
 

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈE, PLANINARSKI SAVEZ SRBIJE 

Andrićev venac 2/1, 11103 Beograd 4, telefoni: 011-3343 -103, faks: 011-3231-374 

 e-mail:   sluzbavodica@gmail.com 

 

СЛУЖБА ВОДИЧА 

 

Водич:    Марија Марковић Година:      2021.   

Бр. извештаја: 13 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА – АКЦИЈЕ 

Планина: Стара планина 

Назив акције: Зимски успон на врхове Старе 

планине  

Датум и време: 

Поласка:  03.12.2021.г. у 18:00 ч 

Повратка: 05.12.2021.г. у 21:00 ч

  

Максимална достигнута висина  2.169 мнв 

Укупна висинска разлика на успону 600 мнв 

Укупна висинска разлика при спуштању 600 мнв 

Укупни пређени пут пешке  10 км први дан, 16 км други дан 

Број учесника 11 

УКУПАН БРОЈ ИЗВЕДЕНИХ ИСТИХ АКЦИЈА У ТОКУ ГОДИНЕ:                                           - 

Фотографије:  Име, презиме, телефон за контакт, интернет адреса              

Марија Марковић, 064/4242-254,  marija.nightelf@gmail.com 

КРАТАК ОПИС ТУРЕ 

 

Планинарска акција – Зимски успон на врхове Старе планине, одржана је у 

организацији водича ПСК ''Авала'' Београд у периоду од 03-05.12.2021. године. 

Планинарска акција вођена је од стране водича Марије Марковић (МБ611) са још 10 

вођених лица из различитих планинарских клубова Србије и из организације Црвени Крст 

(већински из ПСК ''Авала'' Београд), где је у својству помоћника био Милан Младеновић из 

ПСК ''Гвоздац'' Краљево.  

Акција је спроведена на 2 стазе.  

Први дан је био предвиђен за путовање до смештаја у насељу Црни Врх (вила 

''Бајка'', изнајмљене су претходно резервисане 3 четворокреветне собе у сопственој режији), 

поласком из Београда у 18ч, при чему се у предвиђени смештај стигло у поноћ истог дана. 

Превоз је организован такође у сопственој режији са 1 путничким аутомобилом и  1 

изнајмљеним комбијем.  

У циљу тестирања физичке припремљености свих учесника, као и њихове опреме за 

зимске услове, 04.12. је изведен успон на стене Бабин Зуб (1.758 мнв), поласком испред 

Хотела Бабин Зуб (1.570 мнв) у 09ч, поред кафића ''Плажа'' дуж скијашке стазе, а спуст 

кружно са друге стране планине скијашким стазама до магистралног пута, па поново до 

Хотела Бабин Зуб, у 13ч, при чему је дужина стазе износила око 8 км. Након тога, екипа је 

обишла водопад Бигар, пешачећи том приликом дуж целог водопада још додатних 2 км у 
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одласку и повратку до превозних средстава и за тај дан активности на отвореном завршила 

око 15,30ч. Након тога је уследио повратак у смештај, ручак и одмор и припрема за наредни 

дан. 

Другог дана, 05.12, је изведен успон на врх Миџор (2.169 мнв), поласком испред 

Хотела Бабин Зуб (1.570 мнв) у 07ч, поред кафића ''Плажа'', лево од Жаркове чуке и даље 

стандардном зимском и летњом стазом до самог врха, где је на сам врх изашло у 11ч 8 лица 

(3 лица су остала 500 м даље од врха али релативно близу истог, а због врло јаких налета 

ветра и недовољно добре опреме за те услове). Без дужег задржавања, уследио је повратак 

истом стазом назад. По повратку смо свратили у кафић ''Плажа'' на окрепљивање (у 

периоду од 13,30 до 14,30ч), након чега је уследио полазак назад ка Београду. Успут је 

плански свраћено на ручак у ресторан ''Камионџије'' у Сврљигу. Повратак у Београд је 

завршен око 21ч. 

Временски услови су били стандардни зимски, са снегом углавном до чланака, али 

на одређеним деоницама и до висине колена, првог дана са умереним ветром (око 10 км/ч) 

и сменом магле и Сунчаних интервала, а другог дана са јачим ветром (око 35-45 км/ч), 

сменом облака и Сунчаних интервала. 

На стази није примећено недисциплиновано понашање учесника. Такође, није било 

непредвиђених околности, повреда нити смрзавања у току акције. Распон година учесника 

акције је био од 17 до 34 године. У повратку са врха Миџор, наишли смо на 1 мању групу 

планинара (из ПД ''Бабин Зуб'') и 1 већу групу (из ПД ''Алфа актив''). 

 

 

 

(Прилог: мапа стазе.) 

Напомена: Извештај попуњава водич у три примерка.  

                    Један задржава за себе, други предаје Клубу а трећи шаље Служби водича ПСС. 

 

Оверава Клуб Потпис водича         Матични број 

       
  МБ 611 

 


