
Slovinsko turisticky- září 2018

Letos  v záři  jsme  navštívili  po  18  letech  Slovinsko.  Nebyli  jsme  tentokrát  nabiti
ambicemi  na  zdolávání  nejvyšších  a  nejobtížnějších  vrcholů,  Triglav  jsme  dobyli  v roce
1994, Prisojnik 1990, Malou Mojstrovku, Mangrt v roce 2000. Jeli jsme ve dvou (já a Jarda)
s naším kombikem Opel  Astra,  která  nám zároveň slouží  jako hotel.  Po projetí  Rakouska
s jedním noclehem jsme přejeli do Slovinska málo známou silničkou číslo 428(odbočka za
Bad Eisenkappel) přes Pavličovo sedlo, Solčavu do Logarské doliny. První  tři dny jsme chtěli
strávit v Kamnišských Alpách, Jsou to hraniční hory s Rakouskem a nejvyšší hora měří 2 558
m (Grintovec) a jsou divočejší a mnohem méně navštěvované než Julky. Silnice na rakouské
straně je poměrně neudržovaná,  úzká,  bez krajnic a svodidel.  Zaparkovali  jsme u kaple u
silnice  428 poblíž  vjezdu s mýtnicí  do Logarské doliny,  mýtné  7 EUR, zdarma vjezd po
18hodině  do  8hodiny  ráno.   Dolinu  jsme  prošli  přes  koncové  parkoviště  u  chaty  Dom
planincev až k vodopádu Rinka a chatě Orlovo gnezdo s vyhlídkou na vodopád. Druhý den
jsme naplánovali cestu na Malou a Velkou Planinu. Odjeli jsme přes Luce, sedlo Volovjek
(1029m) až na parkoviště Marjanine Nive (zdarma), což je východiště cest na Malou a Velkou
Planinu. Vystoupali  jsme na vrchol Gradiště 1666m a podívali se k horní stanici lanovky,
která sem vede z údolí Kamni...Další den nám však horskou túru překazilo počasí, sotva jsme
dosnídali,  začalo  pršet.  Déšť sílil  a  sílil,  byť  jsme sjeli  z hor,  že si  alespoň prohlédneme
východiště cest do Kamnišek  město Kamnik. Je malebné s historickým centrem, ale počasí se
nelepšilo, po asi dvouhodinové procházce městem jsme byli  úplně promoklí,  změnili jsme
plány,  což se nepodívat k moři?  Vždyť je to dvě hodiny jízdy po dálnici.  Zakoupili  jsme
týdenní  slovinskou známku za  15 EUR a kolem 15hodiny jsme vylézali  z auta  ve městě
Ancaran. Nebylo tu sice modro, ale nepršelo a teplota z 11stupňů v Kamniku zde byla na 23
stupních Celsia. Volila jsem cestu ne do Koperu či Piranu, protože jsem se obávala problému
s parkováním a udělala jsem dobře. Během deseti minut od zaparkování už jsme se nořili do
23  stupňů  teplých  vlnek  Jadranu  s písečným  dnem.  Byla  tam  nenápadná  plážička  za
ortopedickou klinikou v místní části Valdobra. I když jsme navštívili v dalších dvou dnech
Koper i Piran, myslím, že tohle místo patří k těm nejvhodnějším na koupání i pro seniory a
děti, písčité dno a voda jak Tálínský rybník bez vln i ježků. O Piranu a Koperu si každý přečte
v bedekru,  snad jen, že parkování poblíž centra je všude placené,  ale z parkovišť v Piranu
jezdí  do centra zdarma autobusy. V Koperu jsme parkovali u jednoho ze sídlišť a při návštěvě
Piranu na kraji Portorože ve vilové čtvrti. Na nejsevernější části slovinského pobřeží už nebyl
s parkováním problém, všude už byli parkoviště zdarma, v sezoně z nich a z kempů opět jezdí
po určené trase místní autobusové spoje zdarma. Na pobřeží se hojně pěstuje vinná réva, takže
před sklizní mají vinaři obavy ze zlodějů ; i my jsme je viděli, jak autem přijeli k vinici a cpali
hrozny do tašek, proto doporučuji „spaní na divoko“ dál od vinic, abyste nebudili podezření. I
poblíž  pobřeží  se  dá  najít  místo  na  přespání  v autě,  ideální  na  malém parkovišti  u  málo
ježděné silnice či na parkovišti u nějaké kulturní či přírodní zajímavosti, kde není výslovný
zákaz parkování přes noc, v horách pak při dolní stanici lanovky či na parkovišti u lyžařských
vleků.  Po třech teplých nocích u moře jsme odjeli zas do hor, tentokrát do Julek. Jeli jsme
k jezeru Bohinj  a zaparkovali  u lanovky Vogel.  Protože moc času nezbývalo,  tak jsme si
koupili  zpáteční  jízdenku  na  Vogel   1535m  (17  EUR  důchodci,  poslední  lanovka  zpět
v 17:30) a podnikli kratičkou túru po okolí na Orlove Glave 1682m.  Bylo chladno, ledový
vítr , ale vyfoukáno takže krásná panorámata na horské velikány včetně Triglavu. Ideální a
zcela legální  spaní v autě ba dokonce i pro karavany je na parkovišti u obce Stredna Vas, od
15,9. bez služeb, ale zdarma za hranicí NP. V sezoně se vybírá nějaký poplatek, ale proti
kempu zanedbatelný (občerstvení, WC, pitná voda a el.  přípojky pro karavany.  Za osadou
Ukanc na konci jezera Bohinj je východiště turistických cest u chaty Koča při Savici (653m),
kde je placené parkoviště(3EUR-3hodiny,  6 EUR den). Odtud vede udržovaný chodník se



