TASMANIE NA KOLE
Z deníku příležitostného cyklisty
Na přelomu roků 2012 a 2013 jsme se rozhodli s bráchou a Hankou objet část Tasmánie na
kole. Vzhledem k omezenému času (12 pobytových dní) jsme zvolili úspornější variantu,
která znamenala celkových cca 1100km, což s jedním volným dnem znamenalo etapy
v průměru kolem 100km. Jak se později ukázalo, nebyl to úplně ideální nápad, jelikož spolu
s každovečerním sháněním ubytování a jídla jsme neměli příliš času na odpočinek a
volnočasové aktivity. Původně plánovaná pohodová dovolená se tak stala spíše tréninkovým
soustředěním…
Na úvod je důležité zdůraznit, že než člověk vůbec sedne na kolo, musí absolvovat dosti
strastiplnou anabázi s jeho přepravou. Kromě toho, že je potřeba kolo seřídit a zkontrolovat,
že bude správně fungovat, je následně potřeba ho částečně rozložit a zabalit spolu s dalším
materiálem do přepravní krabice. Tuto krabici, která vážila cca 23kg pak musíte dopravit na
letiště, což bez auta není úplně sranda. Potom musíte doufat, že se s kolem během letu nic
nestane. My letěli ze Sydney, kde brácha s Hankou dočasně žijí. Vzhledem k tomu, že v den
našeho odletu byly vánoce, skoro žádná městská doprava pořádně nejezdila. Do TAXI
bychom se s třemi velkými krabicemi nevešli, proto jsme volili o dost komplikovanější jízdu
MHD s několika přestupy. Nakonec se značným zpožděním naštěstí stíháme svůj let do
Launcestonu.

Den 1. - 25.12.2012 Launceston – Scottsdale (71km, převýšení 989m)
Do Launcestonu jsme přiletěli v 11 hod. a brzy poté se vydáváme na místní poloprázdné
parkoviště, kde vybalujeme krabice a sestavujeme kola. Já mám půjčené horské kolo od
Hanky s trekovými pláštěmi, jelikož jsem na cestě Praha – Sydney nechtěl připlácet druhé
zavazadlo a zároveň riskovat při přestupu poškození kola nebo jeho zpoždění, jak už to u
nadrozměrných zavazadel občas bývá.
Sestavování kol a plnění brašen nám moc nejde od ruky a tak hned na úvod nabíráme značnou
časovou ztrátu oproti plánu, což se při jakékoli naší akci stává běžným standardem .
Z letiště tak vyrážíme ve 14 hod. Hned od počátku zjišťuji, že jízda s brašnami je o dost jiná.
Moje kolo bylo zvoleno jako nákladní a tak kromě přední a zadních oboustranných brašen
vezu navíc i stan (celkem cca 17kg). To kolo dělá trochu nestabilním, zejména ve větru.
Naštěstí jsem si vzal jen malý batůžek a v případě, kdy je potřeba vézt jídlo, tak se mi do něj
už moc věcí nevejde a náklad tak mám v podstatě setrvale stejný.

V prvním kopci zjišťuji, že musím používat daleko lehčí převody než obvykle a jízda ve stoje
mi zpočátku vůbec nejde a mám problémy se stabilitou. Brzy si však na náklad jakž takž
zvykám. Na co si ale zvyknout nemůžu, je velikost rámu. Kolo je na mě opravdu malé a
hlavně sedlovka je kratší než jsme předpokládali a já absolutně nenatahuji při jízdě nohy. To
je dost nepohodlný a obzvláště v kopcích s tím mám problémy. Kopce jsou vůbec pro mě
velkým překvapením, jelikož je jich opravdu dost a především jsou i dost prudké. Z prvních
etap, které jsem očekával jako zahřívací se tak pro mě stává peklo. Naštěstí je dnešní etapa
relativně krátká a kolem 19. hod. po několika pauzách dojíždíme do Scottsdale.
Zde zjišťujeme, že o vánocích mají všude zavřeno a nevybaveni žádným jídlem žebráme u
paní domácí v místním penzionu o trochu jídla. Paní se toho zhostí opravdu ve stylu vánoční
žranice a donáší nám z domova celý tác s jídlem plný nakrájené krůty, šunky, vajíček a

