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Něco výjimečného – Silnice Strada
Panoramica del Monte Baldo
Silnice Strada Panoramica del Monte
Baldo je přísně vzato zcela zbytečná.
Ale motorkáři z ní mají velké potěšení.
Na východním břehu legendárního jezera Lago di Garda se nachází vysokohorská

TELEGRAM Z CESTY
Země: Itálie
Oblast: Trentino
Nejvyšší bod: 1 629 m
Základna: Caprino Veronese a Mori
Počet serpentin cca: 36
Celková délka trasy: 60 km
Obtížnost: lehká
Mýtné: žádné
Nejvhodnější roční období: začátek května až
konec října
Přístupnost v zimě: bez omezení
Dobře kombinovatelné s výletem: 27
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silnice, která bude po mnoho dní v roce
patřit skoro jen nám. Nabízí nám parádní
zatáčky a úžasné výhledy – dva skvělé argumenty, proč ji zde propagovat.

Historie silnice
Upřímně řečeno: Tato silnice nemá smysl a z dopravního hlediska jí určitě také
není zapotřebí. Silnice „Strada Panoramica del Monte Baldo“ překlenuje cestou
od města Caprio Veronese do obce Mori
holý horský masiv Monte Baldo. Vrchol
silnice se nachází v 1 600 metrech. Proč
byla před několika desetiletími postavena? Domorodci říkají, že ji chtěli vlastníci
rozlehlých pastvin na východním úbočí
hory Monte Baldo, aby na jaře svá zvířata – krávy a ovce – dostali snadněji
na pastviny a před zimou je dopravili zase zpět do údolí. A to s co možná největšími sběrnými transporty. Přiznávám, že
to je docela logický argument.

Zadavatelé tratě měli zcela zjevně
k dipozici peníze z plné veřejné pokladny. Nechali totiž postavit cele vyasfaltovanou, dokonce pro protisměrný provoz
dostatečně širokou silnici, která perfektně zapadá do krajiny.

Můj osobní tip
Naberte si ráno u snídaně dostatek jídla, vezměte si deku nebo karimatku, vyhraďte si dost času a vyrazte nahoru do světa pod horou Monte Baldo. Očekávají vás tam
okouzlující místa na piknik. Něco takového člověka zase
pořádně nabije.

Silnice dnes
Onen slavný vrchol Monte Baldo svým
30 kilometrů dlouhým horským hřbetem
odděluje jezero Lago di Garda od údolí Etschtal. Svým tvarem je jedinečný –
nemá žádný výslovný vrchol, nýbrž
pět jednotlivých vrcholů, které ční až
do výšky 2 200 metrů. Kolem celé, téměř
kompletně odlesněné a horskými pastvinami lemované panoramatické trasy
nás lákají nejen nádherná místa k odpočinku, nýbrž také lehce dosažitelné
obhospodařované horské chaty, které
hodinám nabízejí zastavení na posilněnou. A kdo si zabalil pohorky, může volit

mezi různými výlety, které mohou končit
i jedinečným výhledem na jezero Lago
di Garda, nacházející se na západě.
Mnoho dní v roce máme tuto trať jen
pro sebe nebo se o ni musíme dělit nanejvýš s několika pěšími turisty a cyklisty
na horských kolech. Jen v létě se zde rádi
potulují i Italové ze severu.

Vlevo: Pohled
na Lago di Garda
na sklonku léta

Co si nenechat ujít v nejbližším
okolí

Celá silnice
kopíruje přirozený
průběh alpské
krajiny

Jezero, které každý zná. Někteří ho nenávidí a mnozí ho v létě dalekým obloukem
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Panoramatická
silnice včetně
odboček
do terénu
nadchne i tvrďáky
na terénních
motorkách

objíždějí. Rozvíjí svůj neodolatelný šarm
především ve vedlejší sezoně. Pak můžeme s požitkem objet jezero i po pobřežní silnici vedoucí do městeček Malcesine
a Castello di Brenzone. Malcesine je také
označováno jako „perla jezera Lago di
Garda“, procházka mnoha malými uličkami s nejrůznějšími krámky je zážitkem pro
mladé i staré. Z toho byl mimochodem
v roce 1786 nadšený už Johann Wolfgang
Goethe. Při skicování hradu Castello Scaligero však byl kvůli špionáži zatčen a vyslýchán policií. To se nám dnes stát nemůže.

Základna
Caprino Veronese je oﬁciálním centrem
„Communità Montana del Baldo“ – horských obcí patřících pod Monte Baldo.
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Je to právě onen markantní horský hřbet,
který z obce udělal oblíbený výchozí bod
všemožných výprav do horského světa.
A po dni v horách je čas strávený na březích jen kousek vzdáleného jezera Lago di
Garda kontrastem, na který budeme ještě
dlouho vzpomínat.
Zcela na severním konci vysokohorské silnice byste si měli bezpodmínečně
dopřát zastávku v Mori, a sice ve zmrzlinárně Pasticceria Bologna v ulici Via Garibaldi 12. Mnoho lidí tvrdí, že tady je
nejlepší zmrzlina v celé oblasti Lago di
Garda. Přestože domov nejlepších výrobců italské zmrzliny je v údolí Cadore v provincii Belluno – tedy daleko od městečka
Mori – minimálně jednoho opravdového
mistra svého oboru to určitě zaválo sem.

Světoznámý
pohled
na městečko
Torbole a jezero
Lago di Garda

INFORMACE K TRASE
Charakteristika trasy
Řádná horská silnice s panoramatickými výhledy,
bohatá na zatáčky a serpentiny. Je řidičským
vrcholem oblasti kolem Lago di Garda. Je okořeněná
několika úzkými místy a unese nás
na opuštěné svahy hory Monte Baldo.
Kombinovatelnost
Kombinace s č. 27, Strada del Menador,
nám přinese nejen změnu, nýbrž
i pravou výzvu.

1 975

Nocleh mezi oběma kombinovatelnými
možnostmi nabízí B&B Relais Mozart
v Roveretu (www.relaismozart.it).

C
1 621

2 078

1 425

Stravování & nocleh
Svou oblíbenou kavárnu v Mori
jsem již zmínil. Jako další zastávku
na posilněnou doporučuji malý tajný tip:
Ristorante San Marco, v ulici Piazza San
Marco 19, v Caprino Veronese
(www.sanmarcocaprino.it).
Výškový profil trasy:
Převýšení při stoupání: 2 515 m
Výškový rozdíl při klesání: 2 577 m
Maximální stoupání: 13,5 %
Průměrné stoupání: 4,7 %
Maximální klesání: 12,8 %
Průměrné klesání: 6,6 %

1 735

2 128
2 218

1 559

1 765

2 074
1 543

1 031

S
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