РЕПУБЛИЧКА АКЦИЈА „VII ТРАДИЦИОНАЛНИ УСПОН НА ОШТРУ ЧУКУ 2017“
09. септембар 2017. (субота)
„један врх, две планине“
Бања, планина Девица, планина Озрен, успутна излетишта, крашка висораван Голак, врх
Оштра чука и поглед ка свим странама света, планинско село Језеро. То су само неке локације са
којима ћете се срести уколико будете наши гости.
Планинарско друштво „Оштра Чука“ је седми пут домаћин јесењег успона на Оштру чуку.
За разлику од претходних година када смо имали две стазе, ове године ћемо имати три стазе. Ове
три стазе су потпуно различите по тежини. Без обзира која је стаза у питању, сваки планинар ће
моћи да ужива у разноврсном пејзажу Сокобање и сокобањске околине.
ЗЕЛЕНА СТАЗА (лака стаза):
Они планинари који се буду определили за лаку стазу, имаће више слободног времена у
Сокобањи. Аутобуси организовано полазе из Сокобање (11:40ч – паркинг код хотела Здрављак) до
извора Шопур (820 мнв), одакле се планинари који иду лаком стазом прикључују осталим
планинарима у успону. Они који не буду били физички спремни могу аутобусима отићи до самог
села Језера. Дужина лаке стазе је 7,5 км.
ПЛАВА СТАЗА (умерена стаза):
Старт је у Сокобањи (305 мнв) код Милошевог конака, креће се северном страном планине
Девице, пролази се поред излетишта Борићи (320 мнв), карактеристично по високим боровима,
након Борића се прелази асфалтни пут где се излази до видиковца Јаниор (450 мнв), где следи
кратка пауза за одмор и фотографисање. Стаза наставља благим успоном ка извору Баруџија (585
мнв), где је такође предвиђена пауза (замена воде). Од извора Баруџија следи блага узбрдица до
Озренских ливада (657 мнв) и ту се завршава са „озбиљнијим“ успоном. Од Озренских ливада
стаза губи висину и води кроз липову шуму до извора Калиновица (650 мнв). Недалеко од овог
извора се налази Етно парк „Калиновица“ где је планирано краће задржавање од 30 минута (кафа,
чај). Стаза пролази поред места које се назива Бекчир (Кошавске ливаде) (710 мнв) а затим улази у
густу букову шуму до извора Шопур (820 мнв). На овом месту је предвиђено спајање са групом
планинара који ће се кретати лакшом стазом. Након краћег задржавања групе (замена воде),
уследиће последњи благи успон који води до врха Оштра Чука (1075 мнв) која представља
највишу тачку на овој акцији. Након једносатног задржавања на врху, група се спушта до
висоравни Власина (1004 мнв) где (географски) престаје планина Девица и прелази се на планину
Озрен. Стаза води кроз кречњачку висораван југоисточног Озрена и спушта се до коте Хајдучке
ливаде (900 мнв), врло брзо (око 30 минута одатле се налази и наша крајња дестинација село
Језеро (815 мнв). Завршетак акције је код основне школе и игралишта где ће бити организован
ручак и где ће мештани презентовати и продавати производе тог краја. Дужина стазе је 15 км.

ЦРВЕНА СТАЗА (тешка стаза):
Старт црвене стазе је такође у Сокобањи у исто време када се полази на плаву стазу. За
разлику од плаве стазе, црвена стаза води асфалтним путем ка месту Видиковац (350 мнв) одакле
се пружа леп поглед ка Сокоградској клисури. Стаза прати асфалтни пут који води ка Лептерији и
код места Стрелиште (360 мнв) се одваја ка југу где почиње успон ка Големом камену и висоравни
Девице. На овом делу стаза је шумовита све до Големог камена (565 мнв) који представља један од
најлепших видиковаца на стази. Са Големог камена се пружа поглед ка целој сокобањској
котлини, Сокограду и планини Ртањ. Предвиђено задржавање на овој локацији је око 30 минута.
Након Големог камена стаза води кроз букову шуму до места Мртва бучина (750 мнв) а затим
следи најтежи део стазе и велики успон до Кулиног врха (1016 мнв) који представља место где
почиње висораван Девице и на том месту је предвиђен получасовни одмор. Након паузе пут
наставља ка југу (где губи висину) и код места Дебела орница (930 мнв) се спаја са плавом стазом
одакле креће освајање врха Оштра чука а затим и до села Језера. Дужина стазе је 12 км.
НАПОМЕНА: Црвену стазу препоручујемо планинарима који имају кондицију и добру
издржљивост. На стази НЕМА извора са питком водом и треба понети минимум 2 литара
воде.
СТАРТ АКЦИЈЕ:
Пријава учесника је код Милошевог конака (преко пута турског купатила „Амам“) у 8:30 ч.
Планинари који се одлуче за плаву и црвену стазу полазе одмах након отварања акције (9ч).
Планинари који би ишли зеленом стазом се налазе са водичем у 10:45 ч на истом месту (Милошев
конак) где ће се заједно упутити ка аутобусима.
САТНИЦА АКЦИЈЕ (зелена стаза):
време:
08:30 ч
09:00 ч
11:35 ч
12:30 ч
13:10 ч
14:15 ч
14:40 ч
15:30 ч
17:00 ч

локација
Пријава учесника код Милошевог конака
Отварање акције и слободно време у Сокобањи
Милошев конак – састанак са водичем (одлазак до аутобуса)
Шопур извор (замена воде и спајање са лаком стазом)
Оштра чука (пауза око 45 минута)
Власина висораван – прелазак са Девице на Озрен
Хајдучке ливаде (Озрен планина)
Село Језеро – циљ
Додела захвалница и затварање акције

надморска висина
305
820
1075
1004
900
815
815

САТНИЦА АКЦИЈЕ (плава стаза):
време:
08:30 ч
09:00 ч
09:45 ч
10:30 ч
10:40 ч
11:00 ч
11:10 ч

локација
Пријава учесника код Милошевог конака
Отварање акције
Јаниор – видиковац (краћа пауза, фотографисање)
Баруџија – извор (краћа пауза, замена воде)
Озренске ливаде
Калиновица – извор (краћа пауза, замена воде)
Етно – парк „Калиновица“ (пауза око пола сата)

надморска висина
305
305
450
585
657
650
660

12:00 ч
12:30 ч
13:10 ч
14:15 ч
14:40 ч
15:30 ч
17:00 ч

Бекчир (Кошавске ливаде)
Шопур извор (замена воде и спајање са лаком стазом)
Оштра чука (пауза око 45 минута)
Власина висораван – прелазак са Девице на Озрен
Хајдучке ливаде (Озрен планина)
Село Језеро – циљ
Додела захвалница и затварање акције

710
820
1075
1004
900
815
815

САТНИЦА АКЦИЈЕ (црвена стаза):
време:
08:30 ч
09:00 ч
09:30 ч
09:40 ч
10:40 ч
11:20 ч
12:00 ч
12:45 ч
13:10 ч
14:15 ч
14:40 ч
15:30 ч
17:00 ч

локација
Пријава учесника код Милошевог конака
Отварање акције
Видиковац - (краћа пауза, фотографисање)
Стрелиште
Големи камен (краћа пауза, фотографисање)
Мртва бучина
Кулин врх (пауза 15 минута)
Дебела орница (спајање са зеленом стазом)
Оштра чука (пауза око 45 минута)
Власина висораван – прелазак са Девице на Озрен
Хајдучке ливаде (Озрен планина)
Село Језеро – циљ
Додела захвалница и затварање акције

надморска висина
305
305
350
360
565
750
1016
930
1075
1004
900
815
815

КАКО СТИЋИ ДО СОКОБАЊЕ
Из правца Ниша, Београда и Крушевца се долази аутопутем до Алексинца (искључивање
код наплатне рампе Алексиначки рудници) а затим пратећи путоказе за Сокобању регионалним
путем (Р -120) кроз Бованску клисуру до Сокобање.
-

из правца Зајечара се долази преко Књажевца или Бољевца
из правца Бора се долази преко Бољевца и превоја Ртањ

КАКО СТИЋИ ДО СЕЛА ЈЕЗЕРА (за превознике)
До села Језера се стиже асфалтним путем у дужини од 15 км. До села је одлична сигнализација.
Аутобуси ће ићи организовано са паркинга хотела Здрављак (11 часова). Због неколико
серпентина није препоручљиво да до Језера иду аутобуси који имају три осовине.
НАПОМЕНА:
1.
За све планинаре који иду сопственим превозом (приватна возила) биће обезбеђени
аутобуси који ће их од села Језера вратити до Сокобање (аутобуси полазе у 18:00ч)
2.
Учесници акције ће учествовати на сопствену одговорност
3.
На акцији ће учествовати припадници ГСС-а
4.
Понети адекватну опрему у складу са временским условима
5.
Организатор не одговара за учеснике који на стазу крену самостално и без адекватне
опреме, који имају здравствене проблеме, који су под утицајем алкохола и других средстава
6.
Водич на стази је први на стази, организатор не сноси одговорност за учеснике који то
прекрше
4.
Вођа групе ће доставити списак учесника са датумима рођења
5.
Ручак у селу Језеро је БЕСПЛАТАН
ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ: 2л воде (3 извора на стази), суву пресвлаку, капу, сендвич или пециво,
нешто слатко, порцију за ручак...
ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА СЕ ПОНЕСЕ: планинарска књижица (на граници између Девице и Озрена
се печатирају књижице) док се у Језеру се добијају печати врха, фотоапарати, застава клуба...
ПРИЈАВА:
Пријава за акцију важи до: 06. септембра телефоном на: 064 92 02 909 (Младен), 064 17 65 184
(Челе), 069 00 45 900 (Катарина) или 063 84 27 293 (Горан) а може и мејлом: info@ostracuka.rs,
додатне информације можете добити уколико пратите нашу фејсбук страницу: PD Oštra Čuka
Sokobanja Team, такође путем телефона и мејла можете добити све потребне информације!
ВИДИМО СЕ!!!

