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Planinski izlet: Mali Draški vrh (2132 m)

Nujna uporaba čelade
Čez enega najbolj obljudenih dvatisočakov na drugi dvatisočak v soseščini,
ki od gornika zahteva nekaj znanja gibanja po brezpotjih. Priporočljiva,
pravzaprav nujna je čelada!
Jelena Justin
Dvatisočaki nad Pokljuko so vedno primeren in priljubljen cilj; pa naj si bo to
eden od njih ali pa kar venček nekaj od njih. Tokrat se
bomo preko priljubljenega
in vedno obljudenega Viševnika spustili na Srenjski preval od tam pot nadaljevali na
Mali Draški vrh, ki je zaradi
neoznačenosti, krušljivosti
in tehnične zahtevnosti obiskan bistveno manj.
Zapeljemo se na Pokljuko
in nadaljujemo do Rudnega
polja, kjer parkiramo. Vzpon
začnemo v smeri markacij
za Triglav in v nekaj minutah
pridemo do smučišča, preko
katerega nas usmeri smerokaz za Viševnik. Sledimo
poti skozi gozd in izstopimo

ob zgornjem smučišču. Nadaljujemo preko smučišča,
kjer pot lepo zavija, da strmine ne občutimo. Na vrhu
smučišča se pot strmo vzpne
in nas pripelje v kotanjo, kjer
je na naši levi strani Plesišče,
desno se odcepi pot čez Kačji rob. Pot se rahlo položi,
potem pa se v nekaj okljukih
dvigne na sedlo. S sedla se
pod nami prvič pokaže planina Konjščica, za njo Uskovnica, v ozadju pa se dvigujejo bohinjske gore. Od tod
se tudi prvič pokaže naš današnji prvi cilj. Pot se strmo
vzpenja, okoli nas so samo
še pritlikavi borovci. Ko pridemo do grebena, nas do
vrha Viševnika loči le še nekaj minut. Do vrha smo potrebovali približno eno uro in
30 minut.

Del grebena Malega Draškega vrha / Foto: Jelena Justin

Viševnik ponudi čudovit
razgled; kot da bi bil v naročju Triglava, ki nam leži
na dlani. Planika in Kredarica, zadaj slovenski očak.
Med nami in Triglavom pa
vidimo Tosc, na njegovi levi
strani je Ablanca, pred njim
pa Veliki Draški vrh in Mali
Draški vrh, ki je le streljaj
stran. Z vrha sestopimo na
Srenjski preval. Sestop mora
biti previden, saj je pot ponekod krušljiva. S Srenjskega
prevala nadaljujemo po neoznačeni poti proti vrhu Malega Draškega vrha. Svetujem, da si na Prevalu na glavo poveznemo čelado, saj je
vzpon direkten, strm in zelo
krušljiv. Sledimo slabo vidni in neoznačeni stezi. Ponekod srečamo celo kakšnega možica, če nas ne zanese
v kakšno drugo grapo, ki je
morda videti manj krušljiva.
Vzpenjamo se strmo, po neizraziti grapi, ponekod grapo tudi zapustimo. Možnosti za vzpon na greben je več.
Svetujem, da sledimo grapi,
ki nas bo pripeljala na oster,
prepaden greben. Moj običajni vzpon gre kar naravnost na vzhodni vrh Malega
Draškega vrha. Z njega sledimo grebenu, dvakrat celo
izgubimo na višini in nadaljujemo do višjega zahodnega vrha, kjer je tudi velik možic. Previdnost na grebenu
mora biti velika, saj je sem
in tja prepadno. Z Viševnika

Mali Draški vrh, kot se vidi s Kačjega roba. / Foto Jelena Justin

Zahodni vrh Malega Draškega vrha z možicem / Foto: Jelena Justin
smo do vrha Malega Draškega vrha potrebovali eno uro.
Z Malega Draškega vrha
je razgled še lepši. Globoko pod nami se odpre dolina Krma, nad katero kraljuje 'železna lady' Rjavina
s svojim grebenom Luknje
peči, Dimnika in Macesnovca. Triglavski podi pa Konjski preval, Šmarjetna, Kanjavec, Veliki Draški vrh,

