Mariborski kuclji
Marjan Pučnik
Seminarska naloga
v okviru tečaja za Turno kolesarske vodnike
Valvazorjev dom pod Stolom
3. - 6. julij 2008

Mariborski Kuclji
(Medič Breg, Tojzlov vrh in Sv.Urban)
Dolžina:
Višinska razlika:
Čas vožnje:
Vzponi:
Spusti:
Izhodišče:

30,2 km
820 m
2h 40min (brez postankov)
večinoma V3, nekatera mesta V5 (krajši odseki pod Sv. Urbanom)
S2 do S4 (krajši odseki pod Sv. Urbanom)
Maribor,
parkirišče pri športni dvorani UŠC Leona Štuklja (ob Koroškem mostu)

Kratek opis:

Razgibana tura poteka po grebenih vzhodnega Kozjaka, začinjena s tremi
špičastimi vzponi ter daljšim vzponom na Tojzlov vrh. Na vrhu vsakega od
grebenov smo nagrajeni z lepimi razgledi na vse strani. Zaradi občasne
slabe podlage je tura najprimernejša za gorska kolesa, pogojno pa je
prevozna tudi s treking kolesi. Na pot se lahko odpravimo tako v
popoldanskem času, vendar nam v tem primeru preostane manj časa za
postanek v katerem od vinotočev, ki so na poti (odprti so zgolj ob
vikendih).

Višinski diagram:
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Utrinek:

Razgled s Sv. Urbana

Opis:
1. S parkirišča pri dvorani Univerzitetnega
športnega centra Leona Štuklja se
podamo po asfaltirani kolesarski stezi,
ki poteka ob glavni cesti proti
Dravogradu. Po krajšem spustu mimo
Term Fontana se v nezahtevnem
vzponu (V1) pripeljemo do naselja
Kamnica. Prečkamo semaforizirano
križišče ter nadaljujemo z vožnjo po
kolesarski stezi ob glavni cesti mimo
hidroelektrarne Mariborski otok vse do
naselja Bresternica.
2. V križišču zavijemo najprej desno, nato pa takoj levo (v smeri oznake za Gaj) ter mimo
trgovine nadaljujemo po asfaltirani cesti.
3. Pred kapelico zavije glavna cesta proti Gaju v levo in čez mostiček. Mi skrenemo z
glavne ceste desno in nato naravnost proti ozki dolinici v smeri Medič Brega. V
zmernem, še vedno asfaltnem vzponu (V2) se vzpenjamo mimo manjših zaselkov po
glavni cesti.
4. Ko se dolina precej zoži, zavije asfaltna cesta v levo čez mostiček, mi pa nadaljujemo
naravnost po dobri makadamski cesti. V zmernem vzponu (V2) prispemo do križišča s
tremi cestami, skrajno desno pa se odcepi še utrjen kolovoz (le-ta se slepo konča v
zaraščenih pobočjih pod Medič Bregom).
5. Nadaljujemo po desni cesti, ki se prične strmo dvigat v klanec (V4). Po krajšem a
strmem vzponu pridemo iz gozda in do prvih hiš.
6. Ob stiku z asfaltno cesto zavijemo v levo in nadaljujemo po njej. Nahajamo se na Medič
Bregu. Razgibana cesta (krajši vzponi do V4) nas vodi po razglednem grebenu nad
vinogradi ob številnih hišah in vikendicah visoko nad Kamniško Grabo. Po krajšem
vzponu (V4) ponovno preidemo na makadamsko cesto ter nadaljujemo mimo odcepa na
levi (ta vodi navzdol v grapo) in na desni (ta vodi do kmetije) strani. Po krajši vožnji
prispemo do odcepa v levo in navzdol.
7. Na odcepu zavijemo levo in se v lahkem
spustu (S2) spuščamo v smeri proti kmetiji
Strnad. Po krajšem spustu čez travnik
prispemo znova v gozd ter se po kratkem in
strmem vzponu (V3) povzpnemo na
izravnavo. Vrh neizrazitega sedlca se v levo
odcepi makadamska cesta.
8. Nadaljujemo naravnost v zložnem spustu
(S3) proti in mimo kmetije Strnad, ki se
nahaja na levi strani ceste. (Pozor – na tem
delu spusta je cesta pogosto precej razrita).
Pot nadaljujemo mimo hiše (na desni strani
ceste) z dolgo leseno ograjo. Tik po koncu
ograje se v desno navzdol odcepi urejen
Pogled nazaj proti kmetij Strnad (točka 8)
kolovoz.
9. Zavijemo desno in se po kolovozu spustimo v dolino (S3). Pri hišah na desni strani
preide kolovoz v makadamsko cesto, ki nas čez lesen mostiček pripelje do asfaltne
ceste.
10. Na stiku s cesto zavijemo v desno v smeri proti Logu.
11. Po prehodu čez majhen mostiček, nas kažipot usmeri v levo navzgor po asfaltni cesti v
smeri Tojzlovega vrha. Nadaljujemo po sprva asfaltiranem, nato makadamskem klancu
(V4). Na kratki izravnavi se desno odcepi cesta, ki vodi do samotne kmetije.
12. Tukaj gremo po glavni cesti naravnost in v hrib (V4). Ob tem se ne menimo za desni
odcep na levi serpentini in nadaljujemo v levo po strmem in zahtevnem klancu (V4).
Višje prispemo do kmetije z novogradnjo in nadaljujemo kar čez njihovo dvorišče.

