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OKO SKAKAVICE ANEB KAM V ÄŒERNÃ‰ HOÅ˜E
ÄŒtvrtek, 15 Ä•erven 2017

Na jihovýchodÄ› ÄŒerné hory, na úpatí Prokletých hor, se nachází tÅ™i zajímavá turistická místa, která si rozhodnÄ› nenechejte
ujít. Oko Skakavice (Sávino oko), Alipa&scaron;ini Izvori (Alipa&scaron;ovy prameny) a vodopád Grla. JiÅ¾nÄ› od mÄ›sta
Gusinje leÅ¾í malá obec Vusanje, která bude na&scaron;ím východiskem pro zmínÄ›ná místa.

Pokud chcete prozkoumat v&scaron;echna zajímavá místa ÄŒerné hory, zapi&scaron;te si do svého itineráÅ™e
i vesnici Vusanje (smÄ›rem na Ropojanskou dolinu), která leÅ¾í kousek od albánských hranic v podhÅ¯Å™í Prokletých hor.
SpÄ›chat nemusíte, za vesnicí u vodopádu Grla je pÅ™íjemný plácek pro kempování, kde mÅ¯Å¾ete zadarmo pÅ™enocovat, u
si piknik a vychutnat veÄ•er u táboráku. Odtud je to pak uÅ¾ jen kousek k neuvÄ›Å™itelnÄ› modré vyvÄ›raÄ•ce Oko Skakavice
(Savino Oko) a k Alipa&scaron;ovým pramenÅ¯m (Alipa&scaron;ini Izvori). SmÄ›rovka ani není zapotÅ™ebí, vodopád snadno
najdete po zvuku. SamozÅ™ejmÄ› na&scaron;e první kroky vedou k vodopádu. Je&scaron;tÄ› dÅ™ív, neÅ¾ nachystáme posez
spaní, tak musíme Grlu obhlédnout, prozkoumat a vyfotit. KdyÅ¾ tudy teÄ•e na jaÅ™e vÄ›t&scaron;í mnoÅ¾ství vody, musí to
poÅ™ádný záÅ¾itek. TeÄ•, na konci Ä•ervence je vody málo, ale i pÅ™esto je hukot vody padající do hlubiny docela zlovÄ›stný
staÄ•í poodejít o kousek dál a zvuk je ti&scaron;&scaron;í a ti&scaron;&scaron;í... My jsme tu zakempovali vedle nÄ›meckých
turistÅ¯ s dÄ›tmi podobného vÄ›ku, jako jsou ty na&scaron;e. Jazyková bariéra u dÄ›tí není Å¾ádný problém, spoleÄ•nÄ› si hrají
smÄ›jí se, v&scaron;echno v pohodÄ›. Tiché nepÅ™etrÅ¾ité huÄ•ení vodopádu pÅ™estanete brzy vnímat, pÅ™i usínání je to
zvuková kulisa, která vám pÅ™ipomíná, Å¾e jste na dovolené. Oko Skákavice je jedním z nejvydatnÄ›j&scaron;ích krasových
vývÄ›rÅ¯ v Prokletých horách. Z osmimetrové hlubiny proudí na povrch kÅ™i&scaron;Å¥álovÄ› Ä•istá voda, studená jako led
(pÅ™ibliÅ¾nÄ› 4, 5 &ndash; 5 stupÅˆÅ¯ Celsia). Voda je tak Ä•istá, Å¾e je vidÄ›t kaÅ¾dý kámen na dnÄ›, neuvÄ›Å™itelnÄ› tyrk
pÅ™itahuje zrak. Brrrr, byla to zatím nejledovÄ›j&scaron;í voda, ve které jsem kdy stála. PostupnÄ› jsme si v&scaron;ichni
vyzkou&scaron;eli, jak je studená, jak Å™eÅ¾e do nohou a jak se v tom nedá vÅ¯bec vydrÅ¾et.

RozlouÄ•íme se s Okem Skakavice a vrátíme se opÄ›t do Vusanje, abychom nav&scaron;tívili Alipa&scaron;ovy prameny
a v pÅ™íjemné restauraci u nich ochutnali výbornou kávu z dÅ¾ezvy. Já mám to balkánské kafe dÄ›snÄ› ráda, je&scaron;tÄ›
nikdy jsem na na&scaron;ich toulkách po BalkánÄ› nenarazila na &scaron;patné, slabé nebo nÄ›jaké nepovedené kafe.
AÅ¥ uÅ¾ presso nebo &bdquo;domaÄ•e&ldquo; z dÅ¾ezvy, vÅ¾dycky to byla výborná, silná a voÅˆavá káva. U nás by se
leckde mÄ›li je&scaron;tÄ› hodnÄ› co uÄ•it.
Alipa&scaron;ovy prameny vyvÄ›rají ze zemÄ› na plo&scaron;e zhruba 300 me
Ä•tvereÄ•ních, mnoÅ¾ství vody je asi 1 &ndash; 1,5 metrÅ¯ krychlových za sekundu v letních mÄ›sících, na jaÅ™e zde proudí v
tÅ™ikrát více.

Díky prÅ¯zraÄ•né vodÄ› mÅ¯Å¾eme pozorovat podivuhodný svÄ›t pod vodou. Vodní Å™asy a rostliny rÅ¯zných barev, tvarÅ¯ a
zaujmou kaÅ¾dého náv&scaron;tÄ›vníka.
Voda ze zdej&scaron;ích pramenÅ¯ se pak slévá z obrovské plochy do Å™eky Vruja, která pak po soutoku s albánskou
Lumi i Vermoshit (Ä•ernohorsky nazývanou GrnÄ•ar) dál pokraÄ•uje pod jménem LjuÄ•a aÅ¾ do Plavského jezera.
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