schody k vodopádu Savica, je zpoplatněn  (2,50 EUR důchodci) Cesta tam i zpět trvá kolem
1hodiny. Poté jsme objeli Bohinj, smočila jsem se v jeho průzračné, ale poměrně už chladné
vodě (cca 15°C) v Ribnom Lazu (pláže) a pak jsme zastavili u Bledu.  Hezký pohled na jezero
i Bledski grad poskytují vyhlídky z vrcholu kopce Straža 646m, kde je v zimě sjezdovka a
v létě bobová dráha a další atrakce. Pro méně pohyblivé i lanovka. Parkoviště je zdarma. Ještě
nás  čekala  jedna  celodenní  túra  v samé  srdci  Julských  Alp.  Zaparkovali  jsme  u  chaty
Erjavčeva koča 1525m (neplacené parkoviště) a po značené cestě vyrazili na sedlo Vratca-
Sleme a náš dnešní cíl  Slemenovu Špicu 1909m. Opět rozhledový den a azuro. Na vrcholu
jsme potkali skupinku Čechů, další den plánovali Triglav. I oni stejně jako my si nesli s sebou
vrcholovou plešku s naším národním iontovým nápojem. Zpět jsme se vraceli stejnou cestou,
minuli  jsme klettersteig na Malou Mojstrovku, kterou jsme absolvovali  z neznalosti  terénu
v roce 2000 bez jištění a ještě směrem dolů (je dobře jištěná, ale hodně vzdušná) a zamířili na
sedlo Vršič 1611m. Na Vršici se chystalo zanocovat několik aut, dvě s českou SPZ, ale já
mám přeci jen respekt z parkování v NP a ostatně dvě noci jsme prožili s ranním jinováčem,
tu třetí už nemusíme, proto jsme odjeli spinkat do Kraňské Gory (810m). Poslední den jsme
měli  namířeno  k vodopádům na  potoce  Martuljek,  což  je  z Kraňské  Gory  pár  kilometrů.
Parkujeme  v Gozd  Martuljeku  (750m)  Ani  ne  půldenní  túra-popis  Julské  Alpy-Marek
Podhorský (túra číslo 26). Hezká nenáročná túra po značené cestě a stezce č.6, k hornímu
vodopádu (1300m) pak vede kratičký klettersteig, pro otužilé možnost vykoupání. My pak
zpět přes Kraňsku Goru, Podkoren na přechod do Rakouska a domů, opět s noclehem poblíž
Judenburgu.

Ještě pár praktických informací: 
dálniční 10denní rakouská známka 9EUR, rok 2019 má být 9,20EUR 
slovinská 7denní 15EUR
benzin podobné ceny jako v Rakousku 1,31-1,42 EUR
potraviny v supermarketu nepatrně dražší než u nás, pivo, víno téměř stejné
parkovné se vybírá na mnoha místech a je poměrně vysoké
supermarkety: Mercator, TUS 
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