Polhograjska Grmada
kombinirana tura
Borut Paškulin
Seminarska naloga
v okviru tečaja za Turno kolesarske vodnike
Valvazorjev dom pod Stolom
3. - 6. julij 2008

Kolesarski del:
razdalja:
višinska razlika:
trajanje:
zahtevnost vzpona:
zahtevnost spusta:
skupna ocena:

14 km
370 m
1h
V3, mestoma V5
S1, deloma S3
Lahka, kratka in razgledna tura.

Pohodniški del:
razdalja:
višinska razlika:
trajanje:
zahtevnost:

1.7 km
160 m
45 minut
Obutev mora zagotavljati varno hojo po skalnatem in gruščnatem
terenu. Sicer pot ni zahtevna in je zelo razgledna.

Zanimivosti:
Gotska cerkev iz leta 1526 v Dvoru, cerkev Sv.Uršule, graščina s parkom in
Neptunovim vodnjakom, Stari grad (Kalvarija), cerkev Marijinega rojstva, Pograjski
dom
Izhodišče:
Dvor pri Polhovem Gradcu je primerno izhodišče, da se pred vzponom nekoliko
ogrejemo. Nekaj parkirnega prostora je tik ob gotski cerkvi, vendar ga ob dnevih, ko
pohodniki oblegajo Polhograjsko Grmado, hitro zmanjka. Dodatna možnost je vas
Belica, ki je oddaljena kakšen kilometer iz Dvora v smeri Ljubljane.
Opis:
Turo začnemo in končamo na kolesu. Vmes nas čaka nekaj hoje, ki se začne in konča
pri lovski koči pod Malo Grmado, kjer kolesa parkiramo.
1. S kolesom se usmerimo po glavni cesti proti Polhovem Gradcu. Ob kratkem spustu v
Polhov Gradec imamo lep pogled na Polhograjsko goro ter Stari grad obdan z vencem
hiš starega jedra naselja in cerkvijo Marijinega rojstva. V Polhovem Gradcu se peljemo
mimo gostilne Pratkar in tik pred mostom čez potok Velika Božna zavijemo desno proti
Pristavi.
2. Mimo žage pridemo do razcepa. Na obe strani se cesta vzpne. Izberemo levi klanec,
ki gre mimo starega lesenega gospodarskega poslopja. Do zadnje hiše je strma
asfaltna cesta, naprej pa makadam in blažja strmina.
Na travnatem pobočju, pod vasjo Ravnek, se nam odpre razgled proti jugozahodu na
sosednje vzpetine (Ključ, Koreno, Polhogajsko goro s Sv.Lovrencem,...), proti severu
pa pogled na Polhograjsko Grmado.

3. Cesta nas pripelje v vas Ravnek. Peljemo po cesti skozi vas. Kakih 30 metrov od
zadnje hiše na razpotju se držimo desno. Takoj pri naslednjem odcepu zavijemo
zopet desno.
4. Čaka nas krajši odsek precej strmega makadamskega kolovoza (V5). Težavnost je
odvisna od trenutnega stanja, kajti po obilnejših padavinah je lahko precej razrito.
Kolovoz kmalu postane položnejši. Pripelje nas na greben, ki se od Male Grmade
spušča proti jugu. Na grebenu zavije v levo proti lovski koči pod Malo Grmado. Na tem
delu lahko pričakujemo veliko pohodnikov!
5. Pri lovski koči 'razjahamo' kolo in ga parkiramo. Na vrh Polhograjske Grmade se od tu
podamo peš:
Tik za lovsko kočo se strmo vzpne grebenska pot, ki nas pripelje na Malo Grmado. Na
Mali Grmadi se usmerimo desno po grebenu na vrh Polhograjske Grmade. Na vrhu si
malo odpočijemo. Z Grmade sestopimo v smeri jugovzhoda naravnost navzdol (~230
višinskih metrov) do poti, ki preči celotno jugovzhodno pobočje Polhograjske Grmade.
Ko dosežemo prečno pot, zavijemo desno in ji sledimo do lovske koče, kjer smo pustili
svoje kolo. Nikar ne pozabimo malo uživati v lepih razgledih!
6. Pri koči ponovno 'zajahamo' kolo. Od koče se spustimo le nekaj metrov v smeri od
koder smo prikolesarili, ter zavijemo ostro desno na stezo, ki gre pod kočo in preči
južno pobočje Male Grmade. Del tega odseka dosega težavnost S3. Pazimo na
pohodnike! Pridemo do kmetije.
7. Nad poslopjem zavijemo desno okrog travnatega hrbta v konto, kjer pod idiličnimi
travnimi pobočji zagledamo cerkev Svete Uršule. Tu je zelo primeren prostor za
počitek.
8. Od cerkve se vrnemo nazaj do kmetije in se med hišami (markirana planinska pot)
spustimo (S3) do izletniške kmetije Pr' Mehačk.
9. Pridemo na asfaltno cesto. Po njej se spustimo v Mačkov graben. Na asfaltu je veliko
peska!
10. V Mačkovem grabnu se priključimo makadamski cesti. Zavijemo levo.
11. Pridemo do ceste, ki povezuje Polhov Gradec in Črni vrh. Zavijemo levo. Mimo
Pograjskega doma in grajskega kompleksa se spustimo v Polhov Gradec. Mimogrede
lahko zavijemo tudi do cerkve Marijinega rojstva v staro jedro Polhovega Gradca. V
križišču (s prednostno cesto!) gremo naravnost in čez potok Velika Božna. Polhov
Gradec zapustimo po isti cesti kakor smo prišli in se vrnemo v naše izhodišče.
Zemljevidi:
●

POLHOGRAJSKO HRIBOVJE z okolico (1:30000)
Turistično društvo Polhov Gradec

●

LJUBLJANA IN OKOLICA (1:50000)
Planinska zveza Slovenije

Zemljevid

Profil poti

Gotska cerkev iz leta
1526 v Dvoru

Polhograjska gora, Stari grad in cerkev
Marijinega rojstva v Polhovem Gradcu

Pogled z Male Grmade na vrh
Polhograjske Grmade

cerkev Svete Uršule

grajski kompleks s parkom
Neptunov vodnjak

