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1. Избор шатора

▪ Постоји више врста шатора - шаторско крило, шатори са 
металним шипкама, велики шатори за експедиције итд. Како је 
самосталним путницима најчешће потребан мали, лаган шатор за 
умерене температуре, овде ћемо се позабавити само тзв "игло" 
шаторима.

▪ Постоје четири ствари на које би требало обратити пажњу при 
избору шатора: тежина, величина, структура или делови, и цена.



1.1. Тежина шатора

▪ Веома битан фактор. Модеран игло шатор за две особе тежи 
између 1,5 и 3,5 килограма. Можда се ова разлика не чини 
битном, али после неколико километара ходања сваки грам 
постаје заклети непријатељ. Тежина је обично написана на 
етикети, која је пришивена за футролу за шатор. А често и није 
написана, па се мора оценити одокативном методом.



1.2. Величина шатора

▪ Најчешћи у продаји су шатори за две особе. Оне за више такође 
није проблем наћи, док су шатори за једну особу прилично ретки 
- вероватно зато што већина људи више воли да кампује у 
друштву. Неки шатори имају и трем, одвојени део испред врата 
који служи да у њему оставите патике (које после целодневног 
пешачења попримају специфична олфакторна својства), ранац 
итд. - што оставља више места у шатору. Када размишљате о 
величини шатора, не заборавите да у њега треба да ставите и сав 
пртљаг. 



1.2. Величина шатора

▪ Високи људи требало би да обрате пажњу и на висину и дужину 
шатора, што би такође требало да буде написано на етикети, како 
не би морали да седе повијених леђа, или да спавају са 
стопалима ван шатора. Висина човека у седећем положају износи 
између 90 и 105 цм. Наравно, нећете проводити много времена 
седећи у шатору - у њега ћете улазити само кад желите да 
спавате. Међутим, ако дуго пада киша, није згорег да можете и 
да седнете.



1.2. Величина шатора
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1.3. Делови шатора

▪ Скелет шатора чине шипке. Модерни шатори имају шипке од 
фибергласа, које су лагане, танке и еластичне, што је огромна 
предност над старомодним шаторима са тешким металним 
шипкама. Игло шатор обично садржи два комплета шипки. 
Шипке једног комплета међусобно су повезане еластичним 
конопцем, и настављају се једна на другу, тако да оформе једну 
дугачку еластичну шипку. Две дугачке шипке се укрштају и 
савијају, а на њих се набацује тенда. Век трајања шипки је обично 
доста краћи од века трајања остатка шатора.



1.3. Делови шатора

▪ Тенда је спољашњи најлонски омотач који штити унутрашњост 
шатора од ветра, кише итд. Једнослојни шатори су, заправо, само 
тенда. Двослојни шатори састоје се од тенде и унутрашњег 
шатора. Код бољих двослојних шатора, тенда се поставља тако 
да нигде не додирује унутрашњи шатор, што омогућава да се 
вода кондензована током спавања слива низ унутрашњу страну 
тенде и одлази директно до земље. Код јефтинијих шатора, 
тенда и под су из једног дела, тако да кондензована вода нема 
куда да оде, па виси у виду капљица са унутрашње стране 
шатора.



1.3. Делови шатора

▪ Унутрашњи шатор: Док спавамо, