KARWENDEL 2018 pro trpaslíky

propozice

Skupina našich trpaslíků je početná, jednotná, silná, nekompromisní a náročná. Nezbývá tedy,
než se jim v programu výletu zcela podřídit. Nicméně ostatní nezoufejte. Pokud budete poctivě
trénovat, stále je naděje, že se úrovni pádlování trpaslíků přiblížíte.
Těšte se na německé Alpy, řeky Isar a Loisach s jejich. A to vše se siluetou Zugspitze v pozadí.
A také se těšte na spoustu kaňonů, ty mají přece trpaslíci rádi!

pátek 29.6. odpoledne/večer odjezd na Plzeň!
sobota 30.6. INN Jettenbach – Mühldorf, 20 km, WW I,II,
Alpský veletok na svém posledním divokém úseku. Voda
je zde sice odváděna na elektrárnu, ale v parném létě, kdy
ledovce tají, je i zde silný proud a velké vlny.
Přejezd do kempu Isarhorn pod Mittenwaldem, kde
budeme celou dobu bydlet https://camping-isarhorn.de.

neděle 1.7. Canyoning Heckenbach unterer
Řada menších stupňů, které se přelezou nebo slaní.
Finále 15 m vodopád skrz skalní okno. Celkem i
s nástupem 2 hod. Obtížnost v3a2III.
Trpaslíky, kteří si na Heckenbach netroufnou, čeká
koupaliště Trimini na břehu Kochelsee, případně prohlídka
elektrárny Walchenseekraftwerk.

LOISACH Oberau – Grossweil/Kochelsee, 22
km, WW I
Trpaslíci a náfučky. Začneme tam, kde jsme předloni
končili.

pondělí 2.7. Canyoning Taschbach
Speciální kaňon pro trpaslíky. Plavání, klouzání, skákání,
nejvyšší slanění 9 m. Celkem i s nástupem do 4 hod.
Obtížnost I/B/2.

ISAR Bad Tölz – Einöd, 12 km, WW I,II
Čilá čistá voda s mnoha vracáky, ideální pro trénink nejen
trpaslíků.

úterý

3.7. Ferrata Karwendelklettersteig
Ideální trpasličí ferrata o obtížnosti A-C, kterou zdoláme
vrchol Karwendelspitze 2385 m n.m. i s nástupem za
jednu hodinu. A to díky tomu, že využijeme lanovku
z Mittenwaldu, která jede v 9:00!

Canyoning Bergleintal unteres
Opět kaňon trpasličí. Klouzání a slaňování do 8 m.
Celkem i s nástupem do 3 hod. Obtížnost v2a2III (I/B/2).

ISAR Scharnitz – kemp, 11 km, WW I-II+(III)
Přitvrzujeme v trpasličím tréninku.
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středa 4.7. Ferraty Alpspitz, Ostgrat a Nordwandsteig
Jedna z nejparádnějších ferrat v okolí. Proč? Protože
nejde jen o změť kramlí na skále, ale tato ferrata má
důvod, a tím je cesta na vrchol Alpspitze 2628 m n.m.
Dolů sestoupíme po ferratách Ostgrat a Nordwandsteig,
vše za 6 hod s obtížností A a B. Jo a při sestupu nás
čekají nějaké tunely, čelovky s sebou! Při nástupu si
pomůžeme lanovou z Garmische (zase v 9:00 :-). A
kdyby přesto někdo toužil po obtížnosti vyšší, může se
potrápit na sousední ferratě Mauerläufersteig, která je
s obtížností D/E zde úplně nejtěžší.

LOISACH Gschwandtsteg – Garmisch, 6 km,
WW III(IV),
Podvečerní vypádlování pro dravce, když už pojedeme
kolem.

čtvrtek 5.7. Canyoning Gersteinrieder Graben
Parádní trpasličí klouzání, skákání a slanění do 15 m.
Finále 20 m vodopád, ale snad by měla být možnost utéct
už nad ním. Celkem i s nástupem 3 hod. Obtížnost
v3a2III.

WALCHEN pro trpaslíky 2 km, WW 0
S trpaslíky vyrazíme po jezeře přehrady
Sylvensteinstausee proti přítoku Walchen. Soutěska se
začne svírat a klikatit, až nás zastaví první vodopád.

RISSBACH Hinterriss – vodopád, 8 km,
WW II-III(2xIV),
Zde se ukáže, jak kvalitně trpaslíci trénovali. Dvě těžká
místa ale stejně přenesou. Skutečně intenzivní zážitek
zažije ten, kdo nestihne zastavit před závěrečným
vodopádem.

pátek

6.7. Canyoning Seinsbach unterer
Kaňon přímo u kempu, dojdeme tam pěšky rovnou od
stanu. Klouzání, lezení, skákání a slaňování do 5 m. Před
závěrečnou těžší kombinací tří o trochu vyšších
vodopádů lze utéct. Celkem i s nástupem do 2,5 hod.
Obtížnost v4a3III.

ISAR horní do Scharnitz (do kempu),
9(20) km, WW II-III
Nejparádnější úsek Isaru. Pohádkové alpské údolí
s neporušenou přírodou. Na vodě se nebudou nudit ani
trpaslíci, kteří poctivě trénovali. Ale na všem je nějaký
háček – zde je problém, že na start se může jenom pěšky
nebo taxíkem. A když nám taxík ujede...

sobota 7.7. Ráno sbalíme stany a odjedeme z kempu.
Canyoning Schronbach
Poslední kaňon je krátký, tak hurá na něj! Naše zkušené
canyoningové trpaslíky už nemůže nic překvapit, ani
15 m vodopád, který se musí slanit přímo vodou...
Celkem i s nástupem do 1,5 hod. Obtížnost v4a3III.

ISAR Einöd – Schäftlarn, 18 km, WW I,II
Pokračujeme tam, kde jsme skončili v pondělí.
Spaní v kempu ve Wolfratshausenu nebo v Mnichově
(Thalkirchen).
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neděle 8.7. ISAR Schäftlarn – Thalkirchen (Mnichov),
18 km, WW I
Poslední svezení na závěr.
… a můžeme se těšit na příští rok, kam nás trpaslíci
vyvezou :-)

Vybavení na ferratu:
sedák, ferratový set, odsedka s karabinou, HELMA
Vybavení na canyoning:
obleční jako na vodu (špricku samozřejmě nee...), sedák, slaňovací osma
s karabinou, odsedka s karabinou, dobré boty (nejlépe staré pohorky)
Vybavení na horní Isar:
kolejda, když nám ujede taxík
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