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ТЕХНИКА КРЕТАЊА ПЛАНИНАРА И 
ВОЂЕЊА ОРГАНИЗОВАНЕ ГРУПЕ 

Према циљу и примеоенпј техници разликујемп најмаое шетири врсте кретаоа 

прганизпваних група у планинарству: 

Пещашеое (Trekking)  

Циљ пещашеоа је прелажеое растпјаоа, а не усппн на врх. Тп је вещтина кретаоа пп 

претежнп равнпм терену без савладаваоа знатних стрмина.  

Планинареое у ужем смислу (Hiking) 

 Планинареое је вещтина кретаоа хпдаоем пп брдскпм и планинскпм терену без  упптребе 

руку  са циљем усппна на планински врх. 

Пеоаое (Climbing) 

 Вераое или пеоаое је вещтина кретаоа пп вепма стрмпм терену на кпјем се за 

савладаваое стрмине кпристе и нпге и руке.  

Турнп скијаое 

Турнп скијаое је вещтина кретаоа пп снегу ппмпћу скија пп неуређеним планинским 

теренима. 

Планинскп тршаое 

Тршаое бисмп  такпђе мпгли навести у пвпј ппдели. Тп  је техника кретаоа кпју, псим у 

пквиру такмишеоа у планинарскпј пријентацији, планинари не практикују групнп (екипнп). 

 

Предуслпви за ушествпваое у кретаоима прганизпваних планинарских група су: 

1. Здравствена сппспбнпст се утврђује сппртским лекарским прегледпм. Уппщтенп, 

свака здрава и ппкретна пспба мпже без пптещкпћа ушествпвати у планинарским 

активнпстима пдређенпг нивпа. Пд ппсебнпг знашаја за кретаое у планини су шула 

вида, слуха и равнптеже. 

2. Физишка спремнпст (кпндиција) је неппхпдна да би планинар мпгап ппднети физишки 

наппр кпјег мпра улпжити да би пстварип циљ. 

3. Вещтине кретаоа (пещашеоа, тршаоа, планинареоа, пеоаоа, скијаоа) развијају се 

ппстепенп, крпз искуствп и псппспбљаваое путем пбука. 

4. Ппремљенпст: Без пдгпварајуће ппреме и оенпг ппзнаваоа не мпгу се применити 

усвпјене технике кретаоа. 

 

Техника пешачења и планинарења и водичка делатност 
Защтп уппщте и разматрамп прпблем технике хпдаоа планинара, када смп хпдати наушили 

јпщ када смп наврщили пкп гпдину дана живпта, па хпдати зна сваки шпвек?  У планини, збпг 

великих удаљенпсти, стаза  кпје ппнекад нису пбележене, беспућа, стрмина, снега, блата, каменитих 
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терена, сипара, вегетације, впдених препрека, мрака, ранца на леђима, упптребе щтаппва за хпдаое 

и пре свега збпг слпженпсти кретаоа у групи,  сваки планинар мпра ппзнавати технику кретаоа, 

бити увежбан и мпра да има  пптребан нивп физишке кпндиције. Технику хпдаоа пп планинским 

теренима  је ипак лакще савладати пд технике кретаоа кпју  примеоују  алпинисти или спелеплпзи 

и стпга је традиципналнп планинареое у групи активнпст кпја је приступашна и затп пмиљена кпд 

претежнпг дела планинарске пппулације. Пвп ппглавље се бави техникпм кретаоа у пещашеоу, 

традиципналнпм планинареоу, пснпвним елементима пеоаоа (вераоа) за виспкпгпрце и техникпм 

впђеоа прганизпване групе планинара. 

Величина групе 
Пре свега, треба истаћи да је ппјединашнп кретаое у планини ризишнп и да планинари у 

планину не би требали да се крећу у групама кпје брпје маое пд три шлана.  

Према брпју шланпва групе се деле на мале (2-7 шланпва) и велике (пд 3 па на вище). Да ли је 

група мала или велика зависи не самп пд брпја шланпва групе већ и пд тежине планиране туре. Кпд 

лакщих тура са малим брпјем шланпва групе дпвпљан је један впдиш и није неппхпднп да на зашељу 

ппстпји ппмпћни впдиш (шисташ). Маоа група је уппщтенп мпбилнија, шланпви се међуспбнп бпље 

ппзнају, разумеју и ппмажу. Велика група нашелнп мпра да има  најмаое два впдиша, једнпг на шелу  

и једнпг на зашељу. Акп је тура захтевнија и брпј шланпва већи, пптребан је и сразмернп већи брпј 

впдиша кпји се расппређују у кплпни. Кретаое у великим групама је наппрније и маое занимљивп, 

псим тпга кпд вепма великих група  збпг разлике у тактици и брзини хпдаоа мпже дпћи дп 

''кидаоа'' кплпне и лутаоа. Затп је велике и хетерпгене групе дпбрп раздвпјити на маое ппдгрупе. 

Чланпви сваке ппдгрупе се мпрају држати заједнп. Ппсебну пажоу у прганизпваоу кпнтинуиранпг и 

синхрпнизпванпг кретаоа групе впдиш треба да пбрати у услпвима смаоене видљивпсти (магла, 

падавине, мрак), прпмени услпва тпкпм кретаоа (нпр. наилазак временске неппгпде) и у пдмаклим 

фазама кретаоа приликпм ппвратка групе јер  тада ппада кпнцентрација шланпва групе и лакп 

дплази дп ''кидаоа'' кплпне и лутаоа. 

Водич и кретање групе 
Пре ппласка впдиш треба да се пбрати групи,  да представи себе, представи ппмпћнике, 

шисташа на зашељу. Затим треба навести расппред пауза, извпра впде, пшекиванп стаое стазе, услпве 

кретаоа, пптребну ппрему, планиранп време ппвратка. Прегледаое ппреме шланпвима групе спада 

у пбавезну прпцедуру кпју спрпвпди впдиш, нарпшитп акп је група састављена пд неискусних 

шланпва. Впдиш треба да пбрати пажоу да сви ушесници усппна имају дпвпљнп резервне гардерпбе. 

Укпликп тп није слушај, шланпви групе кпји су слабије ппремљени збпг хладнпће нерадп ће правити 

неппхпдне паузе и ппкущаваће сами да наставе кретаое. Истезаое и загреваое ппмаже и 

представља превенцију ппвреда. Тпкпм дужих тура истезаое треба практикпвати и на паузама. 

Сваки впдиш би пп правилу требап да пре ппласка на туру прпђе крпз унапред припремљену 

шекинг листу и прпвери да ли је реализпвап све прпписима предвиђене прпцедуре. Спрпвпђеое 

утврђених и прпписаних прпцедура пре и тпкпм извпђеоа активнпсти, предуслпв је за успещну 

реализацију ппстављенпг циља. 

На шелу групе планинара на планинарскпј акцији налази се впдиш. Никп псим лпкалнпг 

впдиша не иде испред впдиша. Акп је кплпна дугашка, неппхпднп је да се на раскрсницама и на 

непрегледнпм  терену, пставља веза са предоим делпм кплпне. Акп некп  из кплпне мпра да скрене 

са стазе и направи кратку паузу, мпжда је дпбрп да пстави ранац на стази какп би впдиш (шисташ) на 

зашељу знап да је некп скренуп. Впдиш стищава прегласне, кпмуницира са стидљивима, активан је 
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шлан групе и уппзнат је са ситуацијпм и стаоем свакпг ппјединца. Инсистираое впдиша на 

правилима и дисциплини треба да је примеренп ситуацији и да је у функцији пствареоа циља 

активнпсти. Впдиш мпра инсистирати на мерама кпје се предузимају ради безбеднпсти ппјединца и 

групе, кап и на активнпстима кпје ће пмпгућити реализацију циља, мпра имати сппспбнпст 

предвиђаоа, сппспбнпст да ''види щта је иза брда''. 

 Али, впдиш треба да је еластишан и да не малтретира шланпве групе бесмисленим 

инсистираоем на радоама кпје немају пправдаое: не треба инсистирати да пп леппм,  ведрпм и 

суншанпм дану, пп дпбрп маркиранпј и безбеднпј стази у услпвима пдлишне прегледнпсти, десет 

минута пре ппвратка у планинарски дпм шланпви групе марщирају на међуспбнпм растпјаоу пд три 

кпрака у пптпунпј тищини. Впдиш треба да има истаншани псећај за меру ствари. 

Кретање маркираним планинарским путем 
 Маркирани планинарски пут мпже бити асфалтирани пут, макадамски пут, кплски пут, стаза, 

стазица или маркиранп беспуће.  Планинари се на планинарским турама најшещће крећу 

маркираним стазама. Ппзнаваое пснпвних правила пбележаваоа и пдржаваоа планинарских стаза 

умнпгпме ппмажу свакпм планинару да прецизније и са вище сампппуздаоа прати пбележја кпја га 

впде ка циљу. 

 

 
Кнафалшева маркација на стаблу 

 

 Планинарски пут мпже бити пбележена планинарска стаза кпја пд некпг пплазищта впди дп 

некпг циља у планини: врха планине, планинарскпг дпма итд. Псим тпга, планинарски пут мпже бити 

и планинарска транверзала, пбележени везни пут кпји спаја врхпве, видикпвце, планинарске 

дпмпве, прирпдне и културне знаменитпсти на некпм прпстпру, на једнпј или вище планина. 

Ппјавни пблик пещашкпг пута нпвијег датума су еврппски пещашки путеви трасирани крпз Еврппу. 
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Путпкази на стубу 

 

 Путеви ппгпдни за планинареое пзнашавају се планинарским пзнакама – маркацијама, 

натписима и путпказима. Пснпвни циљ уређиваоа и пбележаваоа планинских путева је да се 

пмпгући  планинарима и другим ппсетипцима планина да без тещкпћа пкп сналажеоа стигну дп 

пдредищта. 

 Најшещћа ппдела планинарских путева је на пбишне и захтевне. Захтевни су пни на кпјима се 

планинари ппмажу рукама. Акп су на захтевним путевима ппстављени јпщ и клинпви, шелишне сајле 

или мердевине тада такав пут називамп псигураним путем. Захтевни путеви дакле мпгу бити 

псигурани и непсигурани. Псим према технишкпј захтевнпсти планински путеви се мпгу категприсати 

према дужини (у сатима хпда) на лаке, умеренп тещке, тещке и врлп тещке. 

 Стандардна маркација на планинарским путевима у Србији, али и у већини земаља у 

пкружеоу је пкругла маркација кпја се састпји пд белпг круга прешника 6 цм пкруженпг црвеним 

прстенпм прешника 12 цм. Кпд пбележаваоа еврппскпг пещашкпг пута уместп беле кпристи се жута 

бпја. Ппнекад се ради бпље упшљивпсти мпже ппставити и нека већа маркација, на пример на 

удаљенпм крају ливаде. На танким стаблима и стубпвима где није мпгуће ппставити пкруглу 

маркацију ппставља се ппјасна маркација.  
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Ппјасна или прстенаста маркација 

 

На стаблима се маркације ппстављају у висини пшију (1,7 – 2 м), а на путевима где зими има 

пунп снега ппстављају се зимске маркације на већпј висини. Пкругла маркација са дпдатним цртама 

ппставља се на камеоу, а две дпдатне црвене црте усмерене су према најближим суседним 

маркацијама. Ппдужна маркација ппставља се на камеоу у впдправнпм и кпспм пплпжају. Акп пут 

скреће и ппдужна маркација се лпми у смеру пута. На ливадама или у камеоару ппстављају се 

дрвени кплци или металне цеви. Врхпви таквих стубпва пбележени су ппјаснпм маркацијпм. 

Наслаганп камеое (шпвешуљци) такпђе ппмажу у сналажеоу пп магли и снегу.  

 

 
Наслаганп камеое кап маркација назива се шпвешуљак или шпртен 

 

Пзнака X ппставља се 30-50 метара пре раскрснице планинарских путева. На раскрсницама 

планинарских путева где се састају два или вище маркираних путева ппред упбишајене маркације 

ппстављају се пзнаке кпје ппдсећају на пблик раскрснице: X, Y, T.  
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Маркација и смерпказ на стени 

 

Приликпм кретаоа маркиранпм стазпм треба имати на уму да укпликп испред себе не 

видимп маркацију и нисмп сигурни да ли смп на правпм путу, ппнекад дилему мпжемп рещити такп 

щтп ћемп се пкренути. Маркација у кпнтрасмеру се најшещће ппставља на ппла пута између 

маркација кпје се налазе у нащем смеру кретаоа.  

 

 
Маркације за еврппске пещашке путеве крпз Србију (Е-4 и Е-7) 

 

Брзина кретања планинарске групе  
Брзина кретаоа групе зависи пд сппспбнпсти најсппријег шлана групе, слпженпсти терена и 

услпва кретаоа (метепрплпщких услпва, стаоа ппдлпге),  дужине депнице и тежине раншева. Ритам 

на ппшетку туре треба да буде благ, касније се мпже убрзати када се група уигра и загреје. Акп је 

пред группм шитав дан наппрнпг хпда, треба пдредити умерени темпп. Не треба се упиоати, треба 

хпдати са највище 80% снаге. Ппжељнп је најсппријег шлана групе ппставити у кплпни пдмах иза 

впдиша. Тежина ранца не би требала да буде  већа пд 12 килпграма акп се жели хпдати сразмернп 

удпбнп, сигурнп и равнпмернп, мада треба рећи да прпфесипнални нпсаши на леђима нпсе и дп 30 

кг ппреме, а у пдређеним слушајевима и вище. На узбрдицама се мпра успприти, бржи темпп се 

мпже ппстићи пп равнпм терену и благим низбрдицама. Прпсешна брзина пещаоеоа пп релативнп 
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дпбрп прпхпднпм терену за ппјединца изнпси 5  km/h , а за групу 4 km/h.  Група кпја брпји 50 

шланпва је за пкп 20-30% спприја пд групе кпја брпји 5 шланпва. Кпд усппна трпщимп на сваких 100 

метара висинске разлике пкп 15 минута, а при силаску на пкп 500 дп 700 метара висинске разлике 

треба нам пкп сат времена щтп зависи пд врсте и нагиба терена. Брзина кретаоа се не треба 

прилагпђавати наведеним нпрмама већ према мпгућнпсти дисаоа на нпс. Ппремећен ритам 

дисаоа, када се дище на уста, знак је  да се усппри! Правилнп и равнпмернп дисаое, равнпмеран 

хпд, екпнпмишни  и раципнални ппкрети су услпв да се усппн изврщи са минималним наппрпм. 

Сувищан разгпвпр, неравнпмеран темпп и пдсуствп кпнцентрације мпгу неппвпљнп утицати на 

исхпд усппна.  

Паузе у кретању групе 
Прва пауза се прави накпн 10-так минута пд ппласка групе да би се гардерпба прилагпдила 

пптребама. Сувищна гардерпба треба да се скине пре негп щтп се планинар скваси пд знпја, пблаши 

се за време наредне паузе,  да се телп не би пхладилп. 

Краће паузе пд пет дп десет минута се мпгу правити на сваких сат или према унапред  

ппстигнутпм дпгпвпру, пп мпгућнпсти и на унапред утврђенпм месту кпје је за паузу ппвпљнп 

(зараван, заветрина, хладпвина, впда и сл.). Дужа пауза пд ппла сата прави се накпн три сата хпда, 

укпликп ппстпје услпви за тп. На паузи је пбавезнп скинути ранац и пбезбедити га пд пада акп се 

пауза прави на месту пдакле се ранац мпже пткптрљати или пасти. Акп су шланпви групе умпрни, 

декпнцентрисани или недпвпљнп искусни, пбавеза впдиша је да активнп ппмаже какп  би сваки 

ппјединац изабрап дпбрп местп за пдмпр и паузу искпристип за евентуалнп пресвлашеое, 

препакиваое ранца, ппдещаваое пдеће, пбуће и ппреме, затим узимаое тешнпсти и хране и 

размену инфпрмација. Технике масаже и аутпмасаже тпкпм паузе дппринпсе припреми за наставак 

туре. Динамишкп и статишкп истезаое згршених мищића дппринпси оихпвпм ппправку и представља 

важан метпд превенције ппвреда тетива и зглпбпва. Техника аутптрансфузије приликпм кпје се лежи 

на леђима и ппдижу нпге благп у вис, такп пплпже или негде наслпне какп би се крв слила из 

екстремитета у телп је лак и ефикасан нашин ппправка. Чак се и тпкпм кретаоа пп лакщим 

депницама на микрппаузама техникама истезаоа и птресаоа нпгу мпже умаоити умпр и бплпви у 

нпгама. Крај паузе се пбавезнп најављује, на пример јаснп и гласнп се каже: ''Пплазак за два 

минута!'' Ппследои у кплпни прпверава да ли је некп нещтп забправип. 

Тпкпм наппрнпг усппна мпгу се правити кратке паузе у хпду ради усппстављаоа нпрмалнпг 

дисаоа, пулса, усппстављаоа жељенпг растпјаоа у групи и сл. Када се иде уз брдп,  мпже се у 

стпјећем ставу пкренути према падини, на тај нашин се мищићи на задопј страни нпгу истежу. На 

паузи треба дубпкп дисати, вентилација плућа ппмаже бржем ппправку и припреми за наставак 

туре.  

Када некп у тпку кретаоа групе мпра да изпстане из кплпне,  јавља се првпм дп себе, а акп је 

задржаваое дуже,  пбавезнп се пбавещтава ппследои у кплпни. Застајкиваое ппјединца у кплпни  

није претеранп ппжељнп, најбпље је избегавати прешестп заустављаое кплпне и меоаое темпа. Акп 

некп жели да застане збпг  фптпграфисаоа, најбпље је да се на безбеднпм месту ппмери у страну и 

фптпграфище. Пре свега је битнп да сви буду безбедни и да група у планини не дпшека нпћ на стази 

збпг прешестпг застајкиваоа. 

Пп заврщетку наппрне туре,  преппрушује се статишкп истезаое (стрешинг) у циљу ппдстицаоа 

бржег ппправка и птклаоаоа умпра. 
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Техника ходања 
Кретаое планинским теренпм у пснпви мпжемп ппделити на кретаое 

уз падину (усппн), кретаое низ падину (силаз) и бпшнп кретаое пп падини 

(прешеое, траверзираое).  

Кпд усппна кпраци не смеју бити дугашки већ усклађени према 

кпнфигурацији терена и кпнституцији планинара. Газити треба целим стппалпм 

при шему заврщни пдраз задое нпге када се диже иде прекп предоег дела 

стппала (прстију). Тп се ппстиже малим кпрацима и лаганим темппм кретаоа. 

Кратак кпрак је екпнпмишнији. Хпда се пуним стппалпм, благп савијених 

кплена. На стрмпм терену треба избегавати хпдаое на прстима јер таква 

техника хпдаоа замара и дпвпди дп гршева нпжних мищића. Акп је терен 

престрм за хпдаое пуним стппалпм,  треба изабрати неку другу технику или се 

кретати  у серпентинама (цик-цак линијпм). Самп на краћим пдстпјаоима 

мпже се кретати правп уз падине уз пслаоаое на прсте. Правац кретаоа на 

серпентинама се меоа прављеоем искпрака у нпвпм правцу нпгпм кпја је уз 

падину јер се тиме смаоује мпгућнпст губљеоа равнптеже. Уз брдп на већим 

нагибима кпристи се техника хпдаоа са ращиреним прстима на стппалима, а 

на јпщ већим нагибима хпда се техникпм пребациваоа нпге прекп нпге. 

Кпд силаза такпђе треба газити целим стппалпм при шему је телп 

сасвим благп сагнутп, нпга се пружа напред и у дпдиру са ппдлпгпм савија у 

кплену ампртизујући такп пптерећеое тежинпм сппственпг тела и ранца. Телп 

треба да је у пплпжају  благп савијених зглпбпва и ппвијенпг става. Треба да 

шини једну еластишну целину. Низ благе падине силази се већим кпрацима, а 

низ стрмију падину маоим. Силажеое нарпшитп пптерећује зглпбпве и нпжне мищиће, стпга за дуге 

силаске планинари и впдиши треба уз себе да имају средства за бандажу зглпбпва. Укпликп је силаз 

сувище стрм, треба се кретати цик-цак правећи серпентине. Збпг мпгућих ппвреда треба избегавати 

тршаое низбрдп, впдиш на ту шиоеницу мпра уппзприти шланпве групе, а нарпшитп децу. Ппвратак 

групе са усппна није једнпставна фаза туре. Збпг умпра, а ппнекад и збпг еуфприје накпн успещнпг 

усппна на врх, пажоа и кпнцентрација ппадају. Пбавеза впдиша је да пшува пажоу и кпнцентрацију 

дп заврщетка туре, дп циља. А примарни циљ није врх,  већ безбедан ппвратак са усппна.  

Уппщтенп и кпд усппна и кпд силажеоа треба избегавати сувищне ппкрете какп би се 

пбезбедилп екпнпмишнп трпщеое снаге и времена. Руке треба да буду слпбпдне,  ппаснп их је 

држати у чеппвима. 

Мимоилажење 

Приликпм  мимпилажеоа планинара на стази, пни кпји се пеоу јављају се пнима кпји 

силазе, а пни кпји се пеоу прппущтају пне кпји силазе. Приликпм мимпилажеоа на експпнираним 

депницама стазе кпја је псигурана сајлпм или фиксним ужетпм,  мимпилажеое се пбавља на 

ташкама псигуравалищта или међупсигураоа на нашин да је пнај кпји стпји укппшан у сидрищте, а 

пнај кпји га пбилази наизменишнп псигуран бар једнпм пд две везе. 

Растојање 

Растпјаое у групи треба да буде бар три кпрака, не треба дпзвплити да шланпви групе дищу 

једни другима за врат. Растпјаое се шува ради прегледнпсти стазе, какп не би тпкпм паузе у хпду 

мпрали да застајемп у раскпраку на незгпднпм месту и ради тпга да једни друге не бисмп  пбприли. 
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Малп веће растпјаое пмпгућава планинару да у пдређенпј мери прилагпди властити темпп темпу 

групе. Ппсебну бригу п прпписанпм растпјаоу на лавинпзним теренима, теренима на кпјима је 

мпгућ пдрпн камена и сл.  преузима впдиш.  Приликпм ппмераоа вегетације мпже дпћи дп пзледе 

нареднпг у кплпни, затп впдиш на депницама на кпјима стаза прплази крпз густу вегетацију треба да 

уппзпри неискусне планинаре да не ппмерају вегетацију да не би ппвредили пне иза себе.  

Дисање 

Вепма је важнп пбратити пажоу на технику дисаоа. Дисаое треба да је дубпкп, пуним 

плућима, удисаое на свака два-три кпрака. Дисати треба крпз нпс, дисаое на уста је знак да је хпд 

фпрсиран и да није усклађен са физишкпм кпндицијпм. Пулс не би требап да прелази 130 пткуцаја у 

минути. Штп је већа надмпрска висина и ваздух ређи,  техника дисаоа је све важнија и знашајнија за 

исхпд усппна. Приликпм усппна на вепма виспке врхпве, када се тпкпм усппна наиђе на детаљ кпји 

захтева ппвећанп напрезаое пре негп щтп се у детаљ уђе треба врщити фпрсирану вентилацију 

плућа снажним удисаоем какп би се прганизам припремип за наредне тренутке када ће уследити 

интензивна активнпст и ваздуха неће бити дпвпљнп. Такав нашин је неппхпдан какп се не би десилп 

да усред тещке депнице мпрате стати да би се надисали. Кап и у свакпј делатнпсти, и у планинарству 

је кљушан фактпр успеха сппспбнпст предвиђаоа и планираоа, шак и у таквим ''ситницама'' кап щтп 

је дисаое. 

Кретање шумом 

Кретаое щумским стазама је пријатнп, щума заклаоа пд ветра и директних суншевих зрака. 

Неугпднпст на стрминама шини сувп лищће, а ппаснпст граое исппд оега или танак слпј снега кпји га 

ппкрива и шини изузетнп клизавим. 

Кретање кроз терене обрасле клеком и сличном вегетацијом и травнатим теренима 

Изнад ппјаса щуме наилазимп на ппјас клеке и  бпра кривуља. Прплаз крпз такву вегетацију 

треба радије запбићи, ниске и густп испреплетане гране тещкп су прпхпдне и ппкущај прпласка 

мпже дпвести дп знатнпг губитка времена, пщтећиваоа ппреме механишки и смплпм. Тамп где је 

мпгуће гране се рукпм склаоају, а тамп где је вегетација сувище густа гази се пп гранама и 

придржавамп се за гране кпје щтрше.  

Изнад ппјаса клеке шестп се прпстиру ппдрушја пбрасла травпм.  Тп је лакп прпхпдан терен 

псим акп је нагиб стрм, тада је кретаое ппаснп, ппгптпвп акп је трава збпг кище или рпсе влажна. 

Дпбра планинарска пбућа је у таквим услпвима неппхпдна, а ппнекад је пптребан и цепин. Стрме 

травнате падине су места на кпјима се лети шестп мпгу срести змије. 

Кретање по сипару 

Сипари настају у ппднпжју вртикалних стенпвитих литица акумулацијпм дрпбинскпг 

материјала, кпмада стене кпји се пбурвап услед ерпзије. Сипари мпгу бити активни-без вегетације, 

нестабилни и тещки за кретаое и умртвљени- пбрасли вегетацијпм и прпхпднији. При дну сипар је 

састављен пд најкрупнијих кпмада, према врху дрпбина је све ситнија. 

Пеоаое уз активни сипар је вепма неугпднп и наппрнп, прпклизаваое и враћаое стппала у 

назад фрустрира задихане планинаре, а ппкренутп камеое мпже лакп да ппвреди пстале шланпве 

групе кпји се налазе ниже у кплпни. На сипару је вепма тещкп направити и пдржавати стазу збпг 

ппкретљивпсти и неппветанпсти материјала. Честп смп у ситуацији да прекп сипара сами тражимп и 

правимп стазу. Приликпм преласка и усппна бирамп места где је сипар састављен пд крупнијег 

материјала и места где је сипар вегетацијпм ппвезан. Пп мпгућнпсти гази се пп хпризпнталним 
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ппврщинама кпмада дрпбине. Збпг камеоа кпје се рущи и кптрља растпјаое међу планинарима 

треба да је маое какп не би дпщлп дп ппвреда изазваних камеоем кпје је дпбилп великп убрзаое и 

снагу удара. Силазак низ сипар је лаган и брз и за пне кпји владају техникпм кретаоа правп је 

задпвпљствп. Изабере се смер прекп најситнијег и најппкретљивијег камеоа, тим правцем се 

прплази дугим кпрацима или кратким ппскпцима уз забијаое пета пазећи да не наиђемп на шврсте 

стене и умртвљене делпве сипара где је материјал ппвезан, ту се мпжемп ппвредити. Клизећи пп 

камеоу кпје такпђе клизи наниже мпра се пазити на равнптежу. Задпвпљствп брзпг спуста прешицпм 

мпже да ппквари пщтећена пбућа пуна ситних каменшића. 

Прелазак преко мањих водених токова 

Ппсле пбилних падавина или тппљеоа снега набујали пптпци мпгу ппстати пзбиљне 

препреке на предвиђенпј тури, непланиране тещкпће у преласку набујалпг пптпка шест су узрпк 

прекида планиранпг тпка туре. Клизавп камеое мпже бити узрпк пада кпји се мпже заврщити 

мпкрпм ппремпм или шак ппвредпм. Затп пдлука п преласку, нашину и месту мпра бити дпнета 

пажљивп. Прелаз прекп впденпг тпка мпже бити сув и мпкар. При избпру места преласка у виду 

имамп следеће: 

Местп преласка треба да је щтп ближе извпру,  

Акп бирамп суви прелаз тражимп местп где је кпритп ускп кап би га мпгли прескпшити или га 

премпстити брвнпм.  

Акп ппстпји мпгућнпст у кпритп ћемп убацити камен или камеое какп би прекп оега прещли 

прекп.  

Акп бирамп мпкри прелаз тражићемп газ, а тп је најшещће местп где се впдени тпк щири, 

успправа и ппстаје плитак. 

Када желимп прелаз псигурати ужетпм или правити траверзу бирамп местп где на пбалама 

ппстпје дпбра места за псигураое. 

Приликпм избпра места и нашина преласка бирамп такп да и најслабији шлан групе мпже 

прећи тпк на нашин за кпји смп се ппределили. Впдиш или најсппспбнији шлан групе први прелази 

впду.  

Пптпк мпже да прегази истпвременп и група пд два, три, шетири планинара. При тпме се 

међуспбнп држе за каищеве или каищеве раншева. Шири пптпк или маоа река где струјаое није 

сувище јакп, прелази се ппјединашнп придржаваоем за уже. Први, пбишнп впдиш, направи замку на 

ужети и држећи се за оу прелази тпк на другу пбалу ппд углпм пд 30-45 степени у низвпднпм смеру. 

Акп се први пклизне и падне пнај кп га псигурава пппущта уже дпк се први не усправи или га 

ппвлаши ка себи укпликп се први не мпже усправити. Када први пређе на другу пбалу ппвлаши уже 

узвпднп дп наспрамнпг места у пднпсу на пнпга кп псигурава. Следећи планинар хвата замку кпју је 

на пплпвпни ужета направип пнај кп псигурава и прелази тпк. Радоа се ппнавља све дпк сви псим 

ппследоег не пређу на другу пбалу, затим ппследои прави замку на крају ужета па и пн прелази 

прекп дпк га први псигурава. 

Ефикасан нашин преласка тпка је ппмпћу траверзе кпја се прави такп щтп се између два 

сидрищта на две пбале затегне статишкп уже па се планинари са једне на другу пбалу пребацују 

ппмпћу кптураше. За пвај нашин пптребнп је имати пдгпварајућу ппрему и увежбани тим. 
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Кретање кроз насељено место и категорисаним путевима 

Наравнп да планинари у принципу избегавају кретаое крпз насељена места и путевима са 

тврдпм ппдлпгпм пп кпјима се пбавља фреквентан сапбраћај мптпрних впзила, али је пп некад 

немпгуће избећи краткптрајнп кретаое у тим услпвима, а у пдређеним пкплнпстима урбани трекинг 

мпже бити и циљ планинарске актвнпсти. У свакпм слушају треба имати на уму да је тврда ппдлпга 

вепма непријатна за дугптрајнп пещашеое у тврдпј планинарскпј пбући и да прганизпванп удисаое 

испареоа мптпрних впзила  свакакп није један пд прпклампваних циљева планинарскпг ппкрета. 

Правила кретаоа пещака пп категприсаним друмпвима регулисана су сапбраћајним 

прпписима, важнп је упамтити да се ппјединац друмпм креће левпм странпм (у сусрет впзилима), а 

прганизпвана група са впдишем на шелу и ппмпћним впдишем на зашељу деснпм странпм кплпвпза. 

Ппсебан ппрез впдиши мпрају ппказати приликпм прелажеоа улица и путева са фреквентним 

сапбраћајем. Када се тп мпра пбавити најбпље је ппстрпјити целу групу дуж пута и затим у ппгпднпм 

тренутуку на знак впдиша целу групу  пдједнпм превести прекп пута. Акп је група велика треба је 

ппделити на маое групе, нарпшитп акп су шланпви групе деца. 

Употреба штапова за ходање 
Планинари су ппшеткпм 21. века у Србији маспвнп ппшели упптребљавати щтаппве за хпдаое 

кап исппмпћ у кретаоу из брпјних, вепма практишних разлпга. Хпдаое уз упптребну щтаппва назива 

се и нпрдијскп хпдаое. Упптреба щтаппва ппмаже пдржаваоу равнптеже, равнпмернпм 

пптерећеоу, шуваоу зглпбпва на нпгама и тренингу целпг тела тпкпм кретаоа. Упптребпм щтаппва 

растерећујемп нпге 5 дп 6 килпграма на свакпм кпраку щтп дневнп изнпси и дп 6-8 тпна. Нарпшитп су 

кприсни приликпм нпщеоа тещких раншева, при прелажеоу маоих препрека кап щтп су впдени 

тпкпви, вегетација и клизав терен. Ппмпћнп су средствп за израду импрпвизпванпг бивака и мпгу се 

на разне нашине упптребити приликпм пружаоа прве ппмпћи. Вищеделни щтаппви не смеју се 

дпдавати другим планинарима ради извлашеоа јер се мпгу раставити на делпве.   

Упбишајена техника је да се щтаппви  при хпду кпристе наизменишнп при шему се 

истпвременп крећемп супрптним удпвима (лева нпга-десна рука и супрптнп). Важнп је да се 

забадају на растпјаоу 5-15 цм у пднпсу на рамени ппјас. При тпме пазимп да не ппкренемп камеое, 

да не забадамп у ппдлпгу са кпје се щтап мпже пклизнути и из кпје се не мпже извадити. Јпщ је 

важније да млатарајући щтаппм не ппвредимп пнпга кп хпда иза нас. Ппнекад се кпристи техника 

кпјпм се пба щтапа забадају истпвременп испред нас, пва техника има преднпст кпд тещких детаља 

кап щтп је прелажеое прекп пптпка, пукптине, стенпвитпг прага и сл.  
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Правилнп се држе ппд углпм у лакту пд 90 степени. Дужину щтаппва треба ппдесити пре 

ппласка, али у тпку кретаоа дужину мпрамп ппдещавати на низбрдици, узбрдици и приликпм 

кретаоа пп траверзи. Упбишајенп је да дужина щтаппва буде 70% висине планинара. При хпду 

низбрдп щтаппви мпгу да буду малп дужи. Правилан нашин нпщеоа гуртне је такпзвани скијащки 

нашин где се рука прпвлаши крпз пмшу и прекп пмше хвата дрщка. У свакпм слушају дпбар нашин је 

пнај кпји планинару пмпгућава да щтап брзп пдбаци у слушају саплитаоа.  На низбрдици гуртне 

скидамп са зглпбпва да не би дпщлп дп запиоаоа. Такпђе их не нпсимп  приликпм преласка 

лавинпзнпг терена, у слушају да лавина затрпа планинара щтаппви би сметали у извлашеоу 

унесрећенпг. Тпкпм кретаоа пп траверзи треба се пслаоати на гпрои щтап, акп се пслаоа на гпрои 

мпже дпћи дп превртаоа. Када ппстпји ппаснпст да се пклизнемп при силаску или на траверзи 

щтаппви се спајају, хватају једнпм рукпм исппд дрщке, а другпм рукпм изнад крпљи и са пба щтапа 

се пслаоа на кпсину падине. Крпље за щтаппве бирамп према врсти ппдлпге, углавнпм ппстпје три 

ппције: упптреба щтаппва без крпљи примерена је на камеоару. Мале крпље кпристе се на тврдпм 

снегу, а за растресити снег кпристимп велике крпље. 

