
TOPOL: ENA IN NE EDINA: VII-/IV-VI, 625m, 6h  
1. vzpon: Grega Kofler in Matjaž Mohorič, 2.11.2013 
 
Potrebna oprema:  

- Metulji BD cam: 0.3, 0.5, 0.75 in #1 
- Zatiči: 3x srednji. 
- 5-7 različnih klinov 
- 2-3 kevlarske zanke 
- 3-4 najlonski trakovi dolžine 120cm. 

V smeri so ostali trije klini in sicer v prvem raztežaju , devetem in na 
varovališču 10 raztežaja. 
 
DOSTOP (cca 1h): Iz vasi Topiči po markirani poti do rezervoarja vode 
in še naprej po poti pod južno steno Topola.  
 
OPIS: V smer vstopimo 20m levo od smeri Critical mass. 1R je najtežji. 
Spodaj poteka čez sivo  črne plate (VII-, 1k). Iz plat izstopiš levo po  
poči v platasto poraščen svet , ki te pripelje na varovališče, kjer sta dve 
drevesi. 2R prečiš desno 7m mimo drevesa, navzgor (V-) in pod streho 
po polici v levo. Navzgor desno od zajede na neznačilni raz. 3R: Nazaj 
levo v zajedo in navzgor (V) in počasi levo čez plate (VI-) v lažji svet do 
varovališča pri drevesu. 4-7R proti levi  na neizrazit greben in po njem 
do pod zgornjega dela (I-II, 180m). 8R: Po stebru do prvega drevesa 
(V) in po desni mimo njega, desno od majhnega previsa navzgor in 
proti levi na drugo drevo- skupni raztežaj z smerjo Šesta tibetanska 
vaja. 9R: Po zajedi navzgor in nato proti levi čez sive plošče pod širšo 
poč (1k, V). Po poči navzgor (VI-) in levo od rahlega previsa do 
udobnega stojišča. (1k+ drevesce). 10R Po ploščah navzgor in počasi 
proti levi in za rob (VI+) proti izrazitemu kaminu do eudobnega stojišča 
(sandur).  11R Navzgor in v desno poto zajedi in levo mimo drevesa v 
plošče do stojišča v ploščah (sandur). 12R Čez žlebičaste plošče (-IV) 
proti levi čez kratek kaminček 3m navzgor in v lažji svet. Še dva do trije 
raztežaji lahkega sveta (I-II) proti levi na greben, in desno na vrh 
Topola. 
 
Na vrhu bi morala smer zadnje tri raztežaje potekati bolj desno od 
preplezane linije, direktno naravnost na vrh vendar naju je v 10 
raztežaju začelo deževati zato sva potem spremenila načrte in iskala 
najlažji način izstopa iz stene. 
 
SESTOP: Iz vrha Topola do zbiralnika za vodo desno na staro pastirsko 
pot, ki se priključi označeni poti in po njej mimo spominske plošče do 
križišča poti. Tam desno in nazaj pod steno Topola ter naprej proti 
zaselku Topići. 
 
 

 

 

 



 


