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Nad Baško
grapo
(dvodnevna)
****

VI

97

Področje:

Julijske Alpe

Območje:

odštekano prečenje po izpostavljeni mulatjeri nad Baško grapo

Izhodišce:

Koritnica (300 m n.v.)

Karte:

Julijske Alpe, vzhodni del 1: 50 000; Atlas Slovenije 102, 101, 103,
Škofjeloško in Cerkljansko hribovje 1:50 000 (delno)

Dolžina (km):

51

Višinska razlika
(m):

2400

Čas vožnje:

1. dan 3 h; 2. dan 7 h 30 min

Nošenje kolesa:

1. dan 0; 2. dan pogosto; skupaj približno 1h 30 min

Zahtevnost
vzpona:

od Koritnice do planine Kuk V 3 z nekaj kratkimi odseki V 4; od tod do konca
betonirane ceste in parkirišča V 4; naprej do koče V 2; večina drugih vzponov
na prečenju do vasi Stražišče V 6 z mesti V 7; iz zaselka Kal na Sedlo V 6; od
Kan-cenpoharja do Bače pri Modreju V 4; od Jolpaka do ceste V 4 – V 5; po
stari cesti na Petrovo BrdoV2-V3

večina spustov, pa tudi vožnje po ravnem na prečenju do začetka gozdne
Zahtevnost spusta: ceste v Grantarskem gozdu je S 5 z odseki S 6; s Sedla do Povdnarja S 5 – S
6; drugo S 2 in S 3
Zahtevnost skupaj: VI

Značilnosti:

najzahtevnejša, pa tudi najnevarnejša tura vtem vodniku, primerna za
tehnično in fizično vrhunsko pripravljene in opremljene kolesarje; prečenje
po mulatjeri od Koče na Planini Razor do vasi Stržišče je večji del izjemno
izpostavljeno; tura zahteva gorniške izkušnje (Vmes sta dva še za peš
težavna, prepadna prehoda.).

Najnižja točka:

225 m n.v.

Najvišja točka:

1347 m n.v.

Višinski diagram:
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Nad Baško grapo (dvodnevna)
najzahtevnejša, pa tudi najnevarnejša tura vtem vodniku, primerna za tehnično in
fizično vrhunsko pripravljene in opremljene kolesarje; prečenje po mulatjeri od Koče
na Planini Razor do vasi Stržišče je večji del izjemno izpostavljeno; tura zahteva
gorniške izkušnje (Vmes sta dva še za peš težavna, prepadna prehoda.).
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