Ferata na Češko kočo (1542m)

Kdaj

V četrtek 24. maja 2018 ob 15h izpred Mercator Kokrica

Kako, kje

Lastni prevoz

Opis poti

Pot bomo pričeli na makadamskem parkirišču in po približno 15 minutah hoje
pridemo do tovorne žičnice. Pri tovorni žičnici na razpotju nadaljujemo za
oznakami Kranjska koča na Ledinah (Skozi žrelo/Slovenska pot) in Češka koča
(umik žrela). Sprva za kratek čas hodimo skozi gozd, nato pa nas pot pripelje na
teren, ki je delno poraščen z ruševjem. Pot se tu prične nekoliko strmeje vzpenjati
in nas nato pripelje do razpotja. Na razpotju se bomo usmerili desno na melišče,
kamor nas usmeri napis na skali »Ferata Češka koča«.
Zavarovana plezalna pot velja za eno najtežjih, če ne najtežjo ferato pri nas z
zahtevnostjo do stopnje E. Trajanje vzpona po zelo zahtevni z jeklenico
zavarovani poti traja okoli 1,5 ure nato se jeklenice končajo in kmalu se
priključimo poti »umik Žrela«. Tu nadaljujemo desno in do koče, ki jo že vidimo
pred seboj je le še nekaj minut hoje.
Pot je izjemno zahtevna in je primerna samo za izkušene gornike z dovolj
moči v rokah. Obvezna je uporaba čelade in samovarovalnega kompleta.

Zahtevnost in
trajanje

Izjemno zahtevna zavarovana označena pot, skupaj 542 viš. metrov in 4 ur hoje
in plezanja.

Obvezna
oprema

Kompletna oprema za plezanje po z jeklenico zavarovanih plezalnih poteh.
Čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet, vponke, pomožna vrvica, prva
pomoč

Vodnika

Sašo Košnik in Žiga Hočevar

Strošek izleta

25 € za člane PD Iskra Kranj

Prijave in
informacije

* v pisarni društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro ali
* z nakazilom na TRR društva: SI56 05100-8010483849 odprt pri A Banki ali
pri vodnikih:
* Sašo Košnik, tel. 041 757 009
* Žiga Hočevar, ziga.hocevar@gmail.com, tel. 031 304 040
Ob prijavi enemu od vodnikov nujno sporočite svoj kontaktni podatek.

Rok prijav

Do petka 18. maja '18 oz. do zasedbe mest (6 prostih mest).

Opombe

Vsi udeleženci se morajo pred prijavo posvetovati z vodnikom. V primeru
nepredvidenih razmer si vodnika pridržujeta pravico do odpovedi ali spremembe
ciljev ture.
Vljudno vabljeni!

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