Vaje za vratni del hrbtenice
Barbara Tavčar,
master body
inštruktorica,
PBS center športne
odličnosti

Naše telo je celovit in
povezan sistem, kjer ima
vsak člen pomembno vlogo. Nepravilnost v enem
segmentu bo pripeljala do
sprememb v celotnem sistemu, zato je posamezne
dele nesmiselno obravnavati izolirano. Ko opazujete svoje telo, njegovo držo
in delovanje, ga ocenite od
stopal do glave.
Privilegij, zaradi katerega lahko vzravnano stojimo
in delujemo na dveh nogah,
istočasno prinaša odgovornost in skrb, da se bo naše
telo v pokončnem položaju
zmoglo upirati sili gravitacije. Teža glave, ki ves čas balansira na naši hrbtenici, je
dodatna obremenitev, močnih in funkcionalnih mišic
v telesu pa vedno manj. Če
temu dodamo še vse aktivnosti
vsakodnevnega

življenja, kot so gledanje v
računalniški zaslon, gledanje navzdol in pisanje SMS-ov, hitro lahko ugotovimo,
da pri teh opravilih telo ni
v pravem položaju. Glava
se vse bolj pomakne naprej pred vertikalno centralno os telesa (ang. forward
head posture), kar pripelje do napačnega položaja ram, zaobljenega hrbta
in podobno. Tovrstno nepravilno telesno držanje bo
prineslo tudi spremembo
razpoloženja, slabšo koncentracijo, pomanjkanje
energije, glavobole, bolečine v vratu in hrbtu, vrtoglavico, pogoste težave s sinusi
in podobno, na fizičnem nivoju pa spremembe v kvaliteti gibanja.
Na žalost je oseb brez pomika glave naprej malo.
Če ste se našli v zgornjem

Tosc, ki daje slutiti Vernar ...
Preprosto lepo!
Previdno sestopimo z
zahodnega vrha nazaj na
Srenjski preval. Nekaj časa
sledimo poti vzpona, nato
pa nas vidni možici usmerijo navzdol. Z malce občutka za brezpotja lahko tudi vidimo pot. S Srenjskega prevala sestopimo proti Kačjemu robu, na severni strani

Gibajte

se z nami

Prepletene dlani postavite za glavo ter z vdihom glavo
močno pritisnite v dlani. Začutili boste raztezanje pogosto
prezakrčenih prsnih mišic ter aktivacijo zadnjih vratnih
mišic. Če boste popolnoma vzravnani, se bo aktivacija
čutila vzdolž celotne hrbtenice. Z izdihom počasi z vsakim
vretencem posebej povlecite glavo v t. i. grbo. Dosegli
boste nasprotni učinek – raztezanje medlopatičnih ter
vratnih mišic ter krepitev prsnih. Izvedite osem ponovitev,
tako da bo faza vdiha nekaj trenutkov daljša kot faza izdiha.

Viševnika. Na vzhodni strani Viševnikovega grebena
se pot obrne proti zahodu in
nas pripelje do planine pod
Plesiščem, od koder sestopimo do smučišča in od tam
na Rudno polje.
Nadmorska višina: 2132 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

(30)
opisu, je prvo, kar lahko storite, samokontrola.
Večkrat se na delu in domačem okolju opomnite, kako
držite glavo, kako sedite,
na kakšen način med telefonskim pogovorom držite
slušalko ali mobilnik in podobno. Če je telo že klonilo
pod nepravilnimi konstantnimi mišičnimi obremenitvami, v trening vključite tiste kretnje, ki bodo usmerjene v aktivacijo vratnih, medlopatičnih mišic ter raztezanje prednjega, prsnega dela. Predlagano izvedite, kadar je le mogoče, se posebno če imate
zgoraj omenjene simptome. Kot pa vedno rada poudarim – učinkovit trening
je holističen (celosten), rezultati pa dolgotrajni, če
boste v vadbo vključili individualno prilagodljivost.