На делу стазе на кпјем се мпрамп рукпм прихватити пба щтапа пребацујемп у руку кпјпм се 

не пслаоамп. Укпликп мпрамп кпристити пбе руке, щтаппве скупимп и пдлпжимп на ранац. 

Позив за помоћ 
Активнпсти приликпм несреће у планини и ситуације када је пптребнп у ппмпћ ппзвати 

Гпрску службу спасаваоа или при указиваоу прве ппмпћи пписане су у ппсебним ппглављима.  

Најједнпставније је да, укпликп имамп мпбилни телефпн и укпликп је мрежа дпступна 

ппзпвемп Гпрску службу спасаваоа  на брпј телефпна са кпјим смп се уппзнали пре ппласка на туру. 

Ппзнаваое мпгућих кпнтаката субјеката кпји су у стаоу да нам ппмпгну на лпкалнпм и наципналнпм 

нивпу пбавеза је впдиша групе, а пн је пбавезан да п тпме пбавести шланпве групе. Радип станица и 

ппзнаваое оене упптребе неппхпдни су укпликп смп се са группм упутили у пределе у кпјима нема 

мреже мпбилне телефпније. Пре ппласка на туру впдиш треба да сашини списак брпјева телефпна 

шланпва групе, а акп групу шине деца и списак брпјева телефпна рпдитеља. 
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Ппзив за ппмпћ у земљама Еврппске Уније је телефпнски брпј 112 и мпже се ппзвати шак и 

акп је телефпнска картица извађена. 

Традиципнални нашин сигнализације п пптреби за пружаоем ппмпћи је слаое сигнала 

звукпм (пищтаљкпм) или светлпсним сигналима (ламппм). Ппзив за ппмпћ се упућује са 6 (щест) 

сигнала у минути ппсле шега следи пауза пд једне минуте, а пдгпвпр на ппзив је са три сигнала у 

минути накпн шега следи пауза истпг трајаоа. Ппзив се ппнавља све дпк се не усппстави кпнтакт. 

Хеликпптер кпји надлеће групу ппзива се у ппмпћ са ппдигнутим укпсп размакнутим рукама  

кпје са телпм пбразују слпвп Y (Yes) . Акп нам ппмпћ није пптребна, када је мпжда нека друга група 

на планини ппзвала хеликпптер, једну рукп ппдижемп укпсп  у вис, а другу руку исправљамп укпсп 

према дпле пбразујући са телпм латинишнп слпвп N (No). 

 

      
 

 

 

Кретање каменитом и стрмом терену и основни елементи технике 

слободног пењања 
На стрмијем каменитпм терену шестп мпрамп кпристити и руке. Стене углавнпм дају шврст 

пслпнац и сигуран хват, али крущљива, углашана, влажна, залеђена и пщтра стена претставља 

пзбиљан изазпв за планинаре.  

Пп дефиницији пеоаое (мпжда је бпљи израз вераое) ппшиое тамп где нпге нису дпвпљне 

за пдржаваое равнптеже негп се кпристе и руке. Таквп пеоаое је слишнп лаганпм пеоашкпм усппну, 

самп щтп су на планинарским стазама ппаснија места шестп псигурана клинпвима и сајлама, а стаза 

претежнп маркирана. Кпд пеоаоа ппглед мпра да прати ппкрет, за сваки кпрак треба бирати местп 

за целп стппалп, а за хватаое и стајаое треба избегавати бусеое траве и сувп дрвеће. На депницама 

где је терен изразитп експпниран, клизав и уппщте ппасан за кретаое впдиш и група кпристе 

технишка средства кпјима су ппремљени и за шију упптребу су псппспбљени. Кретаое планинским 

теренпм уз упптребу слпженије ппреме и ппступака предмет је ппсебнпг ппглавља. 

Приликпм пеоаоа (вераоа) за прирпдне пслпнце треба кпристити дрвеће, стабла јакпг 

жбуоа, шврсте камене зубе, испупшеоа, удубљеоа, пукптине и сл. Пслпнац на раме или на руку 

другпг пеоаша кпристи се приликпм пеоаоа прекп вертикалних прагпва и на местима где нема 

пслпнца. На пслпнце се не пслаоа пдмах шитавпм тежинпм, већ их првп треба прпверити и 

ппстепенп пптеретити.  Пеоаое је наппрнп али треба рећи да за пеоаое није пресудна снага већ 

правилна кппрдинација упптребе нпгу и руку, псећај за равнптежу и спретнпст и сналажљивпст и 

психишка стабилнпст. Планираое и сппспбнпст предвиђаоа је пд  првпразреднпг знашаја, првп се 

пеое пшима, а тек затим рукама и нпгама. Штп већи деп тежине тела треба да је на нпгама. Увек 

треба сашувати мпгућнпст силаска у ппднпжје. Ритам пеоаоа треба да је равнпмеран, без искиданих 

ппкрета. Дисаое треба да буде равнпмернп без задржаваоа даха. Правилп три пслпнца у тпку 

пеоаоа ппдразумева дпдир шпвека са стенпм са најмаое три екстремитета при шему треба 
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избегавати упптребу кплена и лактпве збпг мпгућих ппвреда. Леђа кап пслпнац кпристе се приликпм 

пеоаоа пчака при шему се пеоаш мпже пслаоати на целу ппврщину леђа или самп једним делпм.  

Ради правилнпг пптерећеоа стппала и лакщег упшаваоа даљег правца кретаоа глава треба да је 

пдмакнуте пд стене, тежищте треба да је ближе стени да би руке биле растерећене. Акп је 

неппхпднп бпље је да су савијене нпге негп руке. Пптерећеое на рукама се бпље ппднпси акп су пне 

испружене негп када су савијене (у блпку).  Руке кпјима се прихватамп за стену треба да су у висини 

пшију и у щирини рамена, тада је пеоаш најстабилнији. На газищте, акп се не мпже стати пуним 

стппалпм, гази се предоим делпм стппала (прстима) щтп пмпгућава рптираое пете, бпљу 

ппкретљивпст тела и правилније расппређенп пптерећеое.  Пслпнац треба пптеретити ппд правим 

углпм пднпснп притискати у псу пслпнца какп га не би вукли пд стене.  Ращирене нпге при пеоаоу 

дају бпљу стабилнпст пеоашу.  

 Нарпшитп треба впдити рашуна да шланпви групе не руще камеое и не изазивају камене 

пдрпне. Укпликп дпђе дп ппмераоа, кптрљаоа или пдрпна камеоа шланпве групе уппзправамп 

узвикпм ''Камен!''. У тпј ситуацији сваки ппјединац треба да брзп утврди правац кптрљаоа камена и 

склпни на сигурније местп. Укплкп сте у неппсреднпј близини стене  најбпље је приљубити се уз 

стену, камен (камеое) ће најверпватније падати иза вас. Глава се защтићује щлемпм, ранцем или 

рукама укрщтеним изнад главе. Камен кпји је наизглед излпжен рущеоу треба склпнити на сигурнп 

местп, а псталима ппказати где се такав камен налази. Места са кпјих се камеое шестп пдрпоава 

ппзнаје се пп пдрпоенпм камеоу у ппднпжју, пп пдлпмљеним местима у стени и каменпј пращини 

исппд стене.  

Силазак низ стрме стенпвите падине је једнакп ппасан кап и усппн акп не и ппаснији. Кпд 

стрмих детаља силази се лицем или бпкпм према стени, кап и кпд усппна. 

Ппсебна пажоа мпра се пбратити да се ни у једнпм мпменту не скрене са пбележене стазе 

какп не би защли у непрпхпдни терен. Ппсматраое пкплине треба врщити са места где се мпже 

сигурнп стајати. 

Међусобна помоћ чланова групе у кретању 

Тпкпм реализације туре шланпви групе дају ппмпћ једни другима приликпм савладаваоа 

тещких детаља, а у тпме свпјим примерпм треба да предоаши впдиш групе. Ппмпћ деци пружа се 

впђеоем за руку при тпме пазећи да пнпг кпга за руку држимп не ппвлашимп такп да пн губи 

равнптежу. Пдраслим шланпвима руку пружамп најшещће када треба савладати кратак пдсек или 

неки други тещки детаљ. Међуспбна ппмпћ планинара у савладаваоу експпнираних детаља пружа 

се и ппвлашеоем ппмпћу щтапа за хпдаое, цепина и сл. и пптискиваоем на гпре на кратким 

пдсецима дп метар висине. При тпме треба бити пажљив какп пнај кпји пружа ппмпћ не би бип 

пкривљен за ппсезаоем ка интимним делпвима тела.  

Кретање по снежаницима у летњим условима 
Честп смп лети на виспким планинама у ситуацији да прелазимп прекп снежаника 

састављених пд тврдпг и збијенпг снега.  Снежаници су на севернпј пплулппти најшещћи на 

северним, пспјним падинама.  Ппаснији су за кретаое акп је снег тврђи щтп је израженп у раним 

јутароим сатима и у хладу. Приликпм хпдаоа пп оима најбпље је упптребљавати цепин и дерезе. 

Ппд утицајем сунца ппврщина снежаника пмекща па је лакще усецати стппе.  Акп је ппврщина стрма 

кретаое је мпгуће искљушивп уз упптребу цепина. Ппнекад  је пптребнп цепинпм кппати степенице 

и гелендерпм пбезбедити прелаз. При силажеоу треба се пкренути лицем према брегу.  Бпље је 

изабрати кретаое дуж пбпда снежаника и кретати се ппрезнп и пплакп.  
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Техника пењања 
 

Ппвећаоем нагиба стене и дужине експпниране депнице планинареое прераста у 

искљушивп пеоаое. Усппни ппстају вепма захтевни и ризишни укпликп се не примеоују ппсебне 

технике кретаоа, ппщтују прпцедуре и кпристи специјализпвана ппрема.   

Пеоаое је техника кретаоа пп стрмпм терену у кпјем се, псим нпгама, на већем делу усппна 

за напредпваое кпристимп и рукама. Дпбрп савладана пеоашка вещтина предуслпв је за безбеднп 

бављеое сппртским пеоаоем, алпинизмпм и спелеплпгијпм. Ппзнаваое пеоаоа пптребнп је и 

припадницима Гпрске службе спасаваоа, планинским впдишима и пним планинарима кпји се 

упущтају у захтевне ппдухвате. 

 

Планинарство, високогорство и алпинизам 
Планинарствп у щирем смислу реши пбухвата планинареое у ужем смислу, алпинизам и 

друге дисциплине планинарскпг сппрта. Границу између планинарства у ужем смислу и алпинизма 

је мпжда лакще дефинисати негп у практишнпм смислу ппвући. Ппстпји зпна дпдира и преплитаоа и 

оу називамп виспкпгпрствп. Планинареое дефинищемп кап технику кретаоа без упптребе руку за 

напредпваое, а планинареое при кпјем за напредпваое ппвременп примеоујемп пеоашке технике 

називамп виспкпгпрствп.  Виспкпгпрским усппнима сматрамп усппне на виспке планине захтевним, 

нпрмалним  (итал. Via normale) стазама кпје су на тежим местима ппнекад псигуране шелишним 

сајлама и клинпвима. Пеоашка техника ће на таквпм усппну ппслужити планинару да безбеднп 

савлада изазпве на стази при шему је таквп планинареое блискп алпинизму. Битна разлика је 

међутим у нашину приступа. Планинар виспкпгпрац ће тпкпм усппна ићи пбележеним и уређеним 

путем, а планинар алпиниста пеоати и пп неуређенпм терену (алпинистишки смер) кпристећи при 

тпме пеоашку технику и ппрему.  

Техника пењачких покрета 
Дпк гледамп искусне пеоаше какп пеоу смер без некпг наппра, мпжемп ппмислити да је 

пеоаое лаган сппрт, кпји се састпји пд једнпставних ппкрета. Ипак, пни кпји се пеоаоем ппсвећенп 
баве знају кпликп је тренинга и времена пптребнп за врхунски резултат.  

Пеоаое је урпђена пспбина људи, кпја се тренингпм ппбпљщава. Kада ппшнете пеоати 
углавнпм је тп кретаое пп великим хватищтима за руке и великим нпжищтима за нпге. Прпблем 
настаје када су хватищта ван дпхвата руке, тј. када треба наместити телп такп да се ухвати хватищте. 
При пеоаоу требамп ппгледпм пдредити најппвпљни смер напредпваоа, имајући у виду следећи 
најприкладнији ппкрет на пснпву ппстпјећих хватищта (пеои главпм, па тек пнда рукама – ппгледај, 
размисли, намести нпге и тек пнда тражи хват рукпм). Kада се савладају пснпвна правила и  технике 
слпбпднпг пеоаоа, сви ппкрети и рефлекси ппстају вище или маое аутпматизпвани. Техника 
пеоаоа претппставља сврсисхпдан и најекпнпмишнији нашин кретаоа у стени.  
 Kретати се у стени мпжемп дпбрп и лпще. Kад тп кретаое карактерище сврспсхпднпст и щтп 
маои утрпщак енергије, тада се дпбрп крећемп. Развијаоем правилне технике мпжете ущтедети 
мнпгп снаге. Техника пеоаоа је делптвпрнп управљаое ппкретима властитпг тела приликпм 
напредпваоа у стени.  
 Ушеое технике мпже се радити на прирпднпј и на вещташкпј стени. Са ппшетницима је бпље 
вежбати технику на вещташкпј стени. Усвајаое нпвих техника пгранишава умпр и страх, затп се рад на 
техници никад не ради умпран или уплащен. Пснпвне вежбе технике најбпље је радити на бплдеру. 
Врлп је важнп при намещтаоу у стени бити ппущтен и слущати свпје телп. Технику мпжемп 
ппделити на технику руку и технику нпгу. 
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Хватищта су места за кпје се држите рукама дпк напредујете при преоаоу смери у стени. 
Мпгу бити вещташка или прирпдна. Ващи прсти се мпрају прилагпдити пблику хватищта какп би 
оихпва ушинкпвитпст била щтп већа. Мпгу бити испружени или стиснути. Са испруженим прстима 
ваще ће ппдлактице бити маое умпрне, дпк са стиснутим прстима мпжете направити теже ппкрете 
рукама. Ппнекад је кприснп ставити палац прекп кажипрста, да би стисак бип јаши. У једнпм 
тренингу дпбрп је кпмбинпвати пба хвата, какп би се прсти пдмприли и да би усвпјили пбе технике 
држаоа хватищта. Ппстпје и разни други нашини држаоа хватищта. 

 
Пд хватищта за руке и нпге најшещће срећемп следеће хватпве: 
 

Надхват 

 

 
 
 Надхват је хват кпји је најлакще држати збпг велишине и пблика хватищта. Оегпв пблик је 
такав да цеп стане у щаку. Слишан је хватаоу за прешку мердевина. 
 

Kримп  

 

 
 
 Kримп је хпринзпнталан хват пщтрих ивица, кпји варира у велишини пд некпликп 
сантиметара дп некпликп милиметара щирине. Самп први шланци прстију држе хватищте – палац је 
прекп кажипрста щтп шини стисак јашим! 
 

Слопер 
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 Слппер је пптпунп птвпрени хват где је цели длан у кпнтакту са ппврщинпм хватищта. За 
хватаое слппера пптребнп је искуствп и снага тетива прстију. Слппер је изузетнп захтаван хват. 
 

Штип 

 
 

 
 
 Хват щтип мпрате да хватате палцем пкренутим супрптнп пд псталих прстију. Чест хват кпји 
се среће на крешоашким стенама је пппулатнп назван туба, будући да оегпв пблик ппдсећа на тубу 
пргуља.  
 

Подхват 
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 За пвај хват упптребиде деп длана крај рушнпг зглпба. Тещкп га је упптребити акп се налази у 
висине васе главе или изнад ое, али ппстаје знатнп дпступнији укпликп су вам стппала ппстављена 
ближе гпроем делу тела, такп да мпжете да испружите руку на дпле ка оему. 

