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Jan Hus spolu s Jeronýmem Pražským patří k největším frajerům, jaké jsme kdy měli 
(Jeronýma upálili v Kostnici rok po Husovi). Proč? Protože dokázali všechny tehdejší evropské 

mocipány poslat do háje. Jak moc bychom takové borce potřebovali dnes… A kde jinde bychom 
měli vzpomenout jejich odkaz v den výročí, než ve vlnách Rýna! 

 

pátek   30.6. odpoledne/večer odjezd  
 

sobota  1.7. Silbertal je údolí na samém západě Rakouska, které je tak 

trochu stranou. Určitě ale uznáte, že se zde cestou 
zastavit musíme. 

LUTZ  Buchboden – Garsela, 7 km, WW III,II  
Parádní horská říčka, přeneseme jedno těžší místo. 

ILL  cca 10 km, WW I,II  
Vybereme úsek dle aktuálního vodního stavu. 

Přejezd (100 km) do kempu Carrera 
www.campingcarrera.ch , kde budeme celý týden. 

neděle  2.7. Klettersteig Pinut   A/B, 3,5 hod. 
Obnovená historická horská cesta nad městečkem Flims. 
Lávky, žebříky, vzdušné výhledy. 

VORDERRHEIN  Ilanz – Reichenau, 
20 km,WWII - III  
Zdejší klasika, príma svezení pro všechny. 

 

pondělí 3.7. LANDWASSER, ALBULA 
Filisur – Surava (Tiefencastel),  
4(8) km,WWIII-IV   
Podle vody a nálady dojedeme až do Tiefencastelu. 

ALBULA  Solis – Sils, 10 km, WW III-IV   
Dříve vyhlášený obtížný úsek. Dnes je nad soutěskou 
přehrada, která pouští nutné minimum pro sjízdnost, čímž 
obtížnost klesla na naši úroveň  

HINTERRHEIN 
Sils – Reichenau (Tiefencastel), 15 km,WW II   
Kdo si netroufne na Albulu, přistoupí v Silsu na pohodový 
úsek. 

úterý     4.7. Senda ferrada Piz Mitgel  
D/E nebo B, 7 h 
Na parádní kopec Piz Mitgel 3159 m n.m. vede lehčí nebo 
těžší výstupová trasa. Na těžší trase je nejzáludnější 
převislé místo D/E – pro toho, kdo trénuje shyby na 
našem workoutovém hřišti to bude brnkačka… 
 

 

http://www.campingcarrera.ch/
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středa   5.7. Canyoning Somvixer Rhein 
Slanění, klouzání skákání … no však to znáte. 
VORDERRHEIN  Compadials – Tavanasa, 10 
km, WW II-III  
Príma úsek horního Vorderrheinu, žádná nuda.  

 
čtvrtek   6.7. CRISTALLINA RHEIN a MEDELSER RHEIN 

1 km, WW IV 

Přírodní akvapark, spousta skoků a klouzaček. Podle 
vodního stavu si ho užijeme s loděmi nebo bez, zastaví 
nás až 15 m vodopád.  

SOMVIXER RHEIN  3 km, WW III - IV 

Úsek nad přehradou, solidní obtížnost, nedotčené horské 
údolí … no a nedotčené je proto, že tam nesmí auta. 
Takže musíme pěšky (upraví Pavel svůj vozík do 
horského terénu?). Procházku údolím si užije i ten, kdo se 
na pádlování cítit nebude (a třeba ještě pomůže s lodí 
odvážným kamarádům). 

GLENNER  Peidenbach – Ilanz, 7 km, WW III(IV) 

Řízná voda se dvěma těžšími místy WW IV. 

VORDERRHEIN  Ilanz – Reichenau 

Když zbude čas, můžeme pokračovat z Glenneru a mohou se přidat ostatní. 

 
pátek     7.7. LANDQUART  Küblis–Schliers, 11 km,WWIII-IV   

První úsek pro dravce. 
LANDQUART  Schliers – ústí, 11 km, WW II   
Druhý úsek pro savce. 

Sulzfluh Klettersteig   D, 6.5 hod. 
Familien Klettersteig   B, 5 hod. 
Hnedle v bočním údolí Landquartu je těžší ferrata na 
kopec Sulzfluh 2818 m n.m. Kdo si netroufne, je zde lehčí 
varianta. 

 
sobota   8.7. Canyoning Valcosenz 

7 slanění, nejvyšším 25 m se hned na začátku do kaňonu 
slaní. Obtížnost 3-4abcIV. Nástup 15 min., vlastní kaňon 
1,5 hodiny, výstup 5 min. 

RÝN  Chur  – Bad Ragaz, 18 km, WW II 
Velká široká řeka, spousta vody.  

Večer přesun k Amperu.                                       

 
neděle   9.7. AMPER  Grafrah – Fürstenfeldbruck,  

10 km, WW 0-I 
Řeka pro elektrikáře.  

13:00 odjezd 
20:00 HK loděnice (520 km) 
 

 

 
 
Vybavení na ferratu: sedák, ferratový set, odsedka s karabinou, HELMA 

Vybavení na canyoning: oblečení jako na vodu (špricku samozřejmě nee...), sedák, slaňovací osma s karabinou, 
odsedka s karabinou, dobré boty (nejlépe staré pohorky)  