různých příloh. Nic za to dokonce nechce, i když jí nabízíme peníze. Platíme tak pouze za
ubytování, které je bohužel na Tasmánii, stejně jako v celé Austrálii, dost drahé. Běžná cena
za motel se pro 3 lidi pohybuje průměrně kolem 130 AUD. Po večeři brzy tuhneme a jdeme
spát.
Den 2. - 26.12. Scottsdale – St. Helens (107km, převýšení 1611m)
Moje představa idylkové dovolené bere definitivně za své. Tasmánie je země bez roviny a
kopce jsou zde skoro všude. To, co drahocenně nastoupáme, nejen, že hned nesklesáme,
abych si odpočinul, ale po krátkém sjezdu pokračuje několik dalších stoupání než se konečně
přehoupneme ke klesání a pak znovu nanovo. Nakonec se ukáže, že dnešní etapa je druhá
nejtěžší z celého našeho itineráře, ačkoli cykloprůvodce hlásal, že východní část Tasmánie je
pro cyklisty začátečníky. Na úvod tedy solidní zatěžkávací zkouška. Zároveň zjišťuji, že svojí
alergickou reakci na pyly si užiji poprvé i v prosinci. A nejsem v tom sám. Střídavě pšíkáme,
smrkáme a celkově si užíváme této výhody zdegenerování našeho těla všichni tři.

Lahůdkou pro cyklisty je rovněž spousta poražené místní zvěře na silnicích, převážně
klokanů. Tyto mršiny jsou v různém stupni rozkladu a kromě toho, že se jim musíme vyhýbat,
šíleně zapáchají. Obzvláště při jízdě do kopce, kdy sotva popadám dech, je to paráda.
Závěrem dne nás v St. Helens po několika neúspěšných pokusech sehnat ubytování čeká
odměna v podobě skvělého ubytování v chatě se třemi ložnicemi a velkým obývákem a
kuchyní. Škoda, že nás zde není víc a že sebou nemáme žádnou hru. Při cestě na nákup s koly
bez bagáže zjišťuji, že jsem si na brašny zvyknul již natolik, že při jízdě ve stoje se mi tak
rozkýve kolo, že málem padám. V místním bottle shopu s alkoholem (v Austrálii se alkohol
nesmí prodávat v supermarketech, ale pouze ve specializovaných obchodech) kupujeme
tasmánské pivo Cascade Lager, které se nikam nevyváží a můžete ho ochutnat právě pouze na

tomto ostrově. Tato značka se stane naším nejoblíbenějším pivem po celou cestu. Po skvělé
večeři, kterou pro nás Hanka uvařila, opět poměrně brzy tuhneme. Vypadá to, že večery zas
tak zábavné nebudou .
Den 3. - 27.12. St. Helens – Binalong Bay – Bicheno (102km, převýšení 781m)
Ráno máme naplánovanou menší odbočku na sever, kde se nachází asi 10km od St. Helens
pláž Binalong Bay. Tato pláž je dle místních publikací řazena mezi nejhezčí pláže světa.
Nikde na Googlu však o ní mezi TOP plážemi není zmínka, proto se chceme přesvědčit na
vlastní oči. Dnes fouká silný severní vítr a proto je tato zajížďka tak trochu abychom se celý
den zbytečně nevezli po větru . Cesta se však vyplatila a na opravdu krásné pláži uděláme
několik fotek a poté si dáme na posilněnou pivo. Na koupání to bohužel není. Kromě toho, že
čas tlačí, tak není zrovna ani teplo a hlavně silný vítr je dost studený.
Na zpáteční cestě a dále směrem na jih nás však tento vítr doslova žene a poprvé si cestu
trochu užívám a místy jedu úplně zadarmo. Po cestě stavíme v místním pivovaru Iron House a
ochutnáváme 6 zdejších piv. Ani jedno však není nic moc. Původní plán dojet až do Coles
Bay bere za své a chvíli po šesté sháníme ubytování ve městečku Bicheno. Zjišťujeme, že
sehnat levné ubytování na Tasmánii přes vánoce nebude lehké. Nabídka není moc velká,
jelikož většina obcí, které se podle mapy zdají jako města, jsou pouhé osady, kde bydlí pár set
obyvatel. Jelikož nemáme pevný plán a tudíž dopředu zamluvené ubytování, je občas těžké
vůbec něco sehnat. Ačkoli má Tasmánie pouze cca 500 tisíc obyvatel, přes vánoce sem
najíždí mraky turistů. Kempy jsou většinou plně obsazené a navíc po náročných etapách se
nám do stanu ani moc nechce. Je to dáno i tím, že stan máme pouze malý jako nouzovku a ve
třech se tam pohodlně moc vyspat nedá.