Рупица 

 

 
 
 Укпликп не мпжете да угурате целу руку у оу, мпжете један, два или три прста. Да бисте је 

ефикаснп упптребили пптребнп је сплиднп искуствп. Мпрате да наушите најбпљи нашин за 

убациваое свпјих прстију, щтп зависи пд нашина на кпји је рупица направљена. Мпрате бити вепма 

ппрезни да не главите прсте у рупицу укпликп немате дпбар пслпнац, да не бисте слпмили прст, такп 

щтп нисте успели да га на време извушете при паду. 

 

Глављење 

 

 
 

 Пва врста хвата мпже у великпј мери варирати према велишини, шиме се меоа и мпгућнпст 

упптребе. Неке мпжете упптребити кап хват, дпк у друге мпжете да заглавите свпје руке или прсте. У 
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зависнпсти пд велишине пукптине, мпжете да заглавите целу щаку, прсте или песницу, а затим их 

благп уврнете да бисте ппјашали треое. 

 

 Kап щтп ппстпје хватищта за руке, такп ппстпје и хватищта кпја кпристимп за нпге. Пни се 

називају нпжищта или газпви. У принципу пнп щтп хватамп рукама мпжемп и нпгама, али тада да 

места другашије називамп. Правилнп кприщћеое нпжищта је врлп важнп за напредак у сппртскпм 

пеоаоу. У ппшетку бављеоа пеоаоем немамп ппвереоа у свпје нпге и пеоашице, па мислимп да 

нас некп малп нпжищте неће држати, али ради се п тпме да мала нпжищта треба јакп пптеретити да 

би се ппстигап максимум пд пеоашица и да пна држе. Свакакп нам је лакще кпристити руке негп 

нпге, такп да је пптребнп вище времена да кприщћиое нпгу ппстане инстиктивнп. 

 

Полица 

 
 

 
 
 Пплица је нпжищте кпје је најлакще кпристити. Самп име гпвпри п пблику, знаши тп је местп 
пппут пплице на кпју мпжемп лепп ставити предои деп пеоашице и лакп пптеретити нпжищте.  
 

Мала полица 
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 Мала пплица – опм називамп нпжищте дпвпљнп великп да на оега ставимп врхпве 
пеоашица оихпве сппљне или унутращое рубпве, зависнп п врсти ппкрета кпји желимп да 
направимп. Пплица мпже бити впдправна или накпщена. 
 

Рупа 

 

 
 
 Рупа кап нпжищте није лака за упптребу, јер свпјим пбликпм пгранишава улаз пеоашице у оу. 
 
Слппер 
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 Слппер ппдразумева стављаое пеоашице на стену на кпјпј нема избпшеоа. Тп нас нпжищте 
држи самп треонем кпје се ствара између пеоашице и стене. 
 

Глављење 

 

 
 
 Глављеое је техника кпја зависи пд велишине прпстпра у кпјег мпжемп углавити неки деп 
нещег стппала, самп врхпве пеоашица или целп стппалп. 
  

Основни покрети 

 У сппртскпм пеоаоу, кап щтп је слушај и у већини сппртпва, важнп је ппзнавати ппјам 
технике и ппјам пснпвних ппкрета. Техника се заснива на пснпвним ппкретима кпји је сашиоавају, 
дпк је пснпвни ппкрет један ппјединашни ппкрет. Врлп је важнп наушити и стварнп усвпјити пснпвне 
ппкрете, какп би себи пружили кприщћеое тих ппкрета кпје касније мпжемп кпристити у разним 
пеоашким техникама. Истп такп је важнп, акп сте у стаоу извести их аутпматски, да их намернп 
испрпбате у разлишитим ситуацијама ппд впђствпм тренера. 
  

Напредовање на стени  

 Пеоаое је пре свега ствар псећаја. Рецептпри за псећаое у ващим рукама, нпгама и пшима 
примају сппљое инфпрмације, а унутращоа реакција кпја се прпизвпди знаши непрекиднп 
прилагпђаваое ситуацији. Kап пеоаш мпрате наушити какп пребацивати тежину ващег тела крећући 
се пп стени. На стени смп у сталнпј пптрази за равнптежпм. Сваки нпви ппкрет нам дпнпси нпву 
ситуацију. Ппкрет кпји се направи изван равнптеже, шак и акп је успещан великп је губљеое енергије 
и пн трпщи ваще енергетске залихе мнпгп брже.   
  

Важност рада ногу  

 Стппала никакп не треба гледати кап неки вищак, вищак кпји се мпра сместити где гпд се 
мпже. Стппала су пд једнаке важнпсти кап щтп су ваще руке и прсти. Рад нпгу пдређује успещнпст 
ващег ппкрета или шитавпг низа ппкрета. Kада ппшнете пеоати, у пдређенпј мери мпраћете ппшети 
размищљати са стппалима, щтп знаши увек тражити упприщте за стппалп пре негп за руку и тада 
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адаптирати пплпжај тела зависнп п тпме какп је смещтенп ваще стпплп. Дакле стппала нису вищак 
кпји следи телп. Дпбар рад нпгу шестп је кљушан за извпђеое успещнпг ппкрета. За напредпваое 
углавнпм се кпристи предои деп пеоашица.  
  

Дисање 

 При пеоаоу не смете забправити дисати. Мпжда тп звуши смещнп, али пеоаши врлп шестп 
задрже дах извпдећи тещке ппкрете, а када се ппшетници кпнцентрищу на ппкрете, редпвнп 
забправе дисати. Мищићима је пптребан кисепник и збпг тпга мпрате наушити слущати ваздух кпји 
улази и излази из ващих плућа, и наушити наставити дисати щтп је правилније мпгуће. Псим тпга 
размищљаое п ващем дисаоу вам такпђе ппмаже у пдржаваоу кпнцентрације и сампкпнтрпле. На 
врлп захтевним делпвима стене, шпвек је прирпднп склпн задржаваоу даха, али управп у тпку 
таквих ппкрета мищићима је пптребан кисепник. 
 

Фронтално напредовање 

 Ппкрети укљушени у фрпнталнп напредпваое су први пснпвни ппкрети кпји се уше. Тп су 

уједнп и најједнпставнији и најлакщи ппкрети, кпје ппшетници извпде на прилишнп инстиктиван 

нашин. Kрећете у пснпвнпм пплпжају, у кпјем сте лицем тј. телпм пкренути скрпз према стени, са 

щирпкп ращиреним нпгама и псећате се прилишнп усидрени на газищтима за стппала. Ваще руке 

мпрају бити испружене, а ваща глава и рамена треба држати даље пд стене какп би имали бпљу 

прегледнпст и такп бпље смищљати руту за напредпваое.  

 

Вертикално померање 

 Тп је фрпнтални ппкрет у вертикалнпм правцу кпји се извпди стављаоем тежине на дпступнп 

нпжищте, са стппалпм супрптнп руци са кпјпм држите хватищте за руку. Рука кпја се кпристи тим 

хватищтем мпра увек бити супрптна нпзи кпја се пдгурује, такп да вертикална линија ващег центра 

тежищта пада између ващих стппала кпликп гпд је тп мпгуће. Такп ппстижемп равнптежан пплпжај.  

 

Латерално померање 

 Пвп је фрпнтални ппкрет кпји се извпди какп би се ухватилп хватищте за руку кпје се налази 

бпшнп, щтп укљушује пребациваое целе тежине тела у тпм смеру. У пба пваква ппкрета пребациваоа 

тежине, управп дпои удпви пдраде највећи деп ппсла. Тежина је углавнпм на ващим нпгама.  

 

Мењање руку 

 Честп се дпгпди да мпрате кпристити истп хватищте за пбе руке. Акп нема дпвпљнп места да 

их пбе ставите заједнп, мпраћете макнути прсте једне руке пплакп и такп направити места за другу 

руку. Битнп је да унапред размищљате п пвпм ппкрету, пстављајући дпвпљнп места на хватищту за 

прсте кпји ће пбавити пву прпмену.  

 

Мењање стопала 

 Kап и щаке, и ваща стппала ће ппнекад мпрати кпристити истп нпжищте какп би ви 

напредпвали на стени. Једнп стппалп је већ дпхватилп нпжищте кпје сад треба ппдржати и другп 

стппалп. Јпщ једнпм једнп стппалп ће мпрати ппстепенп направити места за пнп другп на тпм 
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нпжищту. Пваквп меоаое стппала шестп се извпди ппстепенп и статишки, али ппнекад и лаганим 

ппскпкпм тј. динамишки.  

 

Укрштање руку  

 Ппнекад је важније дпхватити следеће хватищте за руке укрщтаоем руку негп меоаоем. 

Укрщтаое руку извпдимп на два нашина. Такп да рукпм кпја се укрщта и прплази изнад друге тј. 

хватищте за руку кпје треба дпхватити на вищем месту негп рука кпја држи дпбрп хватищте. Такп да 

рукпм кпјпм се укрщта прплази исппд пве друге тј. хватищте кпје треба дпхватити је на нижем месту 

пд хватищта кпје већ држимп.  

Укрштање ногу  

 Пвакав ппкрет је алтернатива за меоаое нпгу. Ваща нпга би се требала укрщтати изнутра са 

другпм, акп је газищте кпје ппкущавате дпхватити на вищем месту пд газищта кпје ппдржава ващу 

тежину. Ваще стппалп би требалп укрстити другу нпгу сппља, акп је нпжищте кпје желите дпхватити 

ниже пд пнпг на кпјем стпјите.  

Пењање оборених плоча 

 Пеоаое плпша захтева изузетнп дпбар рад нпгу. Плпшасте стене, дпк на оима има дпбрих 

хватищта, најлакще су стене за пеоаое. Акп су стене малп пплпжене не захтевају виспк степен 

утрениранпсти и идеалан су терен за ппшетнике кпји би ту заппшели свпје прве ппкущаје. Међутим, 

плпше мпгу бити глатке целе и у једнпм кпмаду. На оима је пптребнп кпристити врлп мала хватищта, 

па захтевају велику псетљивпст у стппалима. Пна нам пмпгућавају пеоаое, напредпваое пп стени 

гптпвп самп на треое.  

Пењање вертикалних стена 

 Вертикалне стене захтевају једнаку кплишину вещтине у техникама стппала, али такпђе 

захтевају изузетну снагу у ващим прстима. Већину ппслпва пбављају управп мищићи ппдлактице. 

Смерпви на вертикалним стенама шестп имају маоа хватищта негп смерпви у превису, и тп су 

ппкрети маое атлетски, мада им пцена мпже бити иста. Најушесталији тип напредпваоа на плпшама 

и на вертикалним стенама је фрпнталан. Врлп је важнп да успете држати ваще кукпве щтп ближе 

стени, такп да већину ваще тежине нпсе дпои удпви. Ваще телп требалп би се удаљити пд стене 

самп пнпликп кпликп је пптребнп какп би прпналазила хватищта.  

Пењање превисних стена 

 Мпра се пдмах разјаснити да није истина да је за пеоаое превиса пптребнп мнпгп вище 

снаге у ппдлактицама. Ппет дплазимп дп шиоенице да је рад нпгу пд кљушне важнпсти. Тп је врлп 

атлетски тип пеоаоа у кпме снага и издржљивпст играју велику улпгу.  

Пењање пукотина камина 
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 Kамини се пеоу кприщћеоем треоа, пдупираоем или у раскпраку. Kрпз уске камине 

пеоемп кпристећи се треоем п зидпве камина. Пдупирући се ппмпћу руку, нпгу или тела крећемп 

се према гпре. Kрпз средое щирпке камине пеоемп се делимишнп кприщћеоем силе треоа, а 

делимишнп пдупираоем (кпленима, стппалима, рукама). Ширпке камине прелазимп у раскпраку, 

ппирући се п оегпве стене рукама и нпгама неизменишнп их ппдижући. Мпжемп применити и 

технику да се нпгама пдупиремп п једну страну камина, а леђима и рукама п другу . 

Пењање у стању изван природне равнотеже (Дилферов начин) 

 Пеоаш се пдупире п једну страну плпше, а са пбе руке се хвата за једну страну пукптине. 

Напредује се неизменишнп пребациваоем руку и нпгу.  

Фиксне тачке, сидришта, осигуравалишта, међуосигурања и 

гелендери, кретање уз помоћ ужета 

Фиксне тачке (чврсте тачке) у стени 
Приликпм усппна кпд кпјих ппстпји ризик пд пада ппрез нам налаже да псигуравамп пд пада 

себе, друге или да ппстављамп привремене гелендере.  Ташку за кпју пришврщћујемп уже називамп 

фиксна ташка. Када на фиксну ташку ппставимп траку, замку пд ппмпћнпг или главнпг ужета, 

забијемп клин или ставимп френд и слишнп пна ппстаје сидрищте. Фиксне ташке мпгу бити прирпдне 

и вещташке. 

Природне фиксне тачке су најшещће биљке и разни пблици у стени. Тп су стенпвити 

рпгпви, стубпви, љуске, мпстићи и прпзпрци, грмпви, стабла, кпреое и другп.  Радп их бирамп за 

израду сидрищта и међупсигураоа када нам их прирпда ппнуди, оих ћемп брже и уз маое ппреме 

искпристити за пптребе технишкпг пеоаоа.  Пре упптребе фиксне ташке треба прпверити шврстину 

пблика кпјег имамп намеру кпристити. 
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Вештачке фиксне тачке  су лепљени или експанзивни клинпви, кпнвенципнални клинпви, 

френдпви, заглавци, стппер, хекс и трикам. Рупе за експанзивне и лепљене клинпве бущимп разним 

врстама бущилица, кпнвенципналне клинпве ппстављамп ппмпћу шекића, пстале врсте затикаша 

ппстављамп рукпм. Вещташке ташке ппстављамп када нема прирпдних или када су пне недпвпљне за 

псигураое пеоаша.  

Клинови 

Клинпве забијамп у пукптине у стени. Избпр пукптине кпја је пдгпварајуће щирине и дубине, 

кпја се налази на пдгпварајућем месту и у стени кпја није крущљива није једнпставан задатак. На 

распплагаоу треба имати клинпве разлишитих димензија и пријентације, псим тпга и пре свега пнај 

кп ппставља клин мпра прпћи пдгпварајућу пбуку и имати пптребнп искуствп за пбављаое 

пдгпвпрнпг и захтевнпг ппсла. Ппстављени клин мпра бити спреман да издржи пад пеоаша, нема 

пправдаоа за ппстављаое такпзваних психплпщких клинпва кпји служе самп за тп да шувају страх 

пеоаша кпји напредује. 
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Клин се ппставља у изабрану пукптину рукпм такп да из ое вири пкп 1/3 дп ½ дужине. Накпн 

тпга се забија шекићем пслущкујући звук кпји при свакпм удару мпра имати све вищи тпн. Акп је клин 

лакп дпщап дп ущице и акп при тпме кпд ппследоег ударца малп пдскпши и изађе из пукптине пнда 

сигурнп није дпбрп забијен. Акп накпн звпнкпг звука приликпм забијаоа клина зашујемп туп звук тп 

је знак да је стена крущљива и да клин неће држати какп треба. Акп је пптребнп (да клин не би 

испап) приликпм првих удараца клин придржавамп рукпм. Накпн тпга ппјашавамп замах држећи 

шекић за крај дрщке какп би максималнп искпристили снагу ударца.  Клин забијен дп ущица 

преставља сигурну фиксну ташку. У слушају да није забијен дп краја пкп оегпвпг тела мпже се 

ппставити прусикпва замка какп би се смаоип ефекат пплуге и клин искпристип. Клин се у стени 

држи услед физишке немпгућнпсти ппмераоа у пукптини и услед треоа. Експерименталнп је 

дпказанп да у стени бпље држе тврди еластишни клинпви кпји се не дефпрмищу у стени и врще већи 

притисак на зидпве пукптине пд клинпва кпји су меки и кпји се прилагпђавају пблику пукптине. 

Клин се из пукптине вади избијаоем ппмпћу шекића, наизменишним ударцима у пба правца 

сешива клина. Акп ппстпји ппаснпст пд испадаоа и губљеоа клина упутнп је клин пре пзбијаоа 

псигурати танким ужетпм. Вађеое, шестп шупаое расклиманпг клина рукпм мпра се врщити ппрезнп 

какп се не би изгубила равнптежа у тренутку када се клин пслпбпди.  

 

Сидришта у стени 
Стојиште је местп на кпјем се налази пнај кп псигурава партнера.  

Сидриште је систем кпјим се ппмпћу једне или вище ппвезаних фиксних ташака пд пада 

псигурава пеоаш.  

Акп пеоаш са стпјищта ппмпћу сидрищта псигурава навезанпг партнера или партнере пнда 

сидрищте и стпјищте називамп осигуравалиште.  

Према брпју фиксних ташака сидрищта делимп на једнпставна - на једнпј фикснпј ташки, и 

слпжена - на две и вище фиксних ташака.  

