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Zahraniční zájezd Slovinsko Češka koča 

2020 
 
Termín:     29.07. – 02.08.2020 

Pořadatel: Z pověření Oblastního výboru KČT, oblast 

Moravsko-slezská, odbor KČT Horní Datyně 

Program:  120. výročí turistické chaty Česká koča, 

vysokohorská turistika, pohoří Kamnické a Savinské Alpy, 

 

ČASOVÝ PLÁN 

1.den - středa 29.07.2020 

18.00 hod   přistavení autobusu u KD Horní Datyně 

19.00 hod  odjezd směr Olomouc, Brno, Mikulov (220 km),Vídeň, Graz (270 km), Karavanky 

tunel, Jezersko kemp ( 160 km ). Celkem 650 km. 

2.den - čtvrtek 30.07.2020 

Ubytování v kempu Jezersko, prohlídka Jezerska, výstup na Virnikov Grintavec ( 1654 m ). 

Nad horním koncem obce značenou cestou vlevo, stoupá se po loukách k statku Žmitek. Dále 

stálé stoupání až k hranici s Rakouskem po hřebenu na vrchol. Zpět stejnou cestou. Celkem 5 

hod. 

3.den - pátek 31.07.200 

Z dolního Jezerska po silnici směr Podlog, doprava údolím Reka po transverzále č.1 na 

planinu Podstoržec. Dále na Bašeljski preval ( 1630 m ) a po té nahoru po skalnatém hřebínku 

na vrchol ( 2132 m ). Zpět stejnou cestou, nebo kuloárem Žrelop na vhatu Dom pod 

Storžičem, na planinu Postoržec a do Dolního Jezerska. Celkem 8 hod. 

Variantně autobusem výjezd do Lublaně ( za příplatek ) 

 

4. den - sobota 01.08.2020  OSLAVA 120 let chaty Češka koča 

Jezersko – výstup k České koči ( 1542 m ). Nad Jezerskem začíná prudký výstup lesem po 

transverzále č.1, dolinou Makekova kočna do sedlaa následně chodníkem klečí posléze ve 

skalkách k České koči. Nahoru 2 hod. Je možná i druhá varianta trasy kolem Planšarského 

jezera a přes samotu Ancejl, nahoru 3 hod. Celkem 5 – 6 hod. 

5.den - neděle 02.08.2020 

Brzo ráno odjezd domů - 650 km 

 

    

Celkem cca 1 300 km + 300 km rezerva, celkem max. 1 600 km 

 

 Časový plán nutno chápat jako orientační, může být dle konkrétních podmínek upraven. 

Vybavení na hory:  

Stan, karimatka, spacák, pohorky, pláštěnka, svetr, čepice, dále běžné vybavení pro vysoké 

hory. 
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Cena zájezdu:  

Cena zahrnuje dopravu tam a zpět autobusem a tištěné informační materiály. Členové KČT  

uhradí zálohu na cenu zájezdu ve výši 1 000, Kč do konce března 2020. Odhad celkové 

ceny zájezdu je 2 000,-Kč, bude upřesněno. Po té budou volná místa případně nabídnuta i 

nečlenům KČT. Všichni účastníci musí počítat s poplatky za ubytování v kempech cca 50 

EUR (mimo cenu zájezdu) Pojištění členů KČT dle uzavřené smlouvy mezi KČT a 

pojišťovnou, všichni účastníci se mohou samostatně pojistit pro pobyt v cizině. 

 

 

Informace:  Jan Tlolka tel: 603 489 110, email jan.tlolka@seznam.cz, Pavel Hrbáček tel: 

737 248 128, email pavel.hrbacek@volny.cz 
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