Nakonec sháníme ubytování v jednom místním motelu a asi po hodinovém hledání vhodné
restaurace se vracíme do našeho motelového bistra. Večer všichni pereme naše propocené
oblečení, což se stává tradiční večerní zábavnou činností.

Den 4. - Bicheno – Coles Bay (38km, převýšení 209m)
Ráno zjišťuji, že pověsit si cyklistické kraťasy na lampičku, kterou jsme pak rozsvítili, nebyl
úplně dobrý nápad. Část trenek se mi propálila, naštěstí pouze první ze dvou vrstev. Původní
plán dnešního dne byl pouze okouknout vyhlášenou pláž v Coles Bay a poté pokračovat dále
do Orfordu. Po cestě však zjišťuji, že celé okolí Coles Bay je jedním z nejhezčích míst na
Tasmánii a především je zde trek na úžasnou pláž Wine Glass Bay, která zdobí řadu
pohlednic a údajně se řadí mezi TOP 10 pláží světa (opět o tom Gogole neví ). Proto se
rozhodujeme, že etapu zkrátíme a zbytek dne strávíme pěší túrou přes kopec s vyhlídkou až
na zmíněnou pláž.
Ubytováváme se poprvé v kempu a vyrážíme na cca 20km trek. Pláž opravdu splňuje naše
očekávání. Je naprosto úžasná, nikdy jsem na hezčí nebyl. Jediným kazem na kráse je opět
silný studený vítr, který prakticky znemožňuje koupání. I v šusťákové bundě je mi zima.
Chvíli zde posedíme, najíme se, dáme si oblíbený Cascade Lager, uděláme pár fotek a stojek
na rukou a pokračujeme dál v treku. Ten nás zavede ještě na jednu krásnou pláž, kde není ani
noha. Procházka po ní při klesajícím slunci je tak téměř dokonalá. Jediné, co ji trochu kazí je
fakt, že opět nestíháme a musíme občas popoběhnout.

Při cestě zpět vidíme v lese první živé klokany (pokud nepočítám téměř ochočeného, co se
nechal krmit od turistů na Wine Glass Bay Beach). Na poslední pláži již v Coles Bay plním
nepsanou povinnost a skáču na mikrosekundu do moře. Je opravdu osvěžující a na závěr
celkem únavného dne je to ideální vzpruha. Večer zakončíme výborným jídlem v místní
restauraci.

