Raabsu kolem bývalé železnice, 
dále do Dešné, Písečně a zpět do Slavonic.


