Májové Rakousko 2019
Letos nás čeká pět dní májového ježdění v Alpách. Začínáme v Rakousku, úvodní etapou v pohoří Karwendel. Většina
tras i naše ubytování však již bude v Bavorsku. Ubytováni po všechny 4 noci s polopenzí máme zajištěné
v Jugendherbergu na břehu Walchensee.
Této oblasti jsme se již jednou dotkli v r. 2012, kdy jsme jezdili na kolech v okolí Garmisch-Partenkirchenu. Konkrétně to
byl úsek Eschenlohe – Walchensee – Wallgau.
I tentokrát se můžete těšit na trasy s výhledy na alpské štíty. Pojedeme kolem několika alpských jezer a navštívíme i
malebná bavorská městečka jako Mittenwald, či Bad Tölz. Trasy jsou trochu náročnější než loni, ale jinak nevybočují
z běžného normálu. Výhodou je, že první a poslední trasa vede převážně z kopce a prostřední trasy tvoří okruhy, jež je
možno zkrátit.

út. 30. 4.
22:00 - navazování kol
23:30 - odjezd autobusu
Praha - Mnichov - Holzkirchen - Bad Tölz - Eng Alm, 500 Km, 7,5 hod.
(v závěru je mýtná cesta, otevřená od 1. 5. Cena 0,90 Euro/osoba v autobuse)

st. 1. 5.
07:00 - příjezd autobusu na parkoviště u Eng Alm (1200 m) - odvazování kol
Na kole 58 km (nebo 52 km po kratší straně jezera Walchensee)

trasa: 1, mapa: 1, 2, 3, 4

Trasa vede převážně z kopce. Kdo by se chtěl při úvodním sjezdu dolů trochu zahřát, může si udělat odbočku do
údolí Johanesbachu (výhledy do soutěsky a na štíty v závěru údolí). Stoupání podél řeky Isar v druhé části trasy
je jen pozvolné. Pro koho by byla trasa dlouhá, může si ji v závěru zkrátit jízdou po kratší straně jezera
Walchensse. To ale jinak nedoporučuji, neboť v následujících dnech tudy pojedeme ještě dvakrát.
(Přesun autobusu do Urfeld k Jugendherberge Walchensee Nutno objíždět přes Bad Tölz, 90 k m)
Ubytování: Jugendherberge Walchensee, Urfeld, ( 47°36'53.67"S , 11°20'24.82"V )
18:00 - večeře

Karwendel - Eng Alm

Isar

Johanesbach

Isar a Zugspitze

čt. 2. 5 – so. 4. 5. 3 okruhy na kole dle počasí. (autobus zůstává na místě)
1. okruh: 47 km / 1100 m Kochelsse - Eschenlohe – Walchensee

trasa: 2, mapa: 5, 6

Závěrečnou část trasy v úseku Eschenlohe – Walchensee jsme jeli již v r. 2012. Pro porovnání to tenkrát byla trasa
Oberammergau - Walchensee - Ga-Pa ( 65 km / 1330 m).

Walchensee

2. okruh: 59 km / 1300 m Mittenwald

Kochelsee

trasa: 3, mapa: 4, 3, 7, 8

(nebo jen 26 km okolo Walchensee + možnost lanovkou Herzogstandbahn na vyhlídku 1600 m)
Je to pohledově nejhezčí trasa, kterou bychom si měli rezervovat na den s opravdu pěkným počasím.
Kdo by chtěl tento den pojmout ryze odpočinkově, může si vyjet lanovkou Herzogstandbahn na kopec (1600 m),
odkud jsou krásné výhledy na panorama Alp a potom si jenom objet jezero Walchensee.
Celá trasa pak vede přes Wallgau a kolem Schmalensee do horského střediska Mittenwald. Cestou jsou pěkné
výhledy na štíty pohoří Karwendel i na masiv Zugspitze.
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3. okruh: 61 km / 1350 m Isar - Sylvensteinsee – Jachen

trasa: 4, mapa: 4, 3, 9

(nebo jen okruh údolím Jachen 43 km / 1160 m)
Komu by trasa přes Sylvensteinsee připadala dlouhá, může jet náhradní trasou, jež vede do údolí Jachen. Zde je
možno si objet malé kolečko okolo kopce Brandkopf a vrátit se zpět.
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ne. 5. 5.
07:00 - snídaně
8:00-09:00 - odjezd na kolech
35 km / 650 m Kochelsee - klášter Benediktbuern - Bad Törz

trasa: 5,

mapa: 4, 9

Důležité je dojet včas na navazování kol. Jeďte s časovou rezervou. Tu pak můžete případně využít na konci
trasy při prohlídce centra lázeňského městečka Bad Tölz.
(Přesun utobusu z Urfeld do Bad Tölz 35 k m)
12:30 - navazování kol v Bad Tölz
13:30 – odjezd autobusu
Bad Tölz - Mnichov - Praha 445 km 6,5 hod
20:00 - příjezd do Prahy
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