PLANINSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
VARSTVO
CELJE

ODSEK ZA POHODNIŠTVO, IPAVČEVA 18, 3000 CELJE
Sekcija PIRAMIDA MARIBOR-PTUJ

SCHOCKL(1445m)
SOBOTA, 7. maj 2011
Ob 5.00 se bomo zbrali na ŢP Ptuj, ob 5.30 na parkirišču pred Mercator centrom na Trţaški
cesti 14, v Mariboru. Sledi voţnja v smeri Šentilja, Gradca do St.Radegund(spodnja postaja
gondolske ţičnice-787m), kjer zapustimo avtobus in se odpravimo peš.
Pot se zloţno vzpenja in nas vodi mimo zgornje postaje ţičnice in 97 m visokega oddajnika
avstrijske TV, vse do lesenega kriţa,ki je bil postavljen v spomin na pohod nadvojvoda
Janeza 1811 leta. Takrat se je peš odpravil z Dunaja v Gradec, kjer je poloţil temelje za
ustanovitev deţelnega muzeja –Joannema.
V dobrih dveh urah se bomo povzpeli na vrh, kjer bomo občudovali Hochschwab, avstrijsko
Golico, madţarske ravnice in seveda Gradec, v daljavi pa našega očaka Triglav. Gora se
nahaja v pogorju Grazer Bergland in je prepredena s številnimi gozdnimi cestami ,potmi in
preteţno prekrita z gozdno površino,vršni del pa je neporaščen. Poleg pohodnikov jo cenijo
tudi smučarji,zmajarji,jadralni padalci in gorski kolesarji. Na tem območju so tudi tri
planinske koče, mi se bomo ustavili tik pod vrhom v koči Salterhutte(1400m),kjer si bomo
privoščili malico iz nahrbtnika ali si kaj kupili v koči. Po malici in počitku se bomo vračali po
drugi poti in v dveh urah prispeli do avtobusa.
Sledi voţnja do Gradca oz. do trga Kaiser-Franz-Jozef-Kai,od koder se bomo z
ţeleznico(Schlossergbahn),ki je bila zgrajena leta 1894, zapeljali na hrib
Schlossberg(473m),ki je znamenitost in priljubljena točka domačinov in turistov. Njegova
lesena poslopja se lahko doseţejo na več načinov, peš je moţnost po stopnicah,ki so jih
izklesali med 2. sv. vojno-cca 25 minut hoje ,pa tudi z gondolo(glass lift). Zaradi bojazni
pred poplavami so na vrhu zgradili grad ţe v pradavnini, srednjeveško mesto pa se je začelo
razvijati ob vznoţju. Napadala ga je kuga, Turki, Madţari…Na hribu so raztreseni ostanki
gradu,ki naj bi ga porušil Napoleon leta 1809, na griču pa stoji tudi 28m visok mejnik iz leta
1712,ki je bil prav tako razstreljen. Znamenitost je tudi stolp z uro zgrajen 1559 leta, zvonik
je visok 35m in ima skoraj 8 ton teţak zvonec. 2002 leta so posadili na vrtu Herbenstainov
tudi staro trto iz Maribora Urejen je tudi manjši muzej in restavracije, kjer si bomo privoščili
kavico. Nato se zapeljemo v dolino,kjer nas po pričakala domačinka in sestra naše Danice,ki
nas bo popeljala za kratek čas po Gradcu.
Gradec je glavno mesto zvezne deţele Štajerske s cca 240 000 prebivalcev, univezitetno
mesto in za Dunajem drugo največje mesto Avstrije. Tukaj se Mura spreminja v čisto,
ţuborečo rečico,ki jo spremlja kolesarska pot. Po ogledu se bomo poslovili od naše vodnice in
se odpravili proti domu.

Prispevek po udeleţencu: 18,00 €
Kaj potrebujemo za pohod?
Malico in pijačo iz nahrbtnika, moţno pa je kupiti v koči. Priporočamo primerno topla
oblačila, vetrovko ter rezervno oblačilo,planinsko obutev, pohodne palice, kapo ter rokavice.
S seboj pa naj bo vedno tudi planinska izkaznica s plačano članarino za tekoče leto,
zdravstvena izkaznica in osebni dokument.
ODHOD: ob 5.00 iz Ptuja – ţelezniška postaja
ob 5,30 uri iz Maribora – Mercator center, Trţaška 14
Hoja: predvidoma 5 ur
Teţavnost: lahka pot
Višinska razlika poti: 658 m
Povratek: v večernih urah (20 ure – 21 ure)
Vodniki: Jadranka Furjan, Branko Dokl, Izidor Furjan, Franja Ferk
Prijave zbira: Jadranka Furjan, tel.: 041 257 157 ali na e-mail: jadranka.furjan@gmail.com

HODI V HRIBE DOKLER JE ČAS,
KER PRIŠEL BO ČAS,
KO NE BO VEČ ČASA.
IN KMALU BO TA ČAS.
(napisano pri Koči pod Golaki)