Ponovno se nam pričnejo odpirati razgledi proti vzhodu (proti Mariboru) in zahodu
(Kozjak). Po krajšem strmem odseku nad kmetijo (V4) pri znamenju ulovimo cesto, ki
vodi iz Bresterniške grape mimo Dremela proti Gaju.
13. Zavijemo v desno in nadaljujemo
po levi varianti, ki vodi pod kmetijo
(desni odcep vodi do kmetije).
Razgledno točko lahko izkoristimo
tudi
za
krajši
postanek.
Nadaljujemo zložni vzpon (V3) po
makadamski cesti skozi gozd. Pod
Tojzlovim vrhom pridemo na
manjše sedlo, kjer se z desne in
leve priključita stranski cesti.
14. Na sedlu zavijemo levo in navzdol
na gozdno cesto, ki je bolj ali manj
zaraščena. Po razgibani cesti s
kratkimi in nezahtevnimi spusti ter
Pri znamenju zavijemo desno in nadaljujemo po desni strani (točka 13)
vzponi nadaljujemo pod zahodnim
pobočjem Tojzlovega vrha, ki ga
tako obkrožimo. Ko pridemo iz gozda, nas pot čez travnik pripelje do kmetije Tojzl, po
kateri nosi vrh tudi ime.
15. Ob stiku z asfaltno cesto zavijemo v levo ter se v lahkem spustu (S2) spustimo proti
Gaju.
16. V Gaju zavijemo v glavnem (in edinem) križišču desno in se še vedno rahlo spuščamo.
17. Na blagem levem ovinku pred hišo s hišno številko 70 zavijemo v desno na
makadamsko cesto, ki nas mimo kmetije Večernik v zložnem spustu (S3) pripelje v
Perkovo grabo.
18. Ob stiku s cesto zavijemo v desno proti Logu. Kmalu pridemo do športnih igrišč na levi
strani.
19. Zavijemo levo, čez mostiček in mimo hiš nadaljujemo po najbolj zvoženi cesti. Sčasoma
se zložen vzpon prelevi v kratek strm klanec (V4). Vrh klanca pridemo iz gozda do
kmetije.
20. Na križišču pod kmetijo zavijemo levo in
nato takoj še enkrat levo v smeri Sv.
Urbana ter nadaljujemo po razgibani
makadamski cesti. Pridemo do asfaltne
ceste, ki vodi proti Sv. Urbanu. Vendar ne
gremo po njej.
21. Takoj na desno ulovimo kolovoz, ki vodi
sprva po levi strani travnika, nato pa skozi
gozd. V zložnem spustu (S3) se spustimo
v dolino po najbolj zvoženem kolovozu in
se ne menimo za razne odcepe vse do
hišice z manjšim ribnikom na levi strani.
22. Tik za hišo ujamemo kolovoz, ki se levo
dviga (V5) proti gospodarskim poslopjem Pri stiku s asfaltno cesto zavijemo takoj desno na kolovoz (točka 21)
kmetije Bobič (pozor na kravjega
pastirja!).
23. Pri gospodarskih poslopjih zavijemo levo (dvorišče je asfaltirano) in se mimo domačije in
vinotoča odpravimo v zahteven vzpon skozi vinograde na zahodnem pobočju Sv.
Urbana (V4 z mesti V5). Vseskozi sledimo kolovozu, ki nas na koncu čez travnik privede
do cerkvice Sv. Urbana. Pred nami se odpre lep razgled na Maribor in Dravsko polje z
osamelci v ozadju. Na drugi strani doline lahko opazujemo izrazito slemenitev
pohorskega masiva vse do Kop.
24. Spustimo se mimo cerkvice in vinotoča (S3) ter se pri kapelici priključimo na glavno
cesto. Zavijemo desno in nadaljujemo po grebenu.

25. Tik pred vinotočem Lobnik na ostrem levem ovinku zavijemo v desno na kolovoz in se
pod poslopji priključimo na kolovoz, ki vodi od kmetije proti dolini.
26. Po najbolj zvoženem kolovozu se spustimo (S4) do manjšega sedla (Pozor – na tem
delu spusta je cesta pogosto precej razrita), kjer se na vsako stran odcepita
makadamski cesti. Mi nadaljujemo kar naravnost v krajši klanec (V3). Pot nadaljujemo
mimo ograjenega prostora na desni strani, kjer vzrejajo lame in pritlikave konje. Po
kratkem spustu pridemo v gozd, kjer se pot za trenutek prevesi navzgor (V3).
27. Kmalu pridemo iz gozda na čistino,
kjer se nam odprejo lepi razgledi na
Medič Breg v ospredju ter pobočja
Tojzlovega in Žavcarjevega vrha v
ozadju.
Tu
sledimo
najbolj
zvoženemu kolovozu ter se v
zložnem spustu (S3) mimo dveh
kmetij (držimo se desne smeri)
podamo v dolino. Nižje travnati
kolovoz preide v makadamsko cesto.
Ko se spustimo še mimo zadnje hiše,
pridemo v Kamniški grabi do asfaltne
Na manjšem sedlu nadaljujemo naravnost v klanec (točka 26)
ceste.
28. Po njej zavijemo v levo in se mimo kapelice spustimo (S2) do Kamnice.
29. V Kamnici pri cerkvi nadaljujemo naravnost in nato pri pokopališču zavijemo v desno
proti že znanemu semaforiziranemu križišču.
30. Prečkamo cesto ter nadaljujemo po kolesarski stezi v levo proti Mariboru.
31. Prispemo do dvorane Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja, kjer zaključimo s
turo ☺
Utrinek:

Zadnji del vzpona na Sv. Urban

Zemljevid:

