Díl 16. Corvara - Selva - Canazei - Arabba Corvara: cyklistická Sella Ronda
22.06.2020
pondělí 21. června 2020 12.00 hod.
V pondělí jsme se vydali na cyklistickou okružní tour Sella Ronda. Je to cyklistická varianta oblíbené
lyžařské okružní trasy. V našem případě začíná přímo pod kempem Colfosco (obecně lze nastoupit na trasu
v libovolném místě okruhu a libovolným směrem) a po projetí čtyř průsmyků se vrátíme na stejné místo.
Vybrali jsme orientaci proti směru hodinových ručiček, zdála se nám trochu jednodušší z toho pohledu, že
nejdelší je stoupání do prvního průsmyku a nejkratší do posledního. Začali jsme tedy 8kilometrovým
stoupáním s 550metrovým převýšením do Passo Gardena (2136 m n. m.). Stoupání je až na výjezd z pár
zatáček poměrně plynulé a není nijak extrémní (kolem 7 %). Z průsmyku jsou (podobně jako z celé okružní
trasy) krásné výhledy na horský svět Dolomitů. Následuje sjezd s dlouhým rovným úsekem do rozcestí pod
Passo Sella.
Stoupání do nejvyššího místa trasy, Passo Sella (2240 m n. m.), je opět plynulé s podobným sklonem jako
do Passo Gardena (délka 6 km, převýšení 400 m). Následuje nejprudší sjezd na křižovatku pod Passo
Pordoi, při němž nás bolí ruce z držení brzdových pák.
Passo Pordoi (2239 m n. m.) leží v téměř stejné nadmořské výšce jako Passo Sella, stoupání do něj je také
poměrně plynulé s dobře zvladatelným sklonem (délka 6 km, převýšení 400 m). Z Passo Pordoi sjedeme
nejdelším sjezdem do městečka Arabba. V Arabbě konečně najdeme hospůdku, ve které i v době mezi
obědem a večerem vaří, Bar Peter naproti kostelu. Konečně oběd, který jsme plánovali už někde kolem
Passo Sella!
Z Arabby nás čeká poslední stoupání okruhu Sella Ronda, do nejníže položeného průsmyku Passo
Campolongo (1875 m n. m.). Jak jsme již z prvních tří průsmyků zvyklí, stoupání je opět plynulé
(délka 4 km, převýšení necelých 300 m). Pokračujeme sjezdem (místy tak rozbitým, že rychlejší jízda by
mohla znamenat pád z kola, silničáři však již na některých úsecích pracují) do městečka Corvara in Badia,
za kterým leží náš kemp Colfosco.
Projetí trasy Sella Ronda je krásný cyklistický zážitek, až budete v Dolomitech, určitě si ho dopřejte!

Cyklovýlet - základní charakteristika:
trasa Corvara in Badia - Passo Gardena - Passo Sella - Passo Pordoi - Arabba - Passo Campolongo - Corvara
in Badia
délka 52 km
převýšení 1630 m
doba jízdy - se zastávkami a obědem kolem 5 hodin
vhodné kolo - silniční, horské nebo gravel bike (silniční je v Itálii klasika...)
proﬁl jezdce - není třeba zvládat žádné extrémní stoupání, ale chce to aspoň trochu vytrvalosti ;-)
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