Evangmototour 2020
aneb Coroně navzdory
Takhle nějak by to mohlo vypadat:

6. – 12. 7. 2020
Celá trasa: https://mapy.cz/s/hozosekaga
2360km
Scházíme se 5. 7. u Vikinga na huse, jako obvykle. Na huse počítejte s tím, že si zaplatíte, co večer sežerete a vypijete.
Nocování a bohatá snídaně je u Vikoše zdarma!

6. 7. Volduchy - Puttersee
Brzy ráno (těsně před snídaní) odjíždíme směr Alpy. Čeká nás cca 370km, 4:30 času na cestě.
Plzeň – Přeštice – Klatovy – Železná Ruda – Zwiesel – Regen – Hengersberg až na začátek všechno státovky nebo
ještě méně. Pokud bychom se chtěli hned po ránu kochat, vezmeme to přes Nýrsko.

Krátce to střihneme Německem, kde najedeme na dálnici A3 směr Passau, pak už Rakouskou A8 směr Wels a pak A9
až na exit 57. Tam na nás bude čekat první Pass jménem Pyhrn (tam jako bacha na tornate). Z Pyhrn passu sjedeme
do městečka Liezen (neplést s Lienzem ani Linzem). Z Liezenu zamíříme k blízkému Puttersee, kde se ubytujeme
v kempu (http://www.camping-putterersee.at)
Sumarizace dne:
370km, 4:30
Trasa: https://mapy.cz/s/nebopohunu
Ubytování: http://www.camping-putterersee.at (osoba 8,50€ místo pro stan
5,80€)
Co uvidíme:

7. 7. Puttersee – Trenta
Trasa nás provede Rakouskem až do Slovinska a nebudeme
se nudit. Hned po ránu se vydáme údolím potoka
Grosssölkbach až na Sölkpass (1790m). Potom se přesuneme
k Nockalmstrasse s vrcholem na Schiestelscharte (2015m).
Pak sjedeme dolů k Villachu a odtud přes Wurzen pass do
Slovinska. V Kranjske Goře se zastavíme u místních jezírek a
pak už si dáme Vršič s jeho kolesárama a kočičíma hlavama
v zatáčkách. Až do kempingu Trenta. Tam rozbalíme tábor na
dvě noci. https://www.nockalmstrasse.at/na/de/index 13€
Ubytování: https://www.avtokampi.si/campsites/campingtrenta
Sumarizace dne:
260 km, 4:00
Trasa: https://mapy.cz/s/cufuzezafo
Ubytování: kamping Trenta
Co uvidíme: Sölkpass, Nockalmstrasse, Kranjska Gora jezírka,
Vršič

8. 7. Trenta – Trenta
Projížďka po Slovinsku. Začneme Vršičem z druhé strany, takže tentokrát to bude nahoru celé po asfaltu. Pak přesun
přes Bled, tam je tuším nějaký hrad, ale zdržovat se tam nebudeme, protože pojedeme k Bohinjsko jezeru. Tam je
příležitost k pěšímu dvoukilometrovému výletu k prameni Sávy. Údolím řeky Bača pak zamíříme do Tolminu a pak
podél Soči do Bovce. Slovinsko v těchto místech je pověstné speciální dopravní značkou, která znamená: pozor
perfektní silnice pro motorkáře. Z Bovce si uděláme zajížďku na Forcella della Lavina a shlédneme nejděsivější sráz ze
Slovinska do Itálie (když si ze Slovinska chcete skočit do Itálie, je to nejlepší odtud). Poté se vrátíme k Soči a proti
proudu dojedeme do kempu.

Sumarizace dne:
274km, 4:51
Trasa: https://mapy.cz/s/lepenudagu
Ubytování: znovu Trenta
Co uvidíme: Vršič z druhé strany – Bohinjsko jezero – pramen Sávy – údolí Soči – Forcella della Lavina

9. 7. Trenta – Cortina
Přesouvací etapa přes malá italská passa. Do Cortiny to není daleko. Vzdušnou čarou je to cca 130 km. Takže to
vezmeme po kopcích, kde projedeme víc než sedm menších italských pass. Jejich jména tady psát ani nebudu.
V Cortině se usalašíme zase na dvě noci.