Den 5. - 29.12. Coles Bay – Orford (117km, převýšení 909m)
Ráno nás čeká návrat na hlavní silnici a pokračování v plánované cestě na jih. Bohužel se
otočil vítr a od této chvíle bojujeme prakticky až do konce výletu se silným protivětrem, který
se neustále stáčí proti nám. S cyklistickými brašnami je to fakt paráda. Naštěstí máme jednu
vytrvalou a zdatnou cyklistku na silničním speciálu, která v nejtěžších pasážích proráží vítr.
Dnes se poprvé naostro projevuje agrese některých řidičů, když z jednoho auta na nás hodili
plnou dvoulitrovou PET láhev. Naštěstí nikoho z nás netrefila, ale náladu nám to zkazilo na
dost dlouho. Někteří lidi jsou fakt hovada. Bohužel celkově je provoz na hlavních silnicích
celkem rušný, ačkoli údajně má být Tasmánie úžasným místem pro cyklisty bez dopravního
provozu. Opět hrají roli vánoce a velký příliv turistů.
Ve Swansea stavíme na oběd a potkáváme dva cyklisty, co jedou v protisměru nalehko jen
s malými batůžky. Už mají za sebou přes 100km. Tak si říkám, jestli to bez zátěže a po větru
není lehčí . Přes původní plán dojet co nejdál nakonec končíme etapu v Orfordu, což ale
znamená, že následující den musíme vstávat velmi brzy, abychom stihli v Habartu prohlídku
pivovaru Cascade, kterou máme zamluvenou na 11. hod. V obchodě nakoupíme spoustu jídla
a dáváme si spolu s tradičním pivem luxusní večeři u venkovního stolku v parku. Sice svítí
sluníčko, ale fučí tak, že postupně oblékám mikinu i šusťákovou a pořád je mi zima. Jsem
tedy rád, když konečně dorazíme do hotelového pokoje a dám si čaj. Léto na Tasmánii jsem si
představoval trochu jinak .

Den 6. - 30.12. Orford – Hobart (87km, převýšení 994m)
Ranní budíček v 5 hod. a stíhací jízda do Habartu. Samozřejmě převážně proti větru. Kromě
kávy a svačiny v Sorellu jsme prakticky neměli čas na žádné pauzy. Ze Sorellu do Habartu
začal opravdu silný provoz, jelikož Hobart je jediné opravdu velké a rušné město na Tasmánii

s více než 200 tis. obyvatel. Zpočátku jsme jeli po dopravně velmi vytížené dvoupruhové
silnici, která před Hobartem přešla ve čtyřpruhovou dálnici. Bohužel mi nikdo neřekl, že je
zde na dálnici povolené na kole jezdit a tak jsem byl silně nervózní a hnal to na prvním místě
proti větru, co to šlo, abychom už dálnici opustili. Zatímco jízda na široké zpevněné krajnici
byla jakž takž v pohodě, exity, kde jsme museli křižovat vozidla, která odbočovala nebo se
připojovala, byly podstatně nebezpečnější. Hodně jsem si tedy totálně vyřízený oddechl, když
jsme dorazili do Habartu a dálnici opustili.
Prohlídku v pivovaru jsme stihli tak akorát s malou rezervou na převlečení. Samotná exkurze
nebyla nic moc. Daleko lepší byla následná ochutnávka piv, nicméně náš oblíbený Cascade
Lager bohužel neměli, takže jsme nezjistili, jak chutná čepovaný. Není potřeba ani
zdůrazňovat, že na česká piva tady nic samozřejmě nemá. Po cestě z pivovaru jsme sehnali
ubytování v hotelu a brzy vyrazili do města. Hobart byl v době naší návštěvy opravdu rušný,
jelikož zde probíhal místní festival jídla a zároveň zde byl právě dojezd plachetnicového
závodu ze Sydney a Melbourne.

