
Куповина планинарских ципела 

  

Куповину планинарских ципела обавити уз обавезну пробу у продавници. Врло је 

опасно куповати ципеле тако што их пријатељ донсе из иностранства. Код нас сада постоји 

довољно велики избор квалитетнијих ципела. Док се проба ципела, требало би имати два пара 

чарапа на ногама (тање и дебље, онако као на планинарењу). Обавезно, у исто време треба 

пробати обе ципеле и то тако што се ушнирају чврсто и кроз све петљице и кукице. 

Планинарску ципелу треба куповати када је нога уморна (отечена) и обавезно узети један до 

један и по број веће него што вам је стандардни број обуће. Почетници треба да купују ципеле 

уз савет планинара са већим искуством. 

 Новокупљене ципеле никада се не носе на дужу туру. Њих неко време треба носити у 

кући како би се обликовале и прилагодиле нози. 

 

 

Одржавање планинарслких ципела 

  

Када купујете ципеле тада се код продавца распитајте за најбоља средства којима ћете 

ту врсту ципеле и одржавати. 

 Пре поласка у планину ципеле се проверавају на следећи начин: 

 да ли је и колико је ђон истрошен 

 да ли су петљице и кукице добро учвршћене и да ли су искрзане 

 да ли су пертле здраве (контролу извршити провлачењем кроз руке) 

 да ли су сви шавови исправни. 

 

Када је таква провера извршена, ципеле се средством за одржавање (креме, пасте, спреј 

и сл.) намажу и онда су оне спремне за коришћење. 

 По повратку са планинарења, ципеле треба опрати тако да се сва нечистоћа скине, како 

са ђона, тако и са саре. Сару треба прати меканом четком, млаком водом, а не под јаким млазом 

и хладном водом. После прања оставити ципеле да се осуше на месту где има промаје. 

Планинарске ципеле се не суше на и поред грејног тела, а посебно не крај ватре (најбоље се 

суше и фазонирају уколико их напуните старим папиром који треба чешће мењати). Када су 

ципеле суве изврши се детаљан преглед ђона, петљица, кукица, шавова и пертли, проверава се 

и унутрашњост ципеле да ли је филц читав. Пертле се ваде из ципела, перу, суше и пакују до 

следеће употребе. Тако прегледане ципеле се намажу средством за одржавање, напуне се 

старом хартијом и одложе на одређено место где стоји и остала планинарска опрема до следеће 

употребе. 

 

Запамтити: Ништа не може планинару да поквари задовољство боравка у природи као 

неудобна и неадекватна ципела. 

 

 