Sumarizace dne:
230km, 4:30
Trasa: https://mapy.cz/s/lumejegaka
Ubytování: Camping Cortina, www.campingcortina.it (osoba 11€)
Co uvidíme: Predil, Sella Nevea, Passo del Cason di Lanza, Forcella di Lius, Sella Valcalda, Sella di Razzo, Sella
Ciampigotto

10. 7. dolomitská etapa – aneb kolem cortinského komína
Rozhodnout se pro kolečko v Dolomitech je oříšek. Nakonec jsem zvolil co nejvíce nových míst a rozhodně to, co
jsme neviděli naposled, když jsme tudy projížděli. Připravte se na zastávky po dvaceti kilometrech a ta panoramata.
Takže vyhrála trasa: Cortina – Falzarego – Valparola – Gardena – Sella – Serai di Sottoguda – Giau – Cortina
Na jednom místě se vyplatí sesednou a popojít (200metrů) a přivítá nás roklina Serrai di Sottoguda. Pojedeme
nalehko, protože další noc bude zase v Cortině.

Sumarizace dne:
133 km, 2:16
Trasa: https://mapy.cz/s/jozuhefevu

11. 7. Cortina – Hochzillertal
Už začínáme zatahovat domů. Nejprve se
vydáme známou trasou na Lienz (neplést
s Liezenem, tam už jsme byli). Většinou
ale tuhle trasu známe opačným směrem.
Hned za Cortinou je krásné jezero a malý
Col Saint Angelo. Pak dlouho jenom
státovky až do Mittersillu. Cestou
zacvakneme poprvé za tunel asi pětku.
Před Mittersillem se vydáme na západ,
kde jsme ještě nikdy nebyli. Údolím
Salzbachu až ke Gerlosstrasse. U
městečka Krimml jsou největší evropské
vodopády na úbočí hory. Vlezné je cca 4€
a pokud se nám podaří dojet až
k Hanke’s Café, je to asi 150 metrů,
z parkoviště ve městě cca 400. Těsně
před koncem dne se můžeme projet po
Zillertaler höhenstrasse, za pět éček, ale
také to stojí zato.
Sumarizace dne:
240km, 3:40
Trasa: https://mapy.cz/s/kakoseluzo
Cestou zaplatíme: Felbertauernstrasse
10€, Zillertaler Höhenstrasse
https://www.zillertalerhoehenstrasse.com/de/karte 5€
GerlosAlpenstrasse

https://www.gerlosstrasse.at/gs/de/index 7€
Krimmelské vodopády https://www.wasserfaelle-krimml.at/ (5+3€)
Ubytování: https://camping-hochzillertal.business.site/#gallery

13. 7. Hochzillertal – Praha
Poslední den a tady budeme mít dilema. Dá se jet Německem přes Mnichov a Regensburg, Plzeň. Nebo na Salzburg,
Linz, České Budějovice. Praha vyjde kilometrově cca nastejno. Přes Linz je to pomalejší, ale osobně bych tuhle cestu
preferoval. Chápu, že třeba Vikoš uvítá spíš na tu Plzeň a vydá se tam společně s Vávrou. Ale zase Dragon by možná
uvítal tu druhou trasu. Nechal bych to na poradu na poslední den.

Závěrečná summarizace:
Celkem km: 2380
Nastoupáno a naklesáno cca 24,8 km.
Šest nocí v kempu cca 70€ na osobu.
Za benzín utratíte cca 3500,- Kč
Za mýta a dálniční známku cca 53€.
Cestovní náklady tedy cca 7 000,- Kč, plus to co si nakoupíte a povezete sebou a co si koupíte po cestě navíc.