Šli jsme tedy do přístavu obhlídnout obě akce a udělat pár fotek. Jídlo bylo na festivalu šíleně
předražené a tak jsme radši zamířili do irské restaurace, kde jsem si dal pořádný burger
s hranolky. Po cestě domů jsme se ještě zastavili v infocentru, kde jsem konečně nafasoval
cykloprůvodce, včetně výškových profilů jednotlivých etap. Ten jsem od té doby neustále za
jízdy sledoval, abych se psychicky připravil na to, co mě čeká.
Den 7. - 31.12. Hobart – Westerway (90km, převýšení 796m)
Dnešní den jsme zahájili návštěvou cyklocentra, kde jsme konečně koupili na moje kolo (resp.
Hančino) delší sedlovku a navíc jsme jako bonus dostali i podložku pod řidítka. Od této chvíle
konečně můžu natáhnout nohy a připadám si jako na dospělém a ne dětském kole. Oproti
původně plánované trase se rozhodujeme pro méně vytíženou silnici, kde je sice více kopců,
ale zase podstatně méně aut. Ukazuje se, že to byla správná volba, jelikož krajina je krásná a
cestu si užíváme i přes protivítr. Nová sedlovka je dodatečně nejhezčí dárek k vánocům .
Bohužel však čas letí a tak začínáme řešit, jak strávíme dnešní silvestr. Rozhodně vím, že ho
nechci strávit někde ve stanu a tak urguji, ať zastavíme radši dříve v nějakém městečku,
abychom nakoupili dostatek jídla a pití a ten rok zakončili důstojně.

Zkracujeme tedy dnešní etapu a ve Westerway nakupujeme nejprve jídlo a poté sháníme
ubytování. Na druhý pokus máme štěstí a získáváme od chlápka, co vypadá jako bezdomovec
luxusní chatku se dvěma ložnicemi, pěkným obývákem a kuchyní s tlustými koberci a
především s krbem, připraveným na podpal. Sám majitel potom vezme bráchu do asi 5km
vzdáleného hotelu, kde nakoupí zásoby alkoholu na večer. Poté se na doporučení vydáváme
navštívit místní vodopády, které mají být úžasné. Nicméně opět se ukazuje, že po dřívějším
zhlédnutí vodopádů Iguazu v Jižní Americe už mě asi žádný jiný vodopád nebude připadat
úžasný, obzvlášť, když je málo vody.

Večer tak trávíme u krbu a za praskání ohně hrajeme Bingo, které jsme našli v poličce.
S přílivem alkoholu se postupně projevuje únava a tak očekáváme už jen půlnoc, abychom
mohli jít spát. Hanka usíná dokonce i při hře. Je to trochu komorní silvestr a opět litujeme, že
nás tu není víc, jelikož chata by pojala minimálně další 3 lidi. Alespoň si dáváme za cíl začít
nový rok aktivně dlouhou etapou až do Derwent Bridge.
Den 8. - 1.1. Westerway – Tarraleah (72km, převýšení 1554m)
Do nového roku jsme opět vstoupili pozdním odjezdem. Asi nám dochvilnost nikdy nepůjde
. Je celkem zima a tak jedeme v mikinách. Pokračujeme po klidné silnici, která se táhne
nahoru a dolů pěknou krajinou. Po závěrečném sešupu se napojujeme na vytíženější hlavní
silnici a po pauze na oběd v Ouse brzy stoupáme směrem k Tarraleah. Zde narážíme na
opravdu krásný kemp s hezkou travičkou a tak se rozhodujeme, že tu zůstaneme a dlouhou
etapu si necháme na následující den. Cena za kemp je neskutečných 5 AUD na hlavu což je
naše bezkonkurenčně nejlevnější ubytování. Ukazuje se, že to bylo správné rozhodnutí. Po
postavení stanu začnou neustálé přeháňky a navíc se ještě více ochladí. Vítr dosahuje stejně
jako v předešlých dnech rychlosti až 50km/h. Večer trávíme v příjemné místní hospůdce.