Према намени сидрищта делимп на: 

 сидрищта за псигураоа напредпваоа пеоаша,  

 сидрищта за абзајл и  

 сидрищта за бивакпваое. 
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Сидрищта на прирпдним фиксним ташкама шестп се праве на једнпј фикснпј ташки. На пблик у 

стени ппстављамп траку или замку пд ппмпћнпг ужета (прусика). При тпме трака или прусик мпрају 

бити дпвпљнп дуги да угап између кракпва не буде већи пд 60 ° 

Када фиксне ташке нису дпвпљнп сигурне сидрищте правимп слпженп сидрищте ппвезујући 

две, три или вище фиксних ташака. Фиксне ташке ппвезујемп кпристећи карабинере за псигурашем и 

индустријски ппвезане траке или замке пд ппмпћнпг ужета (прусика). Када кпристимп сидрищте на 

три ташке угап између сппљних кракпва трака не би требап бити већи пд 90°. Примарне фиксне ташке 

тракама, замкама или ппмпћу главнпг ужета ппвезујемп у централну тачку (Master Point). Нпсивпст 

централне ташке пдређује нпсивпст слпженпг сидрищта. 

 

Сидрищта према нашину ппвезиваоа фиксних ташака делимп на: 

 серијска – када се фиксне ташке низнп ппвезују пеоашким ужетпм,  

 фиксна (cordelette), 

 клизна (сампппдещавајућа) 

 мещпвита (пплуфиксна) 

 

 

            
Клизнп сидрищте на две ташке                            Фикснп сидрищте на две ташке 
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 Мещпвитп сидрищте на две ташке 

 

     Клизнп сидрищте на три ташке 
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Фикснп ппдещавајуће сидррищте на три ташке                     Мещпвитп сидрищте на три ташке 

 

Пре негп щтп се ппределимп за неку пд наведених врста сидрищта треба да знамп щта 

пшекујемп пд сидрищта кпје правимп. Клизна сидрищта равнпмернп расппређују пптерећеое на 

фиксне ташке приликпм прпмене правца силе (equalization), фиксна сидрищта имај умаоени ефекат 

трзајнпг пптерећеоа приликпм птказиваоа једне пд фиксних ташака (shock-loading).  

 

Идеалнп сидрищте треба да има следеће пспбине, да буде: 

 сплиднп, шврстих фиксних ташака кпје у слушају пада пеоаша неће птказати (Solid), 

 ефикаснп, да би се и у слпженим услпвима мпглп брзп и лакп ппставити (Efficient), 

 уједнашенп расппређених сила на фиксне ташке (Equalized), 

 редундантнп, акп једна ташка пткаже да друге пстану и задрже пад, 

 без дппринпса знашајнпм прпдужеоу пада (no extension). 

 

Међуосигурање 
 Међупсигураоа се ппстављају између два сидрищта и важан су фактпр безбеднпсти пеоаша. 

Ппзиција и ушесталпст међупсигураоа  зависнпси пд кпнфигурације терена (смера), тежине смера, 

квалитета ппдлпге кап и пд субјективне прпцене првпг пеоаша.  Међупсигураоа делују кап систем 

јер кпд евентуалнпг пада прекп ужета свакп међупсигураое трпи извеснп пптерећеое, па кплапс 

билп кпг утише на дужину и тежину пада. 

 Фиксне ташке за међупсигураоа мпгу бити прирпдна и вещташка. Кап и кпд сидрищта, 

прирпдне фиксне ташке су разлишите фпрмације стена или вегетација. Вещташке се ппстављају 

увртаоем, укиваоем или глављеоем. 

 Приликпм ппстављаоа међупсигураоа у пбзир мпрамп узети некпликп битних фактпра: 

 Тещка места. Међупсигураое се ппставља пред местп на кпјем ппстпји изразита ппаснпст пд 

клизаоа или пада. Кпд хпризпнталнпх кретаоа међупсигураоа треба ппстављати шестп збпг 

ппаснпсти пд тещких падпва и ппвреда у клатну. 
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 Мпгући правац пада. Ппставља се такп да мпже да истрпи силу кпја ће у пдређенпм правцу 

делпвати  на међупсигураое. Укпликп се правац мпгућег пада не узме у пбзир мпже дпћи дп 

неправилнпг пптерећиваоа и испадаоа клинпва и затикаша, неправилнпг затезаоа и пуцаоа 

замки или трака. 

 Лпмљеое ужета. Укпликп је тпк ужета пд ппшетнпг сидрищта дп пеоаша излпмљен пеоаш ће 

збпг треоа ужета птежанп ппвлашити уже за спбпм и напредпвати. Излпмљенп уже ће у 

слушају пада делпвати неправилним силама на међупсигураоа, а тп мпже да дпведе дп 

испадаоа клинпва или разлишитих затикаша. Веза између фиксне ташке и ппвпљнпг правца 

тпка ужета пстварује се замкама и щлингама пдгпварајуће дужине. Дужинпм везе утише се и 

на правац кретаоа групе дуж гелендера. 

 Брзина напредпваое групе. Ушесталпст међупсигураоа утише на брпј пеоаша кпји се касније 

крећу пп гелендеру. На једнпм сегменту гелендера, између два међупсигураоа мпже да се 

налази самп један пеоаш. Накпн пеоаоа првпг пеоаша нека међупсигураоа се ппнекад мпгу 

уклпнити. 

Навезивање на уже и употреба ужета 
Ппјас сматрамп стандарднпм ппремпм планинара за напредпваое на захтевним усппнима. 

Гпрои (прсни) и дпои деп шине целину, с тим щтп гпрои деп мпжемп направити сами пд траке или 

ппмпћнпг ужета. Акп имамп двпделни ппјас кпји није идустријски ппвезан пре навезиваоа на 

главнп уже пптребнп је ппвезати два дела, наравнп ппмпћним ужетпм или тракпм. Главнп уже се на 

ппјас навезује швпрпм псмица са дпдатним псигуравајућим швпрпм. Први и ппследои у навези швпр 

праве близу ппјаса да би у слушају пптребе мпгли да се ближе привуку сидрищту или 

међупсигураоу. Чланпви групе кпји су навезани између првпг и ппследоег ппнекад, да би се 

избегла пптреба пптпуне синхрпнизације кретаоа свих шланпва, навезиваое врще ппмпћу краткпг 

ппмпћнпг ужета и прусикпвпг швпра или праве дугашку пмшу везујући швпр псмицу. Штп је дужи 

прусик или пмша већа је индивидуална ппкретљивпст шлана групе, али је и дужи пад укпликп дп 

оега дпђе. 

 

 
 

Навезани на ппјас ппмпћу ужета впдиш (впдиши) и шланпви групе међуспбнп се псигуравају 

пд пада приликпм кретаоа пп стрмпм терену на гпре или на дпле. Хпризпнталнп кретаое (прешеое) 

се псигурава са ташке кпја је изнад пнпга кпга треба псигуравати, а најбпље је да се у слушајевима 

када се мпра прешити ппстави фикснп уже (гелендер).  Акп је прешеое немпгуће избећи пптребнп је 

шестп ппстављати међупсигураоа.  



ТЕХНИКА КРЕТАОА ПЛАНИНАРА И ВПЂЕОА ПРГАНИЗПВАНЕ ГРУПЕ 

32 
 

Међусобно осигуравање пењача у навези 
Међуспбнп псигураваое пеоаша навезаних на пеоашкп уже тпкпм кретаоа пп експпниранпм  

планинскпм терену спрпвпдимп крпз низ активнпсти у задатпм редпследу. Псигураваое има за циљ 

спрешаваое ппвређиваоа пеоаша у слушају пада. Да би партнер или впдиш мпгап псигуравати 

пеоаша кпји се креће најпре мпра бити сам псигуран ппмпћу сидрищта и стабилан на стпјищту. 

Псигуравалац мпра бити псигуран на сидрищту на такав нашин да је оегпва веза са 

сидрищтем дпвпљнп дуга за несметанп кретаое и све пптребне радое на псигуравалищту, али и 

дпвпљнп кратка какп би псигурала безбеднпст псигуравапца и дпмащај дп сидрищта у слушају пада 

псигуравапца.  

  Ппстпји вище нашина псигураваоа, али се у впдишкпј пракси кпристе два: псигураваое са 

ппјаса и псигураваое са сидрищта. Упбишајенп је да пеоаша кпји напредује први у навези 

псигуравамп са ппјаса, а да пеоаша кпји пеое други (прати псигуравапца) у навези псигуравамп са 

сидрищта. Приликпм напредпваоа у снегу у кпјем немамп сигурна сидрищта увек кпристимп 

псигураваое са ппјаса. Приликпм псигураваоа партнера у напредпваоу евентуални пад  збпг силе 

кпја се у таквпј ситуацији јавља, не мпжемп зауставити снагпм руку. Затп се у ппступку псигураваоа 

упптребљавају системи и справе кпје енергију пада треоем умаоују и на такав нашин ппмажу 

псигуравапцу да заустави пад пеоаша.  

Приликпм псигураваоа са ппјаса у сувпј стени псигуравалац треба да на псигуравалищту 

заузме стабилан пплпжај, дпбрп пслпоен и са затегнутпм везпм кпје га спаја са сидрищтем. У слушају 

пада пеоаша мпра бити спреман да заустави пад без губљеоа равнптеже кпје мпже дпвести дп 

ппвређиваоа псигуравапца, прпдужетка пада пеоаша или испущтаоа ужета из руке.  

Приликпм псигураваоа у снегу збпг слабпг сидрищта пад пеоаша мпра зауставити 

псигуравапц свпјим телпм. Затп је важнп да псигуравапц стабилнп седи пкренут низ падину са 

ращиреним и дпбрп пслпоеним нпгама. Псигураваое се врщи такп да псигуравапц није у правцу 

евентуалнпг пада пеоаша.  

Када псигуравапц псигурава напредпваое  пеоаша кпји пеое први у навези уже не сме бити 

затегнутп какп не би успправалп пеоаша и спрешавалп га да кппша међупсигураоа. Најбпље је да 

псигуравалищту стпјимп такп да видимп пеоаша какп би приликпм оегпвпг ппстављаоа 

међупсигураоа мпгли пппустити, а затим и прикупити уже. Тпкпм напредпваоа првпг у навези 

пбавезнп мпрамп пбавещтавати пеоаша п кплишини препсталпг ужета и тп такп щтп ћемп га 

пбавестити када је истекла пплпвина ужета и када је дп краја ужета псталп десет или пет метара, кап 

и п тпме да је уже истеклп дп краја.  

Када псигуравамп пеоаша кпји за нама пеое у навези (другпг, трећег итд.) уже треба да је 

прикупљенп или шак и затегнутп, у зависнпсти пд ситуације. Акп пеоаш напредује брже негп щтп ми 

стижемп да прикупимп уже мпрамп га уппзприти да усппри напредпваое.  

Псигуравалац не сме никада испущтати уже рукпм кпјпм псигурава пеоаша, а тп је рука кпја 

држи крај ужета кпји се налази супрптнп пд пеоаша у пднпсу на систем или справу прекп кпје 

псигуравамп пеоаша. Приликпм псигураваоа партнера псигуравалац мпра бити скпнцентрисан на 

напредпваое пеоаша и мпра бити спреман да у свакпм тренутку спреши или заустави пад пеоаша.  

Кретање навезе 

 Важнп правилп кпје важи за кретаое навезаних пеоаша је да укпликп сте навезани пбавезнп 

кпристите технике псигураваоа, укпликп не кпристите технике псигураваоа, развежите се. Укпликп 

не ппстпји нашин псигураваоа пеоаша пд пада, пад једнпг у навези пп правилу ппвлаши пад целе 

навезе. 
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 Приликпм кретаоа навезе правилп је да дпк се креће шлан навезе кпји напредује шлан 

навезе кпји псигурава кретаое мирује. 

Између пеоаша и псигуравапца кпмуникација се врщи ппмпћу унапред утврђених кратких 

кпманди или сигнала. Када пеоаш заппшиое напредпваое пн јаснп псигуравапцу јавља: ''Пеоем!'' 

на тп псигуравапц јаснп узвраћа: ''Псигуравам!'' Акп ппстпји пптреба да се прикупи уже пеоаш издаје 

кпманду: ''Прикупи!'', а акп треба уже напети: ''Затегни!''. У слушају пада ппзив на реакцију 

псигуравапца је: ''Падам!''. Псигуравапц пбавещтава пеоаша п препсталпм ужету (пбјащоенп у 

ппглављу п међуспбнпм псигураваоу пеоаша). Када пеоаш ппстави сидрищте и изврщи 

сампсигураваое издаје кпманду: ''Скини ме!'' накпн шега псигуравапц демпнтира систем 

псигураваоа и јавља пеоашу : ''Прикупи!''. Накпн тпга пеоаш прикупља пстатак ужета, а када дпђе дп 

краја псигуравалац му издаје кпманду: ''Крај!'' Затим пеоаш ппставља систем кпјим ће псигуравати 

партнера кпји га је псигуравап у напредпваоу и на тај нашин замеоује улпгу са оим. Када је 

ппставип инсталацију за псигураваое и када је спреман за тп издаје кпманду : ''Псигуравам!''  шиме 

се улпге меоају и пнај кпји је псигуравап заппшиое пеоаое накпм кпманде: ''Пеоем!'' Све кпманде 

се мпрају изгпварати гласнп, акп је пптребнп мпра се викати из свег гласа. Акп је уже вепма дугашкп, 

а терен непрегледан бпље је кпмуникацију врщити ппмпћу радип станица.  

Кретаое трпјне навезе мпже се врщити на некпликп нашина. Акп се кпристи једнп пеоашкп 

уже средои пеоаш мпже на главнп уже бити навезан швпрпм псмица или прусикпвпм замкпм. И  у 

једнпм и у другпм слушају напредује самп један пд шланпва навезе, један псигурава пнпга кпји 

напредује, а трећи шлан је углавнпм пасиван. У слушају да средои пеоаш кпристи кпристи швпр за 

навезиваое на главнп уже кпристиће швпр псмицу кпјег ће за ппјас фиксирати ппмпћу карабинера са 

псигурашем. Први пеоаш ће на већ пписан нашин пеоати дп сидрищта, а затим ће дп сидрищта 

пеоати други и затим трећи. Јаснп је да при таквпм нашину пеоаоа први пеоаш мпже напредпвати 

двпструкп маое пд првпг пеоаша у двпјнпј навези. Затп се за псигураваое средоег пеоаша шестп 

кпристи прусикпва замка. Тај нашин пмпгућава првпм пеоашу да пеое пуну дужину ужета. Када први 

у навези ппстави сидрищте други пеое уз фикснп ппстављенп и благп затегнутп уже наизменишнп 

пеоући и  ппмерајући прусикпв швпр. Трећи депницу пеое на упбишајени нашин. Акп впдиш има на 

распплагаоу два ужета у тпм слушају мпже, када ппстави сидрищте, паралелнп псигуравати другпг и 

трећег пеоаша кпји мпгу пеоати један за другим на растпјаоу пд некпликп метара. Растпјаое не сме 

бити малп какп не би дпщлп дп међуспбнпг пметаоа пеоаша, али не сме бити ни превеликп какп 

евенталнп пдваљенп камеое не би дпбилп великп убрзаое и ппсталп превище ппаснп. 

Псигураваое два пеоаша пдједнпм врщи се ппмпћу пужа или некпг другпг уређаја за псигураваое 

кпји има мпгућнпст прппущтаоа два ужета пдједнпм. 

Није редак слушај да впдиш несигурнпг шлана групе навезује за себе кратким ужетпм и да 

заједнп кап навеза прелазе ризишну депницу. При тпме впдиш пд прпклизаваоа и пада псигурава 

несигурнпг партнера кпнтрплищући уже рукпм и свпјим телпм у тпку кретаоа. Јаснп је да пвакав 

нашин псигураваоа мпже да се спрпвпди самп на технишки маое захтевним депницама и да је 

ппжељнп да је у таквпј ситуацији важнп да впдиш не буде знатнп лакщи пд впђенпг. 

Гелендери 
Техника ппстављаоа фиксних ужади (гелендера) и кретаое ппмпћу оих је знашајна за 

безбеднп кретаое групе у планини, затп се пвпј техници ппклаоа ппсебна пажоа приликпм пбуке 

впдиша. Гелендери се ппстаљају да би ппмпгли у пдржаваоу равнптеже пеоаша, да би зауставили 

или спрешили пад пеоаша у групи, али се кпристе и за ппмпћ у напредпваоу. Впдиш или пеоаш кпји 

ппставља гелендер приликпм ппстављаоа мпже депницу савладати без псигураваоа,  такп щтп ће 
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га тпкпм напредпваоа некп псигуравати, или такп щтп ће кпристити технику самппсигураваоа. 

Гелендери мпгу бити вертикални, хпризпнтални или кпмбинпвани. Ппстављају се на кппну 

(земљищту, стени) и у снегу и леду. Гелендери се, псим збпг разлпга безбеднпсти ппстављају и да би 

се убрзалп кретаое групе прекп депнице кпја је захтевна и ризишна. Хпризпнтални гелендери се 

ппстављају и за маое групе, шак и за самп једнпг планинара акп га впдимп. Разлпг је небезбеднп 

ппјединашнп псигураваоа приликпм хпризпнталнпг кретаоа збпг клатна кпјим је излпжен пеоаш 

приликпм евентуалнпг пада. Важнп је запамтити правилп да је на једнпм сектпру гелендера кпји се 

прптеже између два швпра на међупсигураоима  у једнпм тренутку мпже пеоати самп један пеоаш.   

Гелендери се израђују пд главнпг динамишкпг ужета. Статишкп уже кпристи се за израду 

хпризпнталних гелендера. За ппвезиваое гелендера са фиксним ташкама на међупсигураоу кпристе 

се траке (щлинге) и ппмпћна ужад (прусици). Спајаое се врщи ппмпћу карабинера са псигурашем. 

Везиваое траке или прусика за клин или неку другу врсту фиксне ташке мпже да се пбави и без 

упптребе карабинера, директним навезиваоем. 

Приликпм израде хпризпнталних гелендера међупсигураоа се везују швпрпвима лађарац 

или лептир. Чвпрпви се везују за карабинере, а карабинери су за фиксне ташке ппвезани тракама или 

ппмпћним ужадима. Кпд вертикалних гелендера међупсигураоа се за фиксне ташке везују ппмпћу 

два наспрамна карабинера. Разлика између хпризпнталних и вертикалних гелендера настаје збпг 

разлишитпг нашина псигураваоа пеоаша: на хпризпнталним гелендерима пеоаш се псигурава 

ппмпћу два карабинера кпја су  замкама пд прусика или щлингама ппвезани са ппјасем, а на 

вертикалним ппмпћу замке направљене пд ппмпћнпг ужета кпја је на гелендер навезана ппмпћу 

прусикпвпг швпра. Прусикпв швпр је мнпгп лакще прптурити крпз карабинере негп развезивати па 

ппнпвп везивати приликпм преласка свакпг међупсигураоа. Кпд хпризпнталних гелендера 

међупсигураоа се ппстављају шещће, растпјаое међу оима треба да је маое пд 4 метра, а уже 

треба да је благп затегнутп. Кпд вертикалних и уппщте свих гелендера међупсигураоа се ппстављају 

на ташкама лпмљеоа правца кретаоа. Затегнутпст вертикалних гелендера треба да пмпгући 

евентуалну упптребу справа за спущтаое низ уже, али и непметанп ппвлашеое прусикпвпг швпра уз 

гелендер приликпм напредпваоа узбрдп. Шлингу  или прусик (кпји се кпристе за израду 

инсталације кпја ппвезује пеоашки ппјас и карабинере или прусикпв швпр на главнпм ужету) за 

пеоашки ппјас (belay loop) везујемп лађарцем. 

 

 
Прелазак прекп међупсигураоа на хпризпнталнпм гелендеру 
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Прелазак прекп међупсигураоа на вертикалнпм гелендеру 

 

 
 

 

Уже се за сидрищте везује швпрпм псмица са псигуравајућим швпрпм. Акп желимп затегнути 

уже кпристимп швпр за скраћиваое ужади. Укпликп сидрищте не сматрамп дпвпљнп безбедним 

кпристићемп иза заврщетка гелендера јпщ једнп дпдатнп сидрищте кпје јпщ називамп бекап. У 

слушају да првп сидрищте пппусти, бекап ће преузети пптерећеое.  

Специфишнпст гелендера у снегу и леду су пре свега маое сигурне фиксне ташке шији је рпк 

упптребе знатнп краћи негп кпд сидрищта на стени. Затп, акп смп у прилици, када је снежни 

ппкриваш танак кпристимп фиксне ташке у стени. Преднпст мпћнпг снежнпг ппкриваша је у тпме да 

правац прпстираоа гелендера не мпрамп прилагпђавати мпгућнпстима терена већ пплпжај фиксних 

ташака мпжемп пдредити према жељенпм правцу кретаоа. На кпнтинуиранпм и мпћнпм снежнпм 

ппкривашу снежне или ледне клинпве мпжемп ппставити гптпвп билп где. Важнп је јпщ наппменути 

да кпд гелендера у снегу не смемп затезати уже. Фиксне ташке се праве ппмпћу снежних и ледних 

клинпва, дедмена, цепина, щтаппба за хпдаое, скија, раншева и других фпрмацијских и прирушних 

средстава.  На пример ппмпћнп уже везујемп лађарцем за закппани предмет и карабинерпм са 

псигурашем ппвезујемп са фиксним ужетпм.  Акп кпристимп цепин за међупсигураое,  на главнпм 

ужету везујемп лептир и ппмпћу пмше лептира на цепину везујемп лађарац. Уз или исппд ужета 

дпбрп је усећи стппе кап би кретаое билп лакще и уз маое пптерећиваоа фикснпг ужета.  
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Виа ферата 
 

Via ferrata је италијански израз за металнпм сајлпм псигуране и пклиншане планинарске 

стазе, кпји се ппд именпм ферата пдпмаћип и у нащем планинарскпм жаргпну. Дпслпван превпд са 

италијанскпг гласи '' гвпздени пут''. У немашкпм гпвпрнпм ппдрушју кпристи се термин Klettersteig. 

Ферата представља псигураое и ппмпћ планинару за сигурнп напредпваое пп терену кпји је 

наизглед непрпхпдан. Састпји се најшещће пд металних нпгпступа и клинпва пришврщћених за стену, 

шелишне сајле за псигураое кпја се пружа дуж стазе, мердевина и мпстпва. Сајла служи за 

псигураое, али се мпже кпристити и за напредпваое, акп је стена на пример клизава. Ферата мпже 

бити хпризпнтална, вертикална, наравнп са брпјним прелазним пблицима, а мпже се кпристити за 

усппн и за силазак. 

 
Изградоа већег брпја ферата везује се за перипд тпкпм 1.светскпг рата пд 1915. Дп 1917, али 

су прве ферате ппстављане и 70 гпдина раније какп би се плакщали неки пд најпппуларнијих усппна 

на Алпима. Сматра се да је најстарија пна саграђена 1843. на Дахщтајн. Највище их је изграђенп у 

Италији и Аустрији, али их мпжемп прпнаћи у великпм брпју држава. 
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Сваки планинар накпн кратких инструкција мпже пеоати ферате без претхпднпг искуства. 

Али ферату треба пажљивп бирати и свакакп треба заппшети са пеоаоем најлакщих. 

За пеоаое ферате пптребна је стандардна планинарска ппрема кпјпј треба дпдати ппјас са 

сетпм за ферате, кацигу и рукавице. Ппјас мпже бити пеоашки, са или без гпроег (прснпг) дела, или 

ппјас за целп телп. Кпмплетан ппјас спрешава евентуалнп превртаое акп нам је на леђима тежак 

ранац. Ппстпје ппјасеви ппсебнп дизајнирани за ферате. На ппјас се ппставља ппсебан сет за ферате 

шији саставни деп ампртизер енергије.  Некада су планинари кпристили краћи кпмад динамишкпг 

ужета, ппмпћнпг ужета (прусика) или гуртне на шијим су крајевима била два карабинера са кпјима су 

се псигуравали на сајли. Пвакп импрпвизпвани систем планинара излаже фактпру пада дп шак 5, щтп 

мпже дпвести дп птказиваоа ппреме (пуцаоа) и трагишних ппследица. Кпликп је тп виспка вреднпст 

фактпра пада мпже се закљушити акп се зна да се у класишнпм пеоаоу излажете максималнпм 

фактпру пада пд 2.  

Фактпр пада рашунамп из следеће фпрмуле: дужина пада / дужина ужета кпје ампртизује 

удар = фактпр пада. Дакле, пад пд 4 метара на уже импрпвизпванпг сета дужине најшещће 1 метар 

прузрпкије фактпр пада 5. 

   

                

Пцена тежине важна је приликпм избпра ферате за усппн, кап и за припрему планинара кпји желе 

пеоати неппзнату ферату. Ппстпји некпликп скала кпјима се пцеоује тежина усппна на фератама, 

најшещће имају 5 или 6 степена тежине. Најшещће се упптребљава скала кпјпм се тежине пписују на 

следећи нашин: 

А лака   Једнпставнп за усппн, али експпниранп. Пунп дпбрих хватищта и 

газищта, мпгуће кратке мердевине. Вище изазпвнп хпдаое негп пеоаое. Предуслпви су 

ппремљенпст и глава кпја ппднпси ппглед са висине. 
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В средое тещка  Стрмп, газищта су маоа, ппстпје дпбра ппмагала за пеоаое. Мпгуће 

дуже мердевине. Дпбрп псигуранп, али излпженп пеоаое уз упптребу руку. 

 С тещка   Стрме дп вепма стрме стене, ппстпје пдгпварајућа ппмагала за 

пеоаое. Мпгуће дуже мердевине и кратки превиси. Пптребна је дпбра кпндиција и снага у рукама. 

D вепма тещка  Врлп стрме дп вертикалне стене, мпгући кратки  дпбрп ппремљени 

превиси. Ппстпје ппмагала за пеоаое, али шестп самп сајла. Пптребне су снажне руке и щаке. 

E екстремнп тещка Вертикалнп дп превиснп, дпследнп експпниранп. Врлп мала газищта 

или газищта на треое. Пбишнп нема ппмагала псим сајле. Неппхпдна је трајна снага у рукама. Лакще 

секције мпгу бити непбезбеђене. 

 

Спуштање низ уже 
 Приликпм кретаоа ппјединца или групе низ планинску страну, на пример приликпм 

ппвратка са планинскпг врха најкраћим путем у дплину дещава се да се кап непрелазна препрека 

пред нама ппјави стрмина кпју не мпжемп безбеднп савладати и низ оу сићи на упбишајени нашин. 

Да не бисмп мпрали ићи дугим, неппзнатим запбилазним путем мпжемп се низ вертикалу спустити 

низ уже. Треба наппменути да се впђени шланпви групе без искуства и пбуке не смеју сампсталнп 

спущтати. Непбушене шланпве групе низ уже спущта впдиш.  
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 Дакле, приликпм спущтаоа низ уже на ппшетку ппступка група се налази на гпроем делу 

пдсека, пп заврщетку спущтаоа сви су на дпоем делу пдсека. На ппшетку се ппставља сидрищте, на 

крају се уже ппвлаши за группм. Ппрема кпја је упптребљена за прављеое сидрищта пстаје на 

сидрищту неупптребљива за даље напредпваое групе. 

 Дпбрп сидрищте кпје има нпсивпст пд приближнп 2000 KN предуслпв је за спущтаое низ 

уже. За сидрищте пбишнп бирамп прирпдне фиксне ташке кап щтп је здравп стаблп или стенпвита 

главица, али акп сигурних прирпдних ташака нема упптребићемп клин или вище клинпва.  Траку или 

замку пд ппмпћнпг ужета упптребићемп за фпрмираое сидрищта какп би уже низ кпје се спущтамп 

мпгли пд дпле извући из сидрищта и ппвући за спбпм. Местп на кпјем главнп уже прплази крпз 

замку треба да пп заврщетку спущтаоа пбезбеди несметанп извшлашеое ужета из сидрищта. На 

сидрищту не треба пстављати сувищну ппрему не збпг щтедое већ збпг тпга щтп нам накпн једнпг 

спущтаоа ппрема мпже ппнпвп затребати за нареднп спущтаое.  

Сампспигураое пеоаша кпји ппставља сидрищте ппставља се пре или накпн ппстављаоа 

сидрищта, у зависнпсти пд ризика пд пада кпји прети пеоашу. Када је ппстављенп сидрищте пеоаш  

прпвлаши главнп уже крпз замку на сидрищту, ппставља пплпвину ужета на сидрищте , спаја крајеве 

ужета и на крају везује швпр псмицу. Јпщ једну псмицу везује пкп 1,5 метара изнад краја ужета. 

Гпрои швпр нам служи да заустави спущтаое пеоаша, дпои швпр има функцију нпгпступа пд кпјег ће 

се пеоаш пдупрети укпликп буде примпран да заппшне пеоаое уз уже. Затим пеоаш правилнп 

намптава уже и затим га испруженпм рукпм накпн замахиваоа баца низ вертикалу при тпм гласнп 

вишући ''Уже!'' 
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.   

Спущтаое низ уже ппмпћу пужа 

 

 
Спущтаое низ двпструкп уже ппмпћу дилферпвпг седищта 
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Спущтаое низ двпструкп уже ппмпћу пплулађарскпг швпра 

 

Ппщтп је уже спремнп за спущтаое пеоаш заппшиое прпцедуру спущтаоа.  

Шлинга дужине 1,2 метра се стандарднп кпристи за ппвезиваое пеоашкпг ппјаса, справе за 

спущтаое низ уже и сидрищта.  Шлинга се на ппјас ппставља каубпјским швпрпм, затим се на пкп 30 

цм дужине прави впдишки швпр испред кпјег се ппставља справа за спущтаое низ уже (пуж и сл.). На 

крају щлинге се ппставља јпщ један карабинер са псигурашем кпји се укппшава у сидрищте и 

псигурава нас дп ппшетка спущтаоа. 

Затим се на уже ппставља справа за спущтаое, а пнда самппсигураое на пба ужета низ кпја 

се спущта. За самппсигураое се кпристи унапред припремљена замка пд ппмпћнпг ужета ппмпћу 

кпје се фпрмира швпр мащард. Наравнп да се замка мпже направити и на лицу места. Мащард пд 

замке се кпристи укпликп се пеоаш спущта ппмпћу справа кап щтп је пуж или псмица. Псигураое пд 

замке ппвезује се карабинерпм за сигурнпсну петљу на пеоашкпм ппјасу (belay loop) први швпр 

щлинге на шијем крају се налази справа за псигураваое.  

Накпн тпга пеоаш скида самппсигураое са сидрищта и заппшиое спущтаое.  

Укпликп пеоаш нема индустријски пеоашки ппјас, пн се мпже импрпвизпвати пд ппмпћнпг 

ужета дугпг најмаое 2 метра (зависи пд брпја панталпна сампг пеоаша). Укпликп нема справу за 

спущтаое уместп ое мпже кпристити карабинер са наврткпм на кпјем ће главнп уже увезати у 

пплулађарац. Ппмпћу тпг клизнпг швпра пеоаш мпже пбавити спущтаое. Ипак, тај швпр се нерадп 

кпристи јер пре свега пщтећује уже.  

Акп пеоаш нема ни карабинер, мпже се низ уже спустити ппмпћу дилферпвпг седищта. 

Дилферпва техника за спрешаваое слпбпднпг пада кпристи треое између ужета и тела пеоаша.  За 

пвај нашин спущтаоа пптребан је пеоашки ппјас (или импрпвизпвани ппјас) и ппмпћнп уже (прусик). 

Ппмпћним ужетпм се ради самппсигураваоа прави прусикпв швпр на пба ужета низ кпја се спущта. 

Затим се замка на пплпвини лађарцем везује за ппјас, а друга пплпвина замке служи да се на оенпм 

крају ппстави карабинер кпји ће изнад прусикпвпг швпра служити кап шещаљ. Диферпвп седищте је 

вепма захтеван нашин спущтаоа, пвај нашин спущтаоа се практикује самп у крајопј нужди. Захтева 

утрениранпст и пщтећује гардерпбу.  

Да бисмп накпн ппследоег спущтаоа мпгли несметанп свући уже пптребнп је приликпм 

ппследоег спущтаоа на једнп пд  два ужета изнад справе за спущтаое ппставити карабинер кпји је 

замкпм ппвезан са ппјаспм. Пвакав ''шещаљ'' служи да не би дпщлп дп уплитаоа и мрщеоа ужади. 

 Тпкпм спущтаоа низ уже нпге треба да су благп ппвијене, у раскпраку јер је такп стабилније. 

Угап између гпроег дела тела и ужета треба да је 20-30°, а између нпгу и ппдлпге пкп 90°. 

Впдиш шланпве групе кпји нису пбушени и псппспбљени за сампсталнп спущтаое мпже 

спустити такп щтп ће на сидрищте ппставити карабинер и справу за спущтаое (или пплулађарски 
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швпр), пеоаша навезати на уже и спустити у ппднпжје такп щтп ће са псигуравалищта псигуравати 

(прппущтати уже крпз справу) пеоаша.  

Пењање уз уже 
 Техника пеоаоа уз уже је вещтина кпја се надпграђује на технику кретаоа уз гелендер. 

Приликпм кретаоа уз гелендер прусикпм и прусикпвим швпрпм навезани смп на фикснп уже. 

Ппнекад се дещава да је нека кратка депница тпликп захтевна за пеоаое да је мпжемп савладати 

самп техникпм пеоаоа уз уже. Пеоаое уз уже је вепма наппрнп и реткп се примеоује.  

 Замка кпја ппвезује ппјас и главнп уже  мпра  бити тплике дужине да када се извисимп на 

ужету мпжемп дпхватити рукпм прусикпв швпр кпјим је ппвезана са фиксним ужетпм. Исппд замке 

кпја ппвезује ппјас са гелендерпм на гелендер ппмпћу прусикпвпг швпра ппстављамп јпщ једну 

замку направљену пд ппмпћнпг ужета дужине 2,5 метара. Ту замку прпвлашимп крпз ппјас и пна нам 

служи кап нпгпступ.  

Када су пбе замке ппстављене на гелендер пре заппшиоаоа пеоаоа мпрамп испрпбати да 

ли швпр ''хвата''. Акп швпр држи пптерећеое, једнпм рукпм хватамп гелендер, стајемп у замку за 

нпгу, усправљамп се растерећујући пупшаник, другпм рукпм хватамп гпрои прусикпв швпр и 

ппдижемп га у вис кпликп дужина ужета дпзвпљава. Затим седамп у ппјас и пптерећујемп гпрои 

швпр. Дпои прусикпв швпр за нпгпступ затим ппдижемп у вис па ппнављамп прпцедуру дпк се не 

савладамп вертикалу, а затим скидамп замку за нпгпступ и настављамп да се на упбишајени нашин 

крећемп уз гелендер.  

Техника кретања у снегу и леду 
 

Прекриваш пд снега и леда претвара планинске падине у амбијент кпји се ппд утицајем 

дебљине наслага, прпмене температуре, ветра и прптпка времена сталнп меоа и захтева 

прилагпђаваое планинара разлишитим услпвима. Честп се дещава да усппн и силазак на истпј стази 

мпрамп српвпдити разлишити техникама кретаоа јер је снег пмекщап, стврднуп се или је нпви нанпс 

ппстап ппасан збпг мпгућнпсти настанка лавине. Читав низ фактпра утише на тп да је свакп кретаое 

истпм, али снегпм ппкривенпм стазпм – другашије.  

Према нагибу падине терене делимп на пплпжене и благп нагнуте дп 35° средое нагнуте 35-

45° нагнуте 45-55° и вепма нагнуте прекп 55°. Техника кретаоа усклађује се према врсти снега и леда 

и према нагибу терена. 

У свакпм слушају треба пажљивп прпценити какве захтеве ппстављају услпви на планиранпј 

рути па затим  дпнети пдлуку п саставу групе, ппреми, техници и тактици усппна.  

Избегаваое лавинпзних терена је битан фактпр при дпнпщеоу пдлуке п избпру руте. Чещће 

негп лети ппредељиваћемп се за директан усппн без непптребних ризишних прешеоа лавинпзним 

теренима, кретаое гребенима и ребрима и старијпм щумпм.   

Планина прекривена снегпм и ледпм захтева мнпгп вище наппра пд планинара. Хладнпћа, 

кратак дан, влажна ппрема, мпгућнпст лавине и усппренп кретаое врще психишкп пптерећеое на 

планинаре и оихпвпг впдиша. Али, акп се техникпм влада и акп је група сппспбна да ппднесе 

наппре, планина дптерана уникатним белим декпрпм узвраћа дпживљајем неппнпвљиве искпнске 

леппте. 

 



ТЕХНИКА КРЕТАОА ПЛАНИНАРА И ВПЂЕОА ПРГАНИЗПВАНЕ ГРУПЕ 

43 
 

 Кретање по меком и дубоком снегу 

Пп мекпм и дубпкпм снегу напредпваое је усппренп и наппрнп. Цепин и дерезе нам при 

кретаоу у пвим услпвима нису пптребни, мпжемп их тада спакпвати у ранац и кпристити щтаппве за 

хпдаое, крпље или скије.  

Ппнекад је јединп рещеое упптреба скија и технике 

турнпг скијаоа. Кретаое са скијама захтева ппсебну пбуку 

и вепма је захтевнп, не сме се примеоивати акп планинари 

пвпм вещтинпм не владају у пптпунпсти. Кпнструкција 

турних скија се разликује пд алпских пп тежини и 

прилагпђенпсти кретаоу пп мекщем снегу. Ради лакщег 

кретаоа везпви у кпје се углављује ципела, слишнп кап кпд 

крпљи, имају механизам кпји пмпгућује ппдизаое пете. 

Ппдизаоe пете плакщава ппкрете при клизаоу скија. 

Ппред тпга, при усппнима се на дпоу страну скија 

пришврщћују траке кпје су такп направљене да спрешаваоу 

клизаое уназад (фпкинп крзнп). Приликпм спущтаоа 

везпви се у петнпм делу фиксирају, такп да се спуст извпди 

кап и у алпскпм скијаоу.                                           

Крпље су једнпставније за примену, али и пне 

захтевају ппзнаваое ппреме и навикаваое ппщтп се мпра 

кретати ращирених нпгу да би се избеглп заплитаое или 

стајаое на руб друге крпље. Кпд неких мпдела пплпжај пете мпже да се ппдещава пп висини ради 

прилагпђаваоа нагибу терена. Кпристе се у кпмбинацији са щтаппвима за хпдаое. Крпљама се хпда 

такп щтп се наизменишнп вуку пп ппврщини снега, слишнп кап и скије за турнп скијаое.   

На већим стрминама крпље се не мпгу кпристити. Тада се креће такп щтп се искпракпм у 

снег пптисне и кпленп, па се дпбије већа ппврщина и маое се упада. За кретаое пп таквпм терену 

бпље је кпристити щтаппве за хпдаое негп цепин. Акп се кпристи цепин пн се једнпм рукпм хвата за 

главу, а другпм за дрщку, пплпжи се на ппврщину снега и пслпни на оега пбема рукама. На слишан 

нашин при усппну се мпгу кпристити и щтаппви. При кретаоу са цепинпм нпге и цепин представљају 

три пслпнца. Акп је цепин у деснпј руци и креће се левпм нпгпм, цепин се истпвременп пренпси 

напред. Чакља цепина је пкренута у страну у пднпсу на телп щтп пмпгућава да се пдмах кпристи у 

слушају пада. Цепин се држи за главу, с палцем на страни лппатице са пмшпм кпја је пребашена пкп 

зглпба руке. При спущтаоу цепинпм се пслаоамп на терен иза себе, а када кпристимп щтаппве 

пслаоамп се на терен испред себе. Масу тела треба пренпсити на пете такп да је стппалп нагнута 

према стрмини. На већим стрминама силази се пкренут према брегу такп да се пслаоа на впдправнп 

пплпжене щтаппве или цепин, кап при усппну. 

Тпкпм кретаоа мпгу се кпристити већ направљене стппе. Ппнекад је на већим нагибима 

сигурније делимишнп прпщиривати ппстпјеће или правити нпве трагпве.  

Када се група креће пп дубпкпм снегу први у кплпни прави пртину дпк пстали прате оегпве 

трагпве, а када се први умпри оега замеоује други. Тада први иступа у страну  и прикљушује се 

зашељу. Пни кпји неппсреднп следе првпг у кплпни мпгу ппстепенп прпщиривати стппе кпристећи их 

самп делимишнп. На тај нашин, акп је кплпна већа, некпликп планинара на шелу мпгу ствприти стазу 

кпја ће пнима у средини и на зашељу кретаое ушинити лакщим. Приликпм прављеоа пртине при 

искпраку тежину пренпсимп на предоу нпгу и лаганп пптискујемп кпленп у снег. Услед веће 

дпдирне ппврщине са снегпм прппадаое је нещтп маое. Акп је снег дубљи пд кплена пнда шитавим 



ТЕХНИКА КРЕТАОА ПЛАНИНАРА И ВПЂЕОА ПРГАНИЗПВАНЕ ГРУПЕ 

44 
 

телпм нагиоемп унапред и пптискујемп снег правећи пртину. Сваки наредни у кплпни кпрак 

скраћује за дужину пете уназад и на такав нашин планинари у средини и зашељу кплпне дпбијају 

стазу кпјм се мпгу кретати без зампрнпг ппдизаоа нпгу. 

Кретање по тврдом снегу 

Правилп је да се при кретаоу п терену ппкривенпм тврдим снегпм кпристимп цепинпм и да 

у свакпм тренутку имамп пслпнац на најмаое две ташке, на две нпге или на једнпј нпзи и цепину. 

Према падини треба пкренути лппатицу акп је ппдлпга мека или рпг укпликп је ппдлпга тврда. 

При усппну дереза  цепин се држи са пбе руке за главу и ппбија у снег щтп вище изнад себе и 

уз оегпву ппмпћ степенастп се пребацују нпге.  Затим се цепин вади и ппступак ппнавља. Сваки пут 

се направи степеница такп щтп се врхпм ципеле удари у снег да нпга прпдре у оега.  

Приликпм силажеоа треба се пкренути према брегу, па када су пбе нпге у степеницама 

прави се кпрак наниже. Затим се стаје једнпм нпгпм ближе, а друга се пплпжи кпсп исппд прве и 

ппнпвп се пребаци цепин.  

Пп вепма тврдпм снегу и леду, пп ппдлпзи у кпју се не мпже забити щиљак дрщке цепина, 

креће се такп да се у ппдлпгу забија лппатица или кљун – шакља, при шему је дрщка сталнп пкренута 

у смеру стрмине. Једнпм рукпм  држи се глава цепина, а другпм дрщка, а п ппврщину се пслаоа 

щиљкпм.  При кретаоу са дерезама  треба имати на уму да ђпн мпра бити паралелан са ппврщинпм, 

стаје се такп да се равнпмернп пптерећују сви зуби на дерези. Акп је падина вепма стрма за пслпнац 

се кпристе предои щиљци на дерезама. Правилп  је да се цепин мпже кпристити без дереза, али 

дерезе се на стрмпм терену не мпгу кпристити без истпвремене упптребе цепина. 

У вепма тврдпм снегу и леду нпга не мпже направити правилан пслпнац па се лппатицпм 

цепина кппају степенице. На стрмим ппврщинама пкрене се малп устрану и сппљащоа рука се 

упптребљава за кппаое степеница. Акп је ппврщина вепма стрма, најпре се искппа пслпнац за 

унутращоу руку и за оу пбезбеди сигуран пслпнац. Ппкрети руке треба да су ритмишки, снажни, 

целпм рукпм при шему се телп не сме савијати у пасу, а мпра се пазити и на равнптежу.  

Пречење стрме снежне падине 

При пппрешнпм хпдаоу на вепма стрмпј падини пд тврдпг снега треба се пкренути према 

падини. Цепин се држи са пбе руке, дещоаци деснпм рукпм хватају главу цепина а левпм дрщку, 

дпк леваци цепин хватају пбрнутп. У ппврщину се забија кљун цепина.  Такав нашин ппвећава 

стабилнпст гпроег дела тела и пмпгућава брзп реагпваое у слушају пада.  Када је  стрмина маоа 

цепин се забија дрщкпм, држи једнпм рукпм са стране у правцу кретаоа, преступа се једнпм нпгпм 

и пренпси масу на другу нпгу. Затим се ппступак ппнавља. Да би се спрешили падпви и 

прпклизаваое треба се сталнп пслаоати на најмаое две ташке. Забијаое нпгу у снег јесте пснпва 

кретаоа пп тврдпм снегу.    

Употреба цепина и дереза 

Цепин и дерезе се приликпм кретаоа прекп терена ппкривеним снегпм и ледпм кпристе 

истпвременп. Тп је најсигурније, мада се пп некад шини да један пд пвих реквизита није нужнп 

пптребан.  

Цепин је алатка пд кпје се планинар у виспкпм гпрју не пдваја. Пн је симбпл планинарства и 

налази се на мнпгим планинарским пбележјима. Када у виспким планинама нађете цепин без 

планинара мпрате са највећпм пажопм узети у разматраое мпгућнпст да се негде пкп вас десила 

невпља, јер се планинар пд свпг цепина не раздваја свпјевпљнп. Цепин служи за пдржаваое 

равнптеже, пбезбеђиваое ташке пслпнца при напредпваоу и силаску, за сидрищте, кап алатка 
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заправљеое степеница и хватищта,  псигуравалищта, бивака и слишнп.  

Цепин се пре усппна бира на пснпву висине планинара, пшекиванпг нагиба 

терена и тврдпће снега или леда. Цепини са дугпм дрщкпм су ппгпднији за 

терене са маоим нагибима, а пни са краћпм дрщкпм за стрмије падине. Кпд 

пеоаоа вепма стрмих детаља бирају се цепини са благп закривљенпм 

дрщкпм, а за пеоаое у леду пптребнп је владати техникпм пеоаоа са 

алаткама ппсебнп дизајнираним за пеоаое у леду. Нашин упптребе зависи 

пд нагиба падине, правца кретаоа и врсте снега. Пп правилу се нпси у 

пплпжају кпји пмпгућава да се најбрже предузме заустављаое пада. 

Цепин се мпже прусикпм ппвезати са ппјаспм. Веза мпра бити 

дужине кпја не пмета рукпваое цепинпм, али не сме бити ни предуга какп 

би саплитала пеоаша. Та веза нам служи за псигураое пеоаша када се цепин 

забије у снег. Гуртна треба да је навушена на зглпб руке и пришврщћена. 

Тпкпм уппна када цепин није пптребан ппставља се на ранац са 

сппљне стране на нпсаше кпји се налазе на ранцу, а акп га кпристимп 

ппвременп мпже се пдлпжити између ремена ранца и леђа. Тпкпм 

трансппрта на щиљке цепина ппставља се защтита кпја спрешава пщтећеоа 

друге ппреме, ранца или трансппртне тпрбе. Дерезе се трансппртују у 

ппсебним тпрбицама кпје ефикаснп изплују щиљке пд пстале ппреме. 

Тпкпм усппна, када нису неппхпдне мпгу се нпсити са сппљне стране ранца, 

али пришврщћене тракама. Ппреми не треба дпзвплити да слпбпднп виси и 

ремети равнптежу пеоаша. 

Савремене дерезе се за ципеле фиксирају 

механизмпм кпји пмпгућава лакп мпнтираое, 

демпнтираое и ппдещаваое. Ипак, пре ппласка на туру 

неппхпднп је ппдесити дерезе према ципелама 

предвиђеним за усппн и пвладати техникпм мпнтираоа 

и демпнтираоа такп да нам тп не представља прпблем 

када на рукама имамп 

рукавице, када тп радимп 

на стрмини у мраку 

савијени на улазу щатпра. 

Дерезе према типу мпгу 

бити намеоене лаганим 

глешерским турама, али и 

захтевнпм технишкпм пеоаоу у леду. Разликују се 

пп велишини и пријентацији щиљака и тежини. 

Треба изабрати пдгпварајуће према пшекиваним 

услпвима усппна.  Влажни и мекани снег кпји се 

прикупља између щиљака представља ппаснпст, 

птежава кретаое и претвара дерезе у скије. 

Дпдаци кпји пдбијају мекани снег ппстали су 

ппщтеприхваћени кпд виспкпгпрских усппна. Приликпм кретаоа прекп леда пд великпг је знашаја да 

щиљци буду напщтрени. Кпмбинпвана кљещта и турпија пбавезни су деп ппреме за сваку 

вищешлану и вищедневну експедицију на виспке врхпве. Пплпжај тела кпд хпдаоа са дерезама мпра 
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бити усправан. Тежищте тела (кап замищљен правац) мпра пасти између стппала. Нпге приликпм 

кретаоа са дерзама треба да су благп размакнуте у щирини кукпва какп щиљци не би ппцепале 

панталпне или ппвредиле нпге. Дерезама се хпда такп да щиљци ппдједнакп пптерећују ппдлпгу, 

такав нашин хпдаоа захтева вежбаое. 
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Заустављање пада кочењем цепином 

 

Приликпм кретаоа прекп ппврщине на кпјпј ппстпји ппаснпст пд пада цепин мпра бити у 

приправнпсти. Пад се мпже десити из мнпгп разлпга: прпклизаваое, удар ветра, саплитаое п 

ппрему, запиоаое дерезама за пдећу и сл. Када дп пада дпђе, планинар мпра реагпвати вепма 

брзп. Пали планинар на стрмпј клизавпј падини наглп дпбија на убрзаоу, а када телп ппстигне 

велику брзину вепма је тещкп зауставити пад. Дакле, најбпље је реагпвати у првих некпликп 

секунди. Приликпм пада телп мпже имати разлишит пплпжај у пднпсу на падину и правац пада, 

најппвпљнији пплпжај је када се пада на стпмак главпм гпре. Цепин се не сме испустити, а при 

заустављаоу рука кпја држи главу цепина треба да буде савијена, такп да дпђе у висину рамена 

какп би се тежинпм тела мпгап притиснути на кљун кпји треба да пмпгући заустављаое. Рука кпја 

држи дрщку цепина треба да је близу щиљка, такп се цепин бпље кпнтрплище и избегава 

евентуалнп пзлеђиваое щиљкпм.  

 Планинар кпји је пап мпра настпјати да се накпн пада ппстави у пплпжај главпм према 

узбрдици да би се приликпм кпшеоа пдмах пкренуп на страну на кпјпј се налази глава цепина и 

ппшеп кпшити кљунпм цепина. Раменпм и грудима притиска се на гпрои деп дрщке. Нпге мпрају 

бити ращирене.  Дерезе је најбпље ппдићи такп щтп ће кплена бити савијена. Акп би у ранпј фази 

заустављаоа ппкущали кпшити дерезама верпватнп би дпщлп дп превртаоа, тумбаоа и у тпј 
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ситуацији цепин вище не би мпгап да се кпристи ефикаснп. Акп се цепинпм кпши испруженим 

рукама изнад главе ефекат кпшеоа биће верпватнп недпвпљан да се пад заустави. 

У слушају пада на леђа щиљак се мпра щтп пре забити у ппдлпгу, пкренути се на пну страну 

где се држи глава цепина и ппшети кпшити щиљкпм. Телп треба да је пкренутп нпгама наниже. 

Заустављаое цепинпм треба дпбрп увежбати.  

Савладавање снежних стреха 

 Снежне стрехе савлађују се на некпликп нашина. Акп је снежна стреха мала и изгледа кап 

благи превис, савлађује се ппмпћу верашких лествица при шему се ради кап и при технишкпм 

пеоаоу.  Акп је стреха већа и не мпже се запбићи, треба се на оу изверати. Савлађује се прекп 

најужег дела, такп щтп се цепинпм или лппатицпм искппа рупа крпз стреху (тунел). При савлађиваоу 

стреха други пеоаш псигурава се ван правца пада стрехе, у слушају да се пдрпни. Нещтп исппд стрехе 

први пеоаш ппбија клин 

за међупсигураое. 

 Стрехе су велика 

ппаснпст, нарпшитп 

пажљив треба бити при 

кретаоу пп гребенима на 

кпјима пне ппстпје. Треба 

се кретати некпликп 

метара са дпое стране пд 

линије гребена. Терен се 

псматра унапред, а 

ппбијаоем цепина 

испред себе правпвременп се пткрива стреха. 

Техника кретања по леднику 

Приликпм усппна на виспке 

планинске врхпве планинари шестп 

мпрају прећи прекп ледника. Кретаое 

ледникпм је шестп вепма захтевнп и 

ризишнп. Стрме ледене падине, 

вертикални ледени скпкпви, пукптине, 

впдени тпкпви и мпренски материјал су 

препреке кпје збпг сталнпг кретаоа 

ледника, прпмене температуре и 

дебљине снежнпг ппкриваша приликпм 

свакпг преласка прекп ледника 

ппстављају другашије услпве и намећу 

разлишита рещеоа. Пснпвна 

карактеристика кретаоа прекп ледника је 

да се не мпже рашунати да ће стаза кпјпм 

сте пре ппдне прпщли приликпм усппна 

ппстпјати и приликпм ппвратка. Збпг 

мпгућих пдрпна леда на ледппадима 
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брзина преласка прекп критишних ппдрушја представља важан фактпр успеха. Затп се планинари пре 

ппласка мпрају припремити за мпгућа изненађеоа кпју им мпже приредити лед у ппкрету - ледник. 

Видљиве пукптине се прескашу акп су уске или се запбилазе акп су щирпке. На виспким планинама 

се на щирпким пукптинама ппнекад ппстављају привремени мпстпви пд лаганих металних 

кпнструкција налик на мердевине. Прелази прекп пукптина се, акп је пптребнп, пбезбеђују фиксним 

ужетпм и пбавезнп пбележавају заставицама. Штп је већи брпј пукптина кретаое ледникпм је 

слпженије, пут је све вище кривудав и прелазак све дуже траје. Ледник је најбпље прелазити у 

раним јутароим сатима када је лед и снег кпји га прекрива шврст. Тпкпм дана акп је суншанп и тпплп 

кретаое је птежанп збпг прппадаоа у снег и ппвећане ппаснпсти пд прппадаоа у делимишнп 

ппкривене и ппкривене пукптине. Снегпм скривене пукптине се преппзнају јер је над оима снег 

бељи, нещтп улегнут и без сјаја. Приликпм преласка прирпдних снежних мпстпва прекп пукптине 

цепинпм испред себе испитујемп шврстину мпста. Правилп је да се крећемп увек ппд правим углпм у 

пднпсу на правац пружаоа пукптина. 

Нарпшитп ппасне мпстпве прелазимп пузећи 

на кпленима и лактпвима или ''пливајући''  

какп би имали најмаои притисак пп 

јединици ппврщине. Низ мпст се спущтамп 

пузећи натращке.  

Сигурнпст кретаоа пп леднику 

ппстижемп навезиваоем на уже. Псим 

седежнпг ппјаса пптребнп је имати и прсни 

ппјас кпји се мпже направити пд ппмпћнпг 

ужета или щлинге. Треба се навезати такп да 

је у слушају прппадаоа крпз пукптину мпгуће  

брзп заустављаое пада (пре негп щтп пеоаш 

падне на днп пукптине) и извлашеое 

прппалпг пеоаша. На леднику се мпжемп 

кретати у двпјним, трпјним и вищешланим 

навезама. Навезе са маоим брпјем шланпва 

се брже (ппнекад брзина знаши и сигурнпст) 

крећу, али је већи брпј шланпва у уигранпм 

тиму сигурнија ппција. Трпјна навеза је 

дпвпљнп ефикасна при извлашеоу прппалпг шлана навезе и дпвпљнп брза и сматра се да је збпг тпга 

најсигурнија. Кпд  двпјне навезе уже делимп на три приближнп једнака дела. На крајевима ужета 

везујемп замке у кпје мпжемп да станемп и та два краја смптамп и пребацимп укпсп прекп рамена 

какп  би нам уже билп при руци у слушају пптребе за извлашеоем палпг супеоаша. На месту прве и 

друге трећине ужета вежемп псмицу и укппшавамп карабинерпм у ппјас. Између пеоаша на свака 

два метра везујемп псмице. Уз ппјас са ппмпћним ужетпм (прусикпм) вежемп прусикпв швпр и 

направимп стппну замку кпју смптамп, склпнимп да не смета али да буде при руци у слушају 

прппадаоа у леднишку пукптину. Пна служи да се у оу стане и да се кпристи у сампизвлашеоу, али и 

да пеоаш кпји је задржап пад ппмпћу ое пренесе пптерећеое на фиксирани цепин кпји мпже да 

ппслужи кап сидрищте. Пеоаш кпји је задржап пад палпм партнеру дпдаје пну трећину ужета кпју 

нпси смптану на себи. Пали пеоаш на такав нашин наизменишнп пптерећујући два ужета, уз ппмпћ 

партнера излази из пукптине. Кпд трпјне или друге вищешлане навезе принцип расппделе ужета је 
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исти, важнп је да уже кпје је намптанп на првпм и ппследоем пеоашу не буде краће пд растпјаоа 

између два пеоаша у навези. При тпме треба имати у виду да се уже приликпм пада истеже и да 

иакп је, када се уже намптава дужина пба сегмента иста, када дп пада дпђе, збпг истезаоа дужина 

смптанпг ужета мпжда неће бити дпвпљна да је пали пеоаш дпхвати. 

Техничко пењање у снегу и леду 

Када је снег или лед тпликп стрм да се не мпже вище без великпг ризика напредпвати дп 

сада наведеним техникама кретаоа ппмпћу пслпнаца, цепина и дереза, тада се примеоује  

технишкп пеоаое. Тада ће се пеоаши навезати на уже. Навезиваое се врщи прекп пеоашкпг ппјаса 

такп щтп се уже за ппјас везује швпрпм псмица. За псигураое и међупсигураое се упптребљавају 

снежни и ледни клинпви, цепини, щтаппви за хпдаое, скије и друга ппрема кпја нам је на 

распплагаоу. За псигураваое пеоаша у навези пд великпг је знашаја фпрмираоа псигуравалищта 

кпјег шине сидрищте и стпјищте. 

Осигурање  у снегу 

 Рад навезе при 

напредпваоу на снежнпј падини не 

разликује се пд рада навезе у сувпј 

стени, самп щтп се у снегу псигураваое 

врщи прекп тела какп би имали маое 

ударе на самп сидрищте. 

Псигуравалищте у снегу се прави на 

вище нашина у зависнпсти пд квалитета 

снега. Стпјищте треба искппати ван 

правца кретаоа и мпгућег пада кап први 

пеоаш не би пап на пнпг кпји псигурава. 

У мекпм снегу прави се такп щтп првп угазимп снег затим у тп местп 

забијемп цепин, спустимп се пнпликп кпликп нам дпзвпљава дужина 

ппмпћнпг ужета кпјим смп навезани за цепин па на тпм месту ппет 

угазимп снег какп би мпгли стабилнп да седнемп. Када се ппдеси (благп 

затегне) уже кпје нас везује за цепин и када заузмемп стабилан пплпжај псигуравалищте је гптпвп. 

Акп је снег премекан мпжемп ранцем ппдупрети цепин, или цепин пплпжити у направљени жлеб 

пблика слпва Т. Када дерезе дпбрп забијемп у снег и пребацимп уже прекп тела мпжемп ппшети са 

псигураваоем. У слушају пптребе пеоаш кпји први напредује мпже ппстављати међупсигураоа 

ппмпћу на пример снежних клинпва. Када пеоаш стигне дп краја ужета првппсигуравалищте, 

псигурава партнера кпји је бип на дпоем псигуравалищту. Партнери се мпгу смеоивати у впђеоу 

навезе щтп знаши да пеоаш кпји је псигуравап партнера тпкпм првпг цуга дплази дп псигуравалищта 

кпје је направип први пеоаш, прелази га и наставља са пеоаоем све дп краја другпг цуга где се 

ппнпвп прави псигуравалищте. У слушају да је један пеоаш изразитп бпљи или пдмпрнији пнда пн 

сталнп впди навезу.  Укпликп пеоашку навезу шине впдиши кпји впде групу, тада се на пптезу на 

кпјем је билп пптребнп псигураваое ппставља фикснп уже.   
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Осигурање у леду 

За разлику пд клинпва за стену у леду нема пптещкпћа да се прпнађе пукптина збпг тпга щтп 

се ледни клинпви мпгу ппстављати услпвнп решенп билп где. При тпме треба имати у виду делпваое 

впде, сунца или тпплпте лед је на ппврщини шестп крхак. При пеоаоу и ппстављаоу клинпва треба 

пдстароивати гпрои слпј леда и клин забијати у здрав слпј. Лпщ или труп снег је сунђераст, крт и 

сиве бпје, а здрав је кпмпактан, беле или светлпзелене бпје. Квалитет леда се мпже прпверити 

ударцима шекића п лед. Акп је звук јаснији клин  ће бпље да држи дпк туп звук уппзправа да је лед 

крт. Пре негп щтп се клин уврне пптребнп је ппврщину пправнати какп би ущица клина мпгла да 

налегне на лед. Клин не треба завијати пребрзп какп лед 

не би пукап. Чим се клин заврне у лед пн се замрзне.  Клин 

кпји је пбасјан сунцем губи нпсивпст, а  ппсебнп треба 

пбратити пажоу на шиоеницу да пптерећени  клин пплакп 

тппи лед и да збпг тпга не смемп дугп пптерећивати  ледне 

клинпве. 

За псигуравалищта у леду пбавезнп кпристимп бар два ледна клина кпја не ппстављамп у 

правцу хпризпнтале и правцу вертикале. Ледни клинпви нам пмпгућавају пеоаое екстремних 

стрмина па шак и превиса са негативним нагибпм щтп знаши да у леду мпжемп пеоати и технишки уз 

упптребу лествица.   
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Спуштање у снегу и леду 

Приликпм спущтаоа низ благп нагнуте падине лицем смп пкренути према дплини и телпм 

благп нагнути унапред. Цепин држимп за главу или за главу и дрщку. Акп је снег мекан дерезе нису 

нужне, тада снажним ударцима пета правимп нпгпступе. Када силазимп дерезама треба газити 

целпм оихпвпм ппврщинпм. На јакп 

стрмим падинама силазимп лицем 

пкренутим према падини. У мекани снег 

цепин забијамп дп главе, затим се 

спустимп два дп три кпрака, направимп 

нпгпступе снажним ударцима ципеле, 

стабилнп станемп па ппступак ппнпвимп. 

Ппстпјеће нпгпступе кпристимп кап 

хватищта за руке. На тврдим снежним 

падинама кпристимп рпг цепина и предое 

щиљке на дерезама.    

Спущтаое ппмпћу ужета мпже се 

врщити акп на месту са кпјег се спущтамп 

имамп псигуравајућу ташку кпју мпжемп 

пптеретити прекп ужета. Приликпм 

спущтаоа шестп мпрамп напустити гпрое 

сидрищте и ппрему пд кпјег је направљенп. 

Акп пп страни пставимп прпблем  скупе 

ппреме и екплпщки аспект ситуације, 

свакакп мпрамп впдити рашуна п тпме да 

нас ппсле једнпг успещнпг сппщтаоа низ 

уже мпжда шека нареднп спущтаое за кпје 

ће нам напущтена ппрема недпстајати.  

Мпжемп се спущтати са леднпг или снежнпг клина впдећи рашуна да 

ледни клин не смемп пптерећивати дугп, не дуже пд 15-20 минута. Други 

нашин кпји не пставља ппрему је да уже ппставимп пкп вещташкпг снежне или ледене пешурке кпја 

се пбликује такп да се цепинпм искппа пплукружни јарак у снегу или леду.  Ппрему не пставља ни 

нашин спущтаоа на два укрщтена цепина. Свака пд наведених техника захтева увежбанпст, али је 

техника са два цепина захтева ппсебну кпнцентрацију и прецизнпст при извпђеоу.   
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Пад у пукотину 

Специфишнпст кретаоа прекп ледника је у тпме щтп се сви 

шланпви навезе истпвременп међуспбнп псигуравају и крећу прекп 

ппврщине ледника, дпк је кпд пеоаоа у сувпј стени или леду правилп 

да један пеое, а други га псигурава мирујући на псигуравалищту. 

Самп акп упшимп ппсебнп ризишнп местп стајемп и псигураое 

партнера врщимп ппмпћу на пример фиксиранпг цепина. Затп није 

дпбрп да леднишку навезу шине два шлана. Акп један прппадне у 

пукптину други ће тещкп задржати оегпв пад, а затим ће имати тежак 

задатак да палпг партнера извуше из пукптине. Прппадаое партнера 

је увек изненаднп, најшещће се заврщава ппсртаоем и падпм пеоаша 

кпји пад треба да заустави. Уже кпје ппвезује пеоаше свпјпм 

еластишнпщћу не ублажава битнп трзај, али се усеца у леденп-снежну 

ивицу пукптине и на тај нашин треоем смаоује силу на псигуравапца. 

Знатнп  усецаое ужета у ивицу касније представља прпблем 

приликпм извлашеоа палпг пеоаша, нарпшитп акп пн није у стаоу да 

ушествује у спасаваоу.   

При паду у пукптину пснпвнп је ппкущати задржати пад навезанпг партнера такп щтп ће се 

зауставити сппственп прпклизаваое и пад ппмпћу цепина. Када се псигуравапц зауставип и када 

кпнтплище уже на кпјем виси пали партнер треба пслпбпдити једну руку такп щтп ће уже фиксирати 

пкп рамена, руке, нпге или цепина. Затим треба ушврстити палпг партнетра на псигуравајућу ташку, 

на пример ледни клин или цепин и растеретити себе за даље захвате. Акп је пад заустављен прекп 

сидрищта ппмпћу пплулађарца или псмице уже се фиксира прпвизпрним швпрпм са псигуравајућим 

швпрпм и прелази на извлашеое или спущтаое палпг партнера. У свакпм слушају акп се прпцени да 

импрпвизпвана псигуравајућа ташка није безбеднп сидрищте првп се приступа изради безбеднпг 

сидрищта. Накпн усппстављене кпмуникације пдмах се врщи прпцена да ли палпг пеоаша 

извлашимп или спущтамп. Спущтаое се врщи ппмпћу карабинерске кпшнице или на неки други 

стандардни нашин. Нашин извлашеоа зависи пд стаоа палпг пеоаша. Најбпља ситуација је када је 

пали пеоаш у стаоу да ушествује у извлашеоу. 

Пали стаје у свпј припремљени нпгпступ пд ппмпћнпг ужета. Пдпзгп палпм пеоашу 

дпбацујемп слпбпдан крај ужета са нпгпступпм (швпр псмица) кпји пали прпвлаши између прснпг 

ппјаса и тела, нампта пкп нпге да би спрешип пкретаое у ваздуху и стане у оега другпм нпгпм. 

Наизменишним ппдизаоем нпгу, пптезаоем и фиксираоем ужета пали кпрак пп кпрак напредује 

према ппврщини.  

Акп је унесрећени неппкретан треба га ппдићи ппмпћу мпдификпванпг система ''Свети 

Бернард''. Сви наведени стандардни ппступци свакакп захтевају да сваки пд шланпва навезе са 

спбпм нпси пптребну кплишину ппреме, да ппзнаје пснпвне прпцедуре спасаваоа и да у 

драматишним тренуцима накпн прппадаоа партнера има рутину и кпнцентрацију да упптреби 

усвпјене вещтине и знаоа и импрпвизује у ситуацијама кпје захтевају сналажљивпст.     
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