~ Planinsko društvo Ribnica ~

Planinsko društvo Ribnica vas vabi na

PETZECK (3.283 m) v Avstriji.
KDAJ: v soboto in nedeljo, 26. in 27. avgusta
2017.
• ODHOD: v soboto, 26. 8., ob 4. uri z glavne
avtobusne postaje pri cerkvi v Ribnici.
• POVRATEK: v nedeljo, 27. 8, zvečer.
• PREVOZ: organiziran.
• IZHODIŠČE POTI: Wangenitztal (1.368 m).
Prekrasen pogled na jezero (eno izmed dveh) in kočo
• NAČRT POTI:
Wangenitzsee Hütte, foto ZM
Wangenitztal (1.368 m)–planina Wangenitzalm
(1.450 m)–planina Pußnigalm (1.735 m)–planina
Ladinigalm (2084 m)–koča Wangenitzsee Hütte ob
jezeru Wangenitzsee (2.508 m)–Petzeck (3.283 m)–
sestop po isti poti do izhodišča (1.368 m).
• ZAHTEVNOSTI POTI: zelo zahtevna pot (do
koče lahka pot) in kondicijsko zelo zahtevna tura.
• VIŠINSKA RAZLIKA: 1.915 m.
• ČAS HOJE (okvirno): 4 ure in 9 ur.
• POTREBNA OPREMA IN DOKUMENTI:
potrebna je vremenu in razmeram primerna
planinska oprema za hojo, visoki, čez gleženj
segajoči planinski čevlji z dobro narebrenim
podplatom, poletna in topla oblačila, kapa in
rokavice, sončna očala in krema, pokrivalo,
Na vrhu, foto ZM
zložljive pohodne palice, čelada, osebni
dokument, zdravstvena izkaznica, veljavna planinska izkaznica za leto 2017 in varen korak.
•

HRANA IN PIJAČA: med potjo iz nahrbtnika, v koči Wangenitzsee Hütte pa nam bodo postregli z večerjo
in zajtrkom (vključeno v ceno pohoda).
• PRIJAVE Z AKONTACIJO: ob torkih ob 19. uri v pisarni PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica – do zadnjega
torka pred pohodom, 22. 8. 2017, oziroma do zasedbe mest. Število mest je omejeno (2 kombija po 9
udeležencev). Akontacija 65 EUR se plača ob prijavi, vključuje prevoz in polpenzion (spanje z večerjo in
zajtrkom). Akontacijo bo v pisarni PD pobiral predsednik PD Ribnica Tomaž Pahulje.
• ČASOVNICA:
1. dan
2. dan
•

Wangenitztal (1.368 m)–Wangenitzsee Hütte 4 h

Skupaj:

4h

Wangenitzsee Hütte–Petzeck (3.283 m) 3 h
Vrh–Wangenitzsee Hütte
2 h 30'
Wangenitzsee Hütte–izhodišče
3 h 15'
Skupaj:
9h

OPIS: Izjemno razgledni Petzeck, ki spada v skupino Schober, se s svojimi kar 3.283 višinskimi metri
ponosno dviguje nad dolinami pod njim in v pozdrav okoliškim vrhovom (tudi Grossglocknerju). Ne spada

•

Gremo skupaj varneje v gore!

Pripravila: Zdenka Mihelič
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zaman med Vrhove prijateljstva (Cime dell' Amicizia, Gipfel der Freundschaft), ki zajemajo vrhove po Italiji,
Sloveniji in Avstriji, skupno 60.
Začnemo s parkirišča na 1.368 metrih po dolgi gorski dolini Wangenitztal najprej do prve planine
Wangenitzalm (1.450 m) s kar nekaj lepo urejenimi počitniškimi hišicami. Počasi se vzpenjamo levo ob
močnem potoku, ki nas spremlja vso pot do zatrepa doline. Levo ob stezi prečkamo planino Pußnigalm
(1.735 m) in višje, že pod vrhnjim pragom doline, najvišjo planino Ladinigalm (2.084 m). Hoja po dolini je
prijetna, čeprav je potrebno prehoditi kar precej dolgo dolino prek omenjenih planin do planinske koče
Wangenitzsee Hütte (2.508 m) nad dvema velikima jezeroma (vzhodno večje jezero – Wangenitzsee, ter
zahodno manjše jezero – Kreuzsee) in premagati višinsko razliko 1.140 m. A čudovit razgled na lepote z
jezeroma na čelu odtehta ves napor in le nasmeh nam zaigra ob tem. Lahko se sprehodimo tudi do jezer. Od
koče gre pot naprej proti našemu tritisočaku. Čaka nas še 775 m višinske razlike. Za začetek premagamo ne
preveč strmo pobočje nad kočo. Po začetnem vzponu se steza močno obrne proti desni, tudi malo nižje ob
mogočnem grebenu nad kočo. Prečkanje grebena vodi na pobočje izbrane gore (od koče ni vidno). Po
razmeroma položnem južnem pobočju se vzpenjamo višje po vedno bolj strmemu, tudi zasneženemu
predelu. Na višini 3.000 m greben počasi preide v vrhnje, bolj široko, verjetno z večnim snegom prekrito
blago pobočje. Viden je že vrh z velikim križem, čeprav je do vrha še približno pol ure. Od koče do vrha je
predvidoma 3 ure vzpona. Sestopili bomo po poti vzpona poti.
O našemu vrhu si lahko preberete tudi v Planinskem vestniku, julij-avgust 2005:
http://www.planinskivestnik.com/arhiv/pdf/pv_2005_078.pdf#page=25.
Previden, varen korak je naše vodilo. Na vrhu smo šele na polovici poti, naš cilj je varen sestop in povratek
domov.
• VODJA POHODA: Zdenka Mihelič, vodnik PZS, informacije: 041 222 358.
Srečno in varen korak,
PD Ribnica
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