Den 9. - 2.1. Tarraleah – Queenstown (141km, převýšení 1572m)
Ráno nás zaskočí 10° C, které zůstávají po většinu dne. Po posilnění v místní kavárně tedy
vyrážíme poprvé v šusťákách a větrovce. Začátek je z kopce a tak v hodně čerstvém větru
téměř umrzám. Poprvé se tak těším na následující dlouhé stoupání, které nás postupně zavede
až do výšky 800m nad mořem. Před městečkem Derwent Bridge stavíme na doporučení na
výstavu dřevořezby zvanou The Wall. Poté už s krátkými pauzami na občerstvení
pokračujeme do Queenstown. Večer stihneme na poslední chvíli nákup v supermarketu a
necháváme si na motelový pokoj donést dvě pizzy. Jelikož jsme si předtím udělali ještě
instanční polévku, trochu nás zaskočí, že pizzy jsou tlusté asi 2cm a nedají se ve 3 sníst. Kus
nám aspoň zůstane na snídani .
Den 10. - 3.1. Queenstown – Gowrie Park (159km, převýšení 2920m)
Dnešní den se zapsal téměř vším do rekordní listiny našeho výletu. Výrazně nejtěžší etapa
s řadou těžkých stoupání, nejvíckrát propocené všechny vrstvy, jelikož začalo z ničeho nic
opravdové vedro, nejhezčí etapa s krásnou přírodou a řadou panoramat a místy rovněž méně
zatíženými silnicemi a nakonec oproti plánu i nejdelší etapa.
Ale postupně. Začátek mě zaskočil tím, že se střídala stoupání hned od prvních kilometrů.
Trasu dle cykloprůvodce jsme zkrátili a tudíž prvních cca 50km jsme neměli výškový profil
etapy. Prvních zhruba 15km mě tak psychicky téměř odrovnalo. Naštěstí potom následovala
krásná, téměř rovinatá pasáž s úžasnými výhledy. Ta byla zakončena prudkým klesáním, kde
došlo k prvnímu a naštěstí také poslednímu defektu na Hančiným silničním kole. Bohužel
jsem v tu dobu jel první a po čtvrthodinovém čekání pod kopcem jsem se začal bát, co se
stalo. Tak jsem si vyšlápnul nazpět pár desítek výškových metrů navíc, ačkoli se mi hodně
nechtělo.

Po výměně duše a pro jistotu i pláště jsme brzy zastavili na oběd v Tullah. Tato osada je
nadlouho posledním obydleným místem na naší trase, proto jsme zde něco nakoupili a
doplnili flašky vodou. Odtud začali konečně pořádné kopce, kterých jsem se obával od
prvního dne. Naštěstí jsem na ně byl psychicky připravený a tak to šlo celkem dobře. Zaskočil
mě pouze předposlední kopec, který byl v závěru tak prudký, že jsem ho málem nevyšlápnul a
zařadil poprvé nejlehčí převod a musel přidat dost vůle.
Kolem půl sedmé dojíždíme do Cradle Mountain, což je největší lákadlo na Tasmánii. Právě
proto je tu ale úplně plno a nemůžeme poprvé sehnat žádné ubytování. Po asi hodinovém
hledání a drobné hádce, pramenící z únavy a žízně, se rozhodneme, že oželíme místní trek na
horu Cradle Mountain a budeme pokračovat dál. Posilněni pizzou a spoustou vody
pokračujeme při západu slunce dále na východ. Děláme spoustu fotek, jelikož scenérie jsou
zde při ideálním nasvícení opravdu úžasné a vidíme spoustu zvěře, především wombatů.

Poté už ujíždíme dál, abychom co nejvíce cesty zvládli ještě za světla. Brzy se stmívá a
vytahujeme poprvé čelovky. Nevýhoda čelovky je v tom, že vám z kopce do očí lítá spoustu
hmyzu. Asi si budu muset konečně koupit brýle s čirými skly. Již za tmy pak zdoláváme
poslední těžké stoupání a ve 22 hod. zastavujeme v kempu v Gowrie Park. Máme štěstí, že
majitelé bydlí přímo v kempu a my na ně zrovna natrefíme. Získáváme tak celkem vtipné
ubytování v malých buňkách s palandami a hlavně se po celém náročném dni konečně
vysprchujeme a uvaříme si večeři. Dnešní den se dá zhodnotit jako nejlepší.
Den 11. - 4.1. Gowrie Park – Launceston (106km, převýšení 899m)
Dnes má být pohodová rovinatá etapa, ale jak říkal pán v kempu, je rovinatá jen na tasmánské
poměry. Kopcům se tu prostě nevyhnete. Naštěstí nám po většinu dne fouká konečně vítr do
zad a občas nemusíme ani šlapat a cesta rychle utíká. Průměrná rychlost se tak poprvé

