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HUDIČEV BORŠT 1328m - DOM NA KALIŠČU 1534m Planinke in planinci
V nedeljo 02.6.2019 vas vabimo, da skupaj prehodimo
krožno pot iz Mač (Preddvor) po kateri se najprej
povzpnemo do zavetišča v Hudičevem borštu in nadalje
do doma na Kališču, od koder se vrnemo nazaj na
izhodišče. Kdor bo želel in je kondicijsko bolje
pripravljen pa se bo lahko pridružil skupini, katera se bo
s Hudičevega boršta do Kališča odpravila preko
Srednjega vrha (1855m) in Malega Grintavca (1813m).

Hudičev boršt je gozdiček na pobočju Zaplate, katerega
vedno znova opazujemo, kadar se odpravimo na
Gorenjsko. O njegovem nastanku govori zanimiva
zgodba, katero izvemo na pohodu.
Dom na Kališču pa je verjetno poznan vsakomur, ki je
opravil vzpon na Storžič, saj leži na njegovem
vzhodnem pobočju.

Kot že omenjeno, pohod pričnemo na parkirišču nad Mačami. Po mestoma
strmejši gozdni
cesti, katera kasneje preide na lepo urejeno pešpot, bomo v dveh urah hoje dospeli do
zavetišča v Hudičevem borštu. Malico vzamemo iz nahrbtnikov, pijačo nam postreže prijazen
oskrbnik zavetišča in po daljšem počitku skupaj nadaljujemo pot proti Kališču. Kaj kmalu
pridemo na razpotje, kjer se odcepi pot proti Cijanovci, Srednjemu vrhu in Malemu Grintavcu
preko lepe planine Dolga njiva. Tu se razdelimo v dve skupini. Prva nadaljuje nezahteven
vzpon proti Domu na Kališču. Kdor pa bo želel preizkusiti svojo fizično pripravljenost na daljši
poti z več višinske razlike, se z drugo skupino odpravi na tehnično sicer nezahtevno, dobri
dve uri daljšo pot po grebenu čez zgoraj navedene vrhove.

Združili se bomo na topli malici v Domu na Kališču oziroma na poti sestopa
proti izhodišču.
Skupino krajše poti čaka slabih šest ur hoje, za daljšo grebensko pot pa
bomo porabili dobrih

osem ur.
Čeprav sta na naši poti dve postojanki za oskrbo, vseeno priporočamo, da poleg vremenu
primerne opreme v nahrbtnik spravite še kakšen liter osvežilne pijače. Za vse so obvezni
visoki planinski čevlji, priporočamo tudi palice.
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Izpred brunarice PD se bomo ob 5.00 uri z osebnimi avtomobili odpeljali
proti
našemu izhodišču v Mače nad Preddvorom. Več informacij dobite ob prijavi.

Prijave zbirata Martin Likeb 041 986 178 in
Danilo Verzelak 041 759 390 ter
na sedežu PD Šmartno ob Paki.
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