Trije kralji
Domen Oder

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

OBMOČJE: Iz Zg. Polskave, ob potoku Polskava do Bojtine, na Tri kralje, spust po
planinski poti preko Tinja, skozi Bistriški Vintgar
IZHODIŠČE: Zg. Polskava, 295 m n.v.
KARTE: Geopedia, Pohorje – Vzhodni del 1:50.000
DOLŽINA PROGE: 45 km
VIŠINSKA RAZLIKA: 1000 m
ČAS: 4,5 h, krožna varianta
NOŠENJE KOLESA: ----ZAHTEVNOST VZPONA: Makadam ob Polskavskem potoku V3, do Bojtine dve
mesti V4, v nadaljevanju V2–V3
ZAHTEVNOST SPUSTA: Od Treh kraljev do Tinja po planinski poti – čez »drčo« S4,
mestoma S5, spust iz Ančnikovega gradišča v Bistriški Vintgar S6, spust po
Bistriškem Vintgarju S4-S5
ZAHTEVNOST SKUPAJ: VZNAČILNOSTI: Vzpon ob potoku v senci pohorskih gozdov je kot nalašč za toplejše
poletne dni. Spust po »drči« in skozi Bistriški Vintgar je izjemno doživetje!
OPIS
Iz središča Zg. Polskave (295 m n.v., 1) pri pošti in gostilni, kjer lahko pustimo avto
peljemo preko mostu in zavijemo desno za Ogljenšak po asfaltni cesti in se držimo
desno ter nadaljujemo do odcepa za Frajham (370 m n.v., 2) kjer zavijemo levo.
Tukaj se cesta spremeni v makadam, ki se vzpenja ob Polskavskem potoku (kratek
odsek V4). Nadaljujemo do križišča za Areh (600 m n.v., 3), kjer zavijemo levo za
Šmartno. Po lažjem makadamu pridemo do asfaltiranega križišča (660 m n.v., 4) kjer
zavijemo desno in po 300 m levo na makadamsko cesto, ki se priključi potoku.
Nadaljujemo do križišča za Bojtino (740 m n.v., 5), zavijemo levo in po strmem
kolovozu (kratek odsek V4) skozi Bojtino do križišča s cesto Šmartno – Trije kralji
(770 m n.v., 6), kjer zavijemo desno proti Trem kraljem. Nadaljevanje vzpona poteka
večinoma po asfaltu oz. po dobrem makadamu. Sledimo kažipotom za Tri kralje. Trije
kralji (1181 m n.v., 7) z gostiščem Jakec (bivši Štuhčev dom), predstavljajo najvišjo
točko vzpona in so hkrati dobro mesto za počitek in okrepčilo.
Spust začnemo po planinski poti, ki se prične med gostilno in platojem, katere
začetek označuje smreka z markacijo in napisom Slovenska Bistrica. Nadaljujemo po
markirani poti in se na križišču držimo desno (1095 m n.v., 8). Pot se usmeri v jarek
za spravilo lesa v dolino – »drča« z nekaj strmimi skoki ocene S4-S5. Na Planini pod
Šumikom se pripeljemo na asfaltirano cesto (970 m n.v.), prečkamo križišče in zopet
zavijemo na gozdno cesto (sledimo markacijam). Pot vodi skozi gozd preko travnika
in dalje ob cesti Trije kralji - Tinje. Nato zavije levo v gozd, kjer se markirana pot za
Tinje odcepi desno (915 m n.v., 9), mi pa nadaljujemo naravnost po lepi, široki
gozdni vlaki, kasneje makadamu, proti cerkvi Sv. Urha (894 m n.v., 10). Ob cerkvi
zavijemo levo v gozd in po kratkem spustu prečkamo makadamsko cesto in
nadaljujemo po makadamu v smeri Ančnikovega gradišča. Pozor! Po strmem
makadamskem spustu zavijemo levo in prispemo na Ančnikovo gradišče (745 m n.v.,
11). Od tukaj sledimo kažipotom za Bistriški Vintgar. Spust S6. Ko prispemo do
potoka v Bistriškem Vintgarju zavijemo desno in nadaljujemo spust skozi Bistriški
Vintgar S4-S5. Ko prispemo na asfalt peljemo skozi Zg. Bistrico do odcepa za Zg.
Novo Vas pri manjši trgovini (305 m n.v., 12), zavijemo levo in po asfaltni cesti
peljemo proti Devini nato pa skozi Devino in Šentovec proti Sv. Marjeti. Pred strmim
asfaltnim vzponom zavijemo desno na makadam (305 m n.v., 13), ki nas pripelje čez

Ritoznoj do glavne ceste Sl. Bistrica – Maribor v kraju Klopce (14). Zavijemo levo in
po glavni cesti do izhodišča ture.
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