
 

                                 

                        

Kamnické Alpy a termály Topolšica, Slovinsko,  termín 13. 8. - 19. 8. 2016 

13. 8. 2016 - sobota odjezd ne jako vždy s Milošem za ranního kuropění v 5.45 hod., 

ale již v 4:45 hod. Vyrazili jsme do hlavního města přímo na Florenc, kam se již, pokud 

necestujete do zahraničí normální autobusovou linkou, nedostanete. Na poslední chvíli 

jsme nabrali dvě průvodkyně a jedna z našich účastnic avizovala, že sběrný vůz pro 

účastníky (mezi nimi i její známá) v Hradci Králové nedorazil. Cestou do Brna jsme již 

tušili, že není něco OK a že vůz z Hradce Králové v 9 hod. v Brně nebude. Dostali jsme 

tedy v brněnské metropoli rozchod ¾ hodiny, další více jak hodinu jsme čekali na 

autobusovém nádraží na účastníky z HK. Konečně v 11 hod. jsme mohli vyrazit směr 

Slovinsko. Vídeň jsme viděli v odpolední automobilové zácpě a zámek Schőnbrunn byl 

cestovní kanceláří zrušen. Kromě přestávek na občerstvení a toaletu jsme ujížděli směr 

Topolšica (376 m.n.m.). Neúnavná byla naše paní průvodkyně, která na nás chrlila 

zeměpisnými, hospodářskými a finančními srovnáními nabitý výklad o Rakousku a pak 

i o Slovinsku. Do cíle jsme dojeli kolem 18.30 hod., následovalo ubytování v úžasných 

pokojích. Nepřekonatelná byla kuchyně a to nejen první den, ale po celý pobyt. Již toho 

večera jsme relaxovali v termálních bazénech. 
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14. 8. 2016 – neděle 

Po skvělé snídani jsme měli přivítání a prohlídku termálů. Zbylé dopoledne byli skoro 

všichni v termálech a vyhledávali spíše studenější vody, neb sluníčko pálilo jako 

o závod. Ve 13 hod. jsme stoupali lesem na Lom (756 m), následně jsme pokračovali po 

červené na Lomek (884 m). Zpět jsme se vydali na základě rad domorodců po 

neznačené cestě na jih směr Topolšek, Brine a po silnici jsme do hotelu dorazili kolem 

17 hod. Převýšení toho dne 508m.  

 

 

15. 8. 2016 – pondělí 

Někteří naši náruživí plavci se toho dne již na 6 hod. ranní dostávali do termálů. Byl 

však státní svátek a tak bohužel otevřeno až od 8 hodiny. Již před 9 hod. jsme vyjížděli 

do Logardské doliny. V autobuse jsme žádali pí průvodkyni o posunutí času odjezdu, 

abychom mohli zdolat sedlo Kamniško (1864 m). Za krásného počasí jsme všichni došli 

k vodopádům Rinka a stoupali do sedla Okrešelj (1396 m). Asi 15 zájemců se rozhodlo 

zdolat sedlo Kamniško. Kochali jsme se krásnými pohledy na majestátné hory a dolinu 

pod námi. Pokořit sedlo se podařilo pouze 3 rychlým turistům, ostatní vzhledem 

k časové tísni to otočili 150 m pod vrcholem.  Následně jsme si prošli skoro celou 

Logardskou dolinu a dorazili k autobusu všichni a včas. Škoda, že nebylo více času. Dle 

tvrzení mladé průvodkyně, jsme si vybrali zájezd s náročností číslo dvě a výstupy do 

viz. Kamnišké sedlo jsou zařazeny s náročností číslo čtyři. Takže ponaučení pro příště. 

Cestou zpět byla zastávka u kláštera a kostela v Nazarje, kde jsme pěkně prochladli, neb 

se výrazně změnilo počasí a večer přišla bouřka. 

 

   

http://jcturisti.rajce.idnes.cz/Slovinsko_13.8-19.8_2016/


 

 
 

16. 8. 2016 – úterý 

Tento den jsme vyrazili do přírodního či národního parku zvaného Golte (1500 m). 

Autobus i přes zákaz vjezdu se šplhal do této nadmořské výšky. Na silnici byl 

odstraňován sesuv vozovky a pracovníci na nás koukali jako na zjevení. Také to byly 

horké chvíle při stáčení se do zatáčky. Podnikli jsme okružní cestu s nádhernými 

výhledy k hotelu Golte, pak na Medvedjak (1573 m). Cestou nás provázela stáda krav. 

Udělali jsme si spoustu fotek u náhorních jezer s výhledy na hory čnícími 

nad Logardskou dolinou, pokračovali pastvinou k Stari Stani a okolo Smrekovce již 

lesem k Zagradiškimu Stanu a pak dále k ledové jeskyni. Občerstvili jsme se u Moziské 

koči a zaplatili vstup do bylinkového a lesního ráje nedaleko našeho jediného 

zaparkovaného autobusu. Opět zážitkem bylo sjíždění zatáčky v místě opravy vozovky. 

Naštěstí jsme to zvládli. Před večeří prohlídka parku, kostela a farmy s výrobou 

domácího sýra. Od 21 hodiny jsme si užívali kytary a pěveckého umění Radka Štaffa.. 

                      

 

http://jcturisti.rajce.idnes.cz/Slovinsko_13.8-19.8_2016/


17. 8. 2016 – středa 

Za zatažené oblohy jsme v dopoledních hodinách odjeli do Velenje dříve známého jako 

Titovo Velenje. Více jak hodinová prohlídka hradu nám přiblížila historii okolí, 

budování socialismu a sbírky z Afriky, které věnoval muzeu Čech F. V. Foit. Město, 

i když budované za raného socialismu, mělo spoustu architektonických monumentů 

a současný moderní život se s širokými ulicemi, spoustou odpočinkových zón 

pozoruhodně propojil. Kolem 14 hod. jsme se přesunuli do Mozirje, kde jsme si 

prohlídli květinový park Mozirski Gaj. Škoda, že začalo pršet a tak jsme museli zrychlit 

prohlídku opravdu zajímavě naaranžovaných živých květů.  

18. 8. 2016 – čtvrtek 

Ráno jsme vyjeli směr Velká Planina. Z parkoviště jsme se přesunuli ke kabinkové 

lanovce a vyjeli z 627 m na Gradišče 1666 m. Cestou jsme přestupovali na starodávnou 

sedačkovou lanovku, která již velké převýšení nezdolávala. Počasí jako když ví, že se 

s Kamnickými Alpami loučíme, nám na Velké Planině poskytlo několik krásných 

pohledů na okolní horstva. Zase celý den nás provázely čtyřnohé krávy, které se 

proplétaly mezi dřevěnými obydlími. První skupina vyrazila směrem na Volovjek. 

Ostatní si užívali sluníčka a výhledů a následně sjeli lanovkou zpět do výchozího bodu. 

Bohužel jsme autobusem 

první skupinu ve 

Volovjeku nemohli 

vyzvednout (pan řidič tam 

odmítl jet) a tak si první 

skupina přidala ještě 4 km 

po silnici k autobusu. Na 

zpáteční cestě nás řidič 

vysadil u naší již známé 

farmy a odfrčel k hotelu. 

My jsme si zakoupili 

domácí sýry a přidali si 

ještě 2 km k dnešním 

výkonům.  

 

              

 

19. 8. 2016 – pátek 

Ráno poslední snídaně, balení a evakuace kufrů výtahem do přízemí. Poslední pohledy 

na bazény, hotel a už jen kilometry přes Rakousko a nespočetné kilometry po vlasti 

moravské a české. Na cca 21 hodinu jsme dorazili všichni do Jičína.  Poučení pro příští 

organizaci zahraničního zájezdu je takové, že když přes cestovku, tak neměnit program 

a zablokovat max. 30 míst. Tento zájezd se pokusíme reklamovat, neb nám vypálili 

sankce za neobsazení 50 míst, ale přitom všechna místa autobusu byla plná 

tj. 60 účastníků a bylo čekání v Brně. 

                                                                                                 Sepsala: Míla Kubíčková. 