přehoupla přes 24km/h. Nicméně slunce nelítostně smaží a v půlce dne jsme totálně vysátí a
stavíme v jedné kavárně, kde se posilňujeme různými sladkostmi a ledovou kávou. Poté
pokračujeme dál a zhruba v půl páté přijíždíme do Launcestonu, kde se rozhodujeme na závěr
výletu pro luxusní ubytování v místním 4 hvězdičkovém hotelu. Mají volný pouze
nadstandardní pokoj, který nám dávají za solidní cenu 150 AUD za noc. Vzhledem k tomu, že
zde strávíme dvě noci, tak si ho dostatečně užijeme. Poněkud úsměvné je i to, že za stejnou
cenu jsme v průběhu minulých dní několikrát spali v průměrných motelových pokojích.
Možná je to i tím, že Launceston, ačkoli má cca 100 tisíc obyvatel, je téměř mrtvé město a je
tu velká konkurence. Chvíli se bavíme s majitelem, který má rád cyklisty, jelikož jeho syn
jezdí na kole profesionálně a dvakrát se zúčastnil Tour de France.

Po ubytování a osprchování vyrážíme nejprve na nákup velkých zásob piva na regeneraci a
poté tradičně obrovský nákup jídla. Šetření penězi se nám na Tasmánii opravdu nepovedlo .
Po večeři na pokoji míříme do místní rokle, která nabízí opravdu pěkné scenérie. Bohužel
jsme propásli západ slunce, tak už ani nic nefotíme. Po návratu sledujeme s dávkou další
porce regeneračního nápoje poprvé televizi.
Den 12. – Launceston (volný den)
Konečně volný den, začala dovolená . Prohlídka Launcestonu, nákup suvenýrů a
regenerační dávka Cascade Lager, definitivně a jednoznačně nejlepšího piva na Tasmánii.
Den příjemně utíká a stihneme si zahrát minigolf a Hanka navštíví místní pivovar James
Boag. Večer zajdeme na rozlučkovou večeři do hotelové restaurace, ale chuťově to není
žádný šlágr. Chuť si tedy zlepšujeme na pokoji opět dalším pivem, abychom dopili nakoupené
zásoby.

Den 13. Launceston – letiště (14km, převýšení 241m)
Ranní přesun na letiště. Nevím proč, ale zase je to převážně do kopce. Naštěstí nohy během
volného dne trochu zregenerovaly a i do kopce si zvyšujeme počáteční nízkou průměrnou
rychlost při projíždění městem na cca 20km/h. Samozřejmě máme jako vždy časovou ztrátu a
na letišti balíme kola do zakoupených krabic v časovém presu. Naštěstí vše dobře dopadne a
odlétáme směr Sydney, kde nás ještě čeká únavná cesta s těžkými krabicemi vlakem,
trajektem a pěšky. Poté už začíná definitivně na zbylé 3 dny pobytu v Austrálii pohodová
dovolená .
Závěrem
Výletem na Tasmánii jsem si ujasnil, že cykloturistiku chci příště provozovat v menším
časovém presu, abych si to více užil a nebyla to pouze dřina. Řešením jsou buď kratší etapy
nebo zapojení více volných dnů. Od věci není ani trochu se před delším výletem rozjezdit,
jelikož když do toho vlítnete bez potřebných najetých kilometrů, tak to je docela rána.
Poslední a nejdůležitější věc je mít kolo, na které jste zvyklí. Už vždy pojedu jen na svém
vlastním….
Ačkoli z tohoto výletu mám kromě pozitivních i hodně negativních zážitků, důležité je, že
byly silné a bude tak na co vzpomínat.
MOTTO: Šlapej dál…

