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11. поход „Карађорђевим стопама“
- ИЗВЕШТАЈ –
У суботу, 26. априла 2014. године, на подручју Велике Плане у
Радовањским брдима, одржан је 11. поход „Карађорђевим стопама“, по први пут kao
републичка акција Планинарског савеза Србије, у организацији Планинарског клуба
„Врбица“ из Велике Плане.
И ове године, поход је изведен у склопу обележавања Дана општине
Велика Плана.
Након евиденције учесника и поделе дневника стазе (са топографском
картом у боји), пристиглим планинарима се обратио господин Дејан Шулкић,
Председник општине Велика Плана, чиме је отворена акција.
У зависности од својих физичких могућности , учесници су могли да одаберу једну од
три стазе за пешачење:
-

I стаза „Карађорђевим стопама“ је лагана стаза дужине око 6 км са
успоном од 150 м која обухвата контролне тачке 1 и 4 (Врбица и
Манастир Покајница). Учешће на овој стази узело је 35 планинара.

-

II стаза је основна стаза „Карађорђевим стопама“ која обухвата 4
контролне тачке – Врбица 227 мнв (кт 1), Манастир Копорин 148 мнв (кт
2), Момајска коса 208 мнв, Радовањски луг 163 мнв (кт 3) и Манастир
Покајница 162 мнв (кт 4), укупне дужине око 17 км и укупним успоном
око 400 м. Ову стазу је прошло око 260 планинара.

-

III стаза је напорнија стаза, која обухвата све контролне тачке стазе II и
обухвата успон на „Караулу“ 297 мнв, који је највиши врх Општине
Велика Плана. Са Карауле се види басен Јасенице, планине Рудник,
Венчац , Букуља и Космај на западу, а Бељаница, Хомољске и
Гледићке планине на истоку. Дужина ове стазе је око 23 км са успоном
око 600 мнв. Ову стазу је прошло 67 планинара.

На поход се кренуло око 9:45, и то најпре групе на стазама II и III, а затим
група на стази I , са размаком од 60 мин.
Групе које су се кретале стазом II и III , након успона на Врбицу који траје
око 30 минута, најпре асфалтним, а затим пољским путем, наставиле су до
Радовањског валога и даље долином Копоринског потока око 12 сати стижу до

Манастира Копорин. На деоници од Радовањског валога до Манастира Копорин, због
лоших метеоролошких услова , стаза је била поплављена и веома блатњава у
данима пре акције. Прокопавањем канала, постављањем мостића преко потока и
израдом земљаних степеника где год је било већег нагиба, планинари ПК „Врбице“ су
успели да доведу стазу у безбедно стање за пролазак тако великог броја планинара,
тако да су је они прошли са уживањем и без било каквих проблема.
У лепо уређеном манастирском комплексу учесници похода су се
одморили и разгледали цркву из 1402. године у којој је, претпоставља се, сахрањен
Деспот Стефан Лазаревић.
II група, након одмора од једног сата, стазом која се пружа преко косе
Самарић и долине Рибник стиже до планинарског дома на Момајској коси. Овде је за
све учеснике похода било обезбеђено бесплатно освежење – лимунада, а ко је желео
могао је да по приступачним ценама попије кафу и пиво. Након кратке паузе,
прелазом Момајске косе, око 14:45 планинари су стигли у Радовањски луг. У
Радовањском лугу учесници похода су се упознали са историјским значајем
Радовањског луга и догађаја који се у њему десио (убиство Карађорђа).
До Покајнице која је удаљена нешто мање од сат пешачења, учесници
похода су стигли нешто пре 16:15.
III група која је ишла на Караулу имала је нешто краћи одмор
код Копорина и већ око 12:30 кренула ка овој коти. Група је на овај врх стигла око
14:00 где се након краћег задржавања и овере успона кренуло ка дому на Момајској
коси. Уз освежавајуће напитке и краћи одмор од 30 минута група је наставила
пешачење ка Радовањском лугу где је стигла око 15:30, а до Манастира Покајница
око 17.00 часова. Уз краћи обилазак манастира, завршен је 11.поход „Карађорђевим
стопама“.
I група која се кретала лаганом стазом (35 планинара) кренула је на поход
око 10:45 и након успона на Врбицу, наставила до Манастира Покајница, где је
стигла око 14:00 и где је сачекала планинаре са основне и напорније стазе.
Одавде су све групе својим аутобусима и аутобусом који је обезбедио
организатор, превезене до излетишта код старог моста на Великој Морави.
На завршетку похода, поред Велике Мораве, био је организован ручак за
све учеснике похода (гулаш), и том приликом додељене су захвалнице друштвима
учесницима акције, најстаријем и најмлађем учеснику акције, као и освајачима
знамења поводом пет пролаза и учешћа на походу „Карађорђевим стопама“.
Поход на све три стазе су обезбеђивали чланови ГСС-а Србије¸ а својим
теренским возилом су испратили све групе у смислу техничког обезбеђења. Овим
путем им се најсрдачније захваљујем.
Метеоролошки услови за време акције су били изузетно повољни,
сунчано, без ветра, температура око 22 степена.
Понашање учесника акције примерно, без икаквих ексцеса било које
природе.
На целом походу је било 380 учесника из 31-ог планинарског друштва и
других организација:
- ПЕК Гора Крагујевац
- Железничар Алексинац
- ПК Вукан Пожаревац
- ПК Челик Смедерево
- ПК Победа, Београд
- ПК Шиљак Бољевац
- Бг – Бор , БОР КЕС
- Соколско друштво Бор
- ПК Копаоник Београд

9 учесника
11 учесника
40 учесника
47 учесника
5 учесника
2 учесника
4 учесника
11 учесника
5 учесника

- ПК Дубашница Злот
- ПК Копаоник Лепосавић
- ПК ПТТ Београд
- ПК Берим Зубин поток
- ПК Железничар, Београд
- ПК Жежељ Крагујевац
- ПСД Брђанка Алексинац
- ПСД Љуктен Трстеник
- ПК Букуља Аранђеловац
- ПК маглеш Ваљево
- ПК Бељаница Свилајнац
- ПК ФРА Чачак
- КАУП Београд
- Планинарска секција школе „Гоша“
- извиђачи Ђале Велика Плана
- ПД Матица Љубљана
- ПД Бркини Љубљана
- ПК Јасеница Смед.Паланка
- ПСД Цер Шабац
- ПСК Железничар Краљево
- ПК Балкан Београд
- ПК Врбица Велика Плана
- остали

6 учесника
5 учесника
3 учесника
2 учесника
20 учесника
21 учесник
19 учесника
4 учесника
18 учесника
11 учесника
4 учесника
2 учесника
12 учесника
8 учесника
4 учесника
4 учесника
1 учесник
6 учесника
14 учесника
13 учесника
4 учесника
39 учесника
25 учесника

Организатор је учесницима који су 5. пут походили стазу „Карађорђевим
стопама“ доделио знамење поводом пет пролаза (штап са угравираним симболом
акције и овереним редним бројем).
039
040
041
042
043
044
045
046
047

Громовић Ненад
Рајаковић Весна
Ранђеловић Малина
Ранђеловић Срба
Коцић Гоган
Стојадиновић Миодраг
Јововић Марко
Момчиловић Зоран
Коцић Драгица

Јасеница, Смед.Паланка
Бељаница, Свилајнац
Брђанка, Алексинац
Брђанка, Алексинац
Врбица, Велика Плана
Велика Плана
Врбица, Велика Плана
Брђанка, Аранђеловац
Врбица, Велика Плана

У прилогу овог извештаја дат је дневник стаза са топографском картом у
боји.
У организацији акције учествовали су: ПСС, Општина Велика Плана,
одељење Спортско туристичког центра Општине Велика Плана и сви чланови ПК
Врбица Велика Плана.
Руководилац акције
Коцић Гоган

