
 

 

NEKAJ O OPREMI 

 

 

1. POHODNI ČEVLJI 

Pohodni čevlji so najpomembnejši del planinske opreme, četudi je to manj zahteven izlet. Nizki 

čevlji se premalo oprimejo gležnjev in se zato noge hitreje utrudijo, prav tako lahko hitreje 

pride do zvina gležnja. Enako velja za športne copate (superge), kjer še posebej do izraza pride 

nadloga kot so pesek in kamenčki, ki jih čutimo skozi podplate na vsakem koraku. Slaba plat 

mehkih podplatov, ki se zlahka zvijajo, se kaže predvsem na posebno razgibani stezi, kjer se je 

kdaj pa kdaj potrebno opreti le na del stopala. Tudi gumijasti škornji niso primerna obutev, saj 

ne oprimejo dovolj dobro naših gležnjev in tudi guma ne dopušča ustreznega zračenja noge.  

Priporočljivi so visoki čevlji:  

- za krajše in manj zahtevne izlete (dobro uhojena pot, lepo vreme, suh teren - 
sredogorje), ustrezajo lažji čevlji,  
 

- za daljše in zahtevnejše izlete (visokogorje, slabo vreme, rosna trava, melišča, snežišča, 
težje zavarovane steze) pa so boljši nekoliko težji in čvrstejši čevlji.  
 

Dobri čevlji morajo imeti tri poglavitne lastnosti – biti morajo varni, udobni in nepremočljivi.  

Varnost zagotavlja predvsem čvrst podplat z dobro ohranjeno narebreno gumo (vibram) in 

nuditi mora dober oprijem v gležnju. Obe lastnosti zagotavljata varen korak na vseh različnih 

terenih. V primeru, če si boste pohodne čevlje sposodili, bodite pozorni na ustrezni profil 

podplatne gume.  

Udobnost nam zagotavljajo ravno prav veliki čevlji. Pri nakupu bodimo pozorni, da rajši 

vzamemo nekoliko večji čevelj, kot pa nekoliko premajhnega. Že pri pomerjanju moramo biti 

pozorni, da imamo s seboj nogavice, ki jih uporabljamo za hojo v hribe. Čevlje moramo tudi 

dobro zavezati čez nart, s čimer preprečimo, da bi pri hoji navzdol, stopalo uhajalo naprej in 

bi s prsti pritiskali na konico čevlja.  

V kolikor ste kupili popolnoma nove čevlje, bodite pozorni, da jih pred daljšim in zahtevnejšim 

izletom, najprej dobro znosite, da se dobro prilagodijo nogi. Če imate nove čevlje, so obliži 

obvezna oprema v nahrbtniku 🙂. 

Sodobni pohodni čevlji so v večini vodoodporni, še posebej spodnji del čevlja. Za zgornji del 

čevlja pa je potrebna ustrezna nega, da ostane nepropusten za vodo. O tem je pri nakupu 

dobro vprašati prodajalca, kakšno nego čevelj zahteva (različne maže, impregnacijski spreji, 

…). 

Rubriko Nekaj o  opremi za vas pripravlja Primož Kočar. 


