
КАРТОН ПРВЕНСТВЕНЕ СМЕРИ 

Масив: Горњачка Клисура 

Стена: Блок изнад Ждрела 

Први пењали: Обрад Кузељевић и Петар Шкундерић 

Датум:11.05.2013 год. 

Оцена: 5+/6-/5 

Висина смера: 90м 

Дужина смера: 140м 

Време пењања: 1ч 40мин 

Приступ.Са маркиране стазе која води на велики Вукан из Ждрела, а 600-700 метара после видиковца у облику седла са кога се јасно виде блокови стена 

изнад села скрећемо десно под стене. Скретање је у шуми где пут скреће на лево после успона од неких 200-300 метара. Када прођемо велику јаругу 

долазимо до једног гребена са десне стране јаруге. На почетку тог гребена је клин који означава улазак у смер и на коме је први штанд. 

Опис смера. Улазак је уз мало крушљиву плочу, па мало десно поред дрвета на коме је прво међуосигурање, после неких петнестак метара излазак на косу 

полицу где испред себе право на гребену имамо дрво испод превиса. Превис је у жлебу и крушљив је.  Са десне стране испод превиса је клин. После 

превиса, крећемо благо удесно косом полицом према јасно уочљивом жлебу. На неколико метара пре жлеба је превис испод кога је први штанд са клином. 

Од штанда лево под превис испод самог жлеба где се види и заглављени камен у њему. На излазу из жлеба са леве стране као излазак на полицу налази се 

велика уздужна љуска, испод које се налази клин са десне стране. После изласка на полицу спуштамо се и прелазимо преко јаруге према следећем гребену 

на чијем се почетку налази дрво. Поред дрвета десно на плоче. Право преко плоча на горе на којима наилазимо на места за међуосигурање у облику 

пешчаника. На другој плочи се налази жлеб од неколико метара које формирају две плоче. После тог жлеба налазе се два превиса један изнад другог. После 

другог превиса излазимо на врх гребена на полицу.  Ту је задњи штанд и излаз из смера а на њему је клин. 

Силаз: Стазом која иде улево и спушта низ јаругу све до почетка смера 

Опис дао: Обрад Кузељевић и Петар Шкундерић 
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