
OBAKRAT ZA DUŠO, A TAKO ZELO RAZLIČNO!
Sobota, 11. junij 2022 s PS Henkel ob Soči

Nedelja, 12. junij 2022 standardna mestna tura po vzponu na Pohorje



Ob smaragdni lepotici Soči od Trnovega do Kobarida.



Isti dan pa v stari strugi Drave tradicionalni Juretov spust od Starš do Ptuja.



Slap Boka pred Žago je pomemben pritok za vodostaj Soče.



Proti znamenitemu kampu Trnovo ob Soči.







Pogled z levega roba, gorvodno je izstopno mesto „Ženski cilj“.



Vsak komentar vseh slikc bi bil na moč subjektiven. Prepustite prosto pot domišljiji in se na 
posameznih brzicah sami odločite za idealno linijo. Ne pozabite, da je pogled iz žabje perspektive 
bistveno drugačen in pospremljen s ponekod izjemnim bučanjem padajoče vode. Vodostaj oz. 
pretok je precej nižji od optimalnega za kajakaše.









Ljubo, si se odločil za idealno linijo? Ne pozabi na osnovno pravilo – Vedno tja, kjer je največ 
vode in sledi vodilnega kajakaša na čim manjši razdalji, da ga med blokadami ne „izgubiš“!



Ker smo ob Soči pešačili, so vse slikce iz ptičje perspektive, zato sem se v nedeljo odločil, za 
nasprotje – vsi mostovi so natanko takšni, kot jih vidijo žabe.



Na Soči se v spodnjem toku resno veslanje prične pod Srpenico, ko  reka zdrvi v ozko sotesko in 
se znova povsem umiri šele tik pred Napoleonovim mostom v Kobaridu.







Kakšen kilometer pod Trnovim je izstopni „Moški cilj“. Na skali je bil včasih velik železni križ,
nekoliko prej pa opozorilno znamenje z mrtvaško glavo. Od Trnovega do sem je za veliki užitek 
potrebno imeti že precejšnjo kilometrino na zahtevni divji vodi. Od tod dalje pa prične 
ekstremno kajakaštvo, saj je za spust skozi katarakt (nevarni sifoni) potrebno popolno 
obvladovanje čolna.



















V kataraktu je kar precej takšnih „rajskih“ plažic.

























DAJ „PETKO“ ZA SPUST SKOZI KATARAKT!















SRČNO UPAM, DA VAM JE BILA VSAJ ENA SLIKCA VŠEČ!


