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Извештај са акције 

Орлове стене, Црвени чот и Думбовачки водопад 

 

1. Укупан број учесника 20. 

2. Укупан број учесника из ПД Авала, троје. 

3. Датум одржавања: 6. март 2022. године. 

4. Реализоване планинарска тура стаза Беочин-Орловачки поток, Павласов чот, Црвени 

Чот-Орлове стене-Кобилица, Думбовачки водопад, породица Ветрењача.  

5. Пређено 17.5 километара, са висинском разликом приликом успона 450м и 400м 

приликом силаска. 

6. Највиша достигнута висина 540 м. 

7. Освојени значајни врхови Црвени чот и Павласов чот. 

8. Напомена, стаза није била технички ни кондициони захтевна. Из Београда смо 

кренули у 6,00 часова, по предвиђеном плану. Са краћом паузом у месту Нова Пазова, 

стигли смо око 9,00 у манастир Беочин где нам је био почетак планинарске стазе. Стаза 

којом смо се кретали је део Фрушкогорске трансферзале. После два сата лаганог хода 

изашли смо на горе поменуте врхове и стигли смо до Орлових стена који су један од 

најлепших делова националног парка Фрушка гора. У повратку смо обишли видиковац 

Кобилицу и спустили се до Думбовачког водопада. Већу паузу смо направили код 

породице Ветрењача у селу Думбово. Домаћини су нам приредили дегустацију здраве 

хране: чорбу од коприве, компот од дивљих јабука и дрењина. Планинари су у знак 

захвалности купили производе које ова породица производи (мед, дивље саће, полен у 

праху, пергу и креме за негу лица и коже). Идеалне временске прилике за планинарење 

у зимским условима. Друштво су нам правили и планинари из планинарског клуба 

Борковац из Руме. 

Сви учесници ове акције су стигли до циља тј. крајње тачке. Напомена стаза није била 

кружна и било је доста посечених стабала оборених преко самих стаза. Све што је 
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предвиђено у плану и програму пута је реализовано. Акцију организовао Живота 

Лазаревић МБ 667.  

Помоћ приликом реализације ове планинарске акције била је пружена од планинара 

Боже Пурића члана ПД Авала. 

 

Нек планине одјекују. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


