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Motivacijski priročnik za vezno pohodništvo 
in pričevanje o pohodu čez Alpe

Poleti 2015 je Igor Gruber uspel uresničiti svoje sanje in prehodil 
Rdečo pot Via Alpina od Monte Carla do Trsta. Po treh letih je 
ponovno podlegel okužbi s pohodništvom po daljinskih poteh 
in se ponovno podal v Alpe. Tokrat se je odločil za Rumeno 
pot Via Alpina od Trsta do Oberstdorfa.

»V čem je razlika med Rumeno in Rdečo potjo? Če 
zanemarim očitne dolžino, trajanje in skupno višino, je 
Rumena pot svojstvena po izzivih, ki jih postavlja pred 
pohodnika. Začetni del izstopa po samoti in okuženosti  
s klopi. Dolomiti poleg čudovitih razgledov postrežejo tudi 
z nekaterimi težjimi tereni in gnečo. Tudi zadnji del poti 
je zelo obiskan, a ponuja čudovite razglede in svojstveno 
pokrajino,« piše avtor v uvodu. 

Pot mu je postavljala mnoge preizkušnje, a na koncu se je 
veselil cilja. Svoje dogodivščine in spoznanja s te poti je 
strnil v knjigo in dokumentarni film, ki prinašata doživljanje 
pohoda po Alpah skozi oči pohodnika. Z njima želi približati 
izkušnjo pohodništva na dolge proge oziroma veznega 
pohodništva prav vsakemu ljubitelju gora. V knjigi so zbrana 
njegova osebna doživljanja, opisi poti in predvsem fotografije, 
ki bralcu/gledalcu prikažejo, kako posamezna etapa poti 
poteka, in vabijo k odkrivanju naravnih lepot gorskega sveta 
Alp. K temu so glede na različne dogodke in anekdote, ki so 
se zgodili, dodani namigi, zakaj se podati na takšno pot in 
kako se nanjo dobro pripraviti. V knjigi najdemo tudi dostop 
do elektronskih vsebin (pohodniško-dokumentarni film in 
virtualno popotovanje po Rumeni poti), ki dopolnijo zapisano 
v knjigi in omogočijo še podrobnejši vpogled. 

Knjiga je lahko poučen in koristen pripomoček za vse, 
ki bi se želeli podati na pot v Alpe. V sliki in besedi so 
predstavljene vse etape poti Rumena Via Alpina v smeri 
pohoda Trst–Oberstdorf. Knjigo boste lahko prebrali  
v enem zamahu, k njej se boste lahko vračali, ko boste 
iskali zanimive kotičke Alp kot ideje, kam naj vodi vaš 
naslednji izlet v gore.
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O avtorju

Igor Gruber je računalniški programer, z ženo Katjo živita v 
Velenju. Mladost je preživljal na podeželju, povezan z gozdom in 
delom na kmetiji. S tem je narava postala neločljiv del njegovega 
življenja. Pustolovska in raziskovalna žilica ga je od mladostnega 
prema¬govanja nevarnih brezen in jam, osvajanja potokov in 
dreves ter preko turnega smučanja pripeljala tudi k planinarjenju. 
Pri osemnajstih letih je opravil izpit za mladinskega planinskega 
vodnika. Je turni smučar, ljubitelj narave, gora in petja ter fotograf.
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B2916 km  3 h 50
2.037 m  2.490 m Hochganghaus/Rifugio del Valico » Jausenstation Patleid

Etapa se prične pri koči Hochgang, sredi zaščitenega območja naravnega parka Texelgruppe. Steza pelje po poti AVS Jugendweg (ki sovpada 
z odsekom transverzale Meraner Höhenweg) mimo planin v dolino Zieltal, vse do koče Nassereithütte (1.523 m). Nadaljnja naselja te etape, na 
poti za počivališče Jausenstation Patleid (etapni cilj, 1.368 m), so Gasthäuser Giggelberg, Hochforch, Grub in Galmein.
Uradni podatki te etape so čudni. Vodnik pravi, da je hoje slabe 4 ure. Saj po kilometrih bi še šlo, a pot je zelo razgibana in se nabere veliko 
višinskih metrov. Pot, ki preči nad celo dolino po robu planin, ima vedno svoja presenečenja. Vsaka gora pač ima svoje grabne ali grape. Če pot 
sreča graben, to obvezno pomeni višinsko razliko ali pa velike obvoze. V redkih primerih most. Ta etapa seveda glede tega ni nič posebnega. 
Čeprav smo na koncu na nižji nadmorski višini kot na začetku, se zdi, da kar naprej hodimo navzgor. Hodiš in hodiš in teh 17 km noče biti 
konec.

https://goo.gl/sCYx4X
Dolžina: 16,8 km
Vzpon: 1.518 m
Spust: 1.953 m
Strmina (vzpon/spust): 
  Maks.: 60,8 %/57,3 %
  Povpr.: 13,4 %/15,5 %
Težavnost: **(*)

Meranska visoka pot me je prevzela, gledam, 
občudujem in se čudim.
Navdušujejo me razgledi, kmetijstvo in kakšna 
sinergija kmetijstva in turizma je dosežena.
Strma pobočja, ujeta nad tisoč metrov med 
goro in prepadom, ki se pne nad dolino, 
so skrbno obdelana. Res, da so vsi travniki 
poravnani, opremljeni z namakalnim siste-
mom in travniškimi cestami s kamnito škarpo. 
S posebno gorsko mehanizacijo obdelajo 
vse strojno. Še tako strme brege. V najhujših 
strminah si pomagajo z vitli. 
Skednji so opremljeni s sistemi za prisilno su-
šenje. To in pa dejstvo, da bi bale najbrž hitro 
končale v dolini, je posledica, da nikjer ni bal 
čudne barve, ki tako kvarijo izgled pokrajine 
v dolini.
In kako diši na travnikih in ob skednjih po 
sušečem senu.
Pot so speljali od kmetije do kmetije in mimo 
nekaj koč. Vedno gre prav čez dvorišče kmetij. 
Vsaka kmetija pa nudi hrano in pijačo, večina 
tudi prenočišče. Tako jim svojih pridelkov ni 
treba prodajati v dolini, gostje sami pridejo 
k njim.
Pot je neverjetno obiskana. Kljub »gužvi« 
priporočam. Kolesarji sicer po tej poti ne 
smete, je izrecno prepovedano. Hvalabogu, že 
tako je gužva. Najbrž pa se najdejo kolesarske 
alternative.
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