TABULOVÁ HORA LOSER
Nádherná tabulová hora Loser leží v západní části rakouského pohoří Totes Gebirge. Vysoko
ční nad údolní zvlněnou krajinou zvanou Ausserland, s jezery Altausseer See a Grundlsee,
nedaleko lázeňského města Bad Aussee. Tato oblast náleží do rakouské Solné komory
(Salzkammergut), mezi jejíž perly patří obec Altaussee se stejnojmenným tmavozeleným
jezerem, v jehož čisté vodě se zrcadlí světlé skály skalní stěny Trisselwand,naproti nichž se
k severní straně zobrazuje vrcholek Loser.

Příjezd je od Lince po dálnici E 55,60 směrem na Salzburg, kdy na exitu Steyermühl
odbočíme na Gmunden a pokračujeme dále přes Bad Ischl na Bad Aussee. Zde se dáme vlevo
a dojedeme do obce Altaussee, ležící na břehu stejnojmenného jezera, které v letních měsících
láká ke koupání. Pro ty, kterým se nechce pěšky zdolávat kolem 1100 výškových metrů od
jezera k vrcholu Loser (1838 m), začíná po 2,5 km od obce směrem na Blaa-Alm mýtná
silnice Loserpanoramastrasse, dlouhá 9 km s 10% stoupáním, která končí na parkovišti u
horské restaurace Loser, ve výšce 1600 m.
Pěší značená cesta k vrcholu s číslem 254 vychází od parkoviště v severovýchodní části obce
a po dvou kilometrech chůze nad severní stranou jezera začíná poměrně ostře stoupat, až
dosáhne mýtné silnice a turistické chaty Loserhütte s celoročním provozem ve výšce 1497 m
(tel. 0043 3622 71202). Výstup sem trvá kolem 2 hodin, dále k vrcholku pokračujeme po
značce č. 255 a po zdolání 340 výškových metrů jsme zhruba za hodinu u vrcholového kříže.
Cesta po obvodu hory se širokými výhledy na pohoří Totes Gebirge i masiv Dachsteinu pak
pokračuje po č. 256 nad skalními srázy v severní části, kolem skalního okna Loserfenster a
klesá ke kouzelnému náhornímu jezírku Augstsee, odkud je to kousek k horské restauraci
Loser. Při cestě lze spatřit ve vzduchu množství nadšenců létajících na padácích kolem celé
hory. Na několika místech po obvodu vrcholu jsou pro ně vybudovány rozletové rampy a pro
zájemce je tu i možnost si zaplatit tandemový let s instruktorem.

Fotografům a romantikům velice doporučuji strávit noc pod vrcholkem Loseru a pozorovat
odtud východ slunce, které se pomalu vyhoupne nad vrcholky Totes Gebirge, zatímco údolí
v hloubce 1120 metrů je zahaleno ranní inverzí. Vrcholek Loseru připomíná ostrůvek
vystupující z moře; sluneční paprsky jej pomalu osvětlují, kolem je nádherné ticho. Pomalu se
probouzí i život v údolí a sem nahoru začínají doléhat první zvuky civilizace. Zážitek
z takového rána se vám pak bude jistě ještě dlouho vracet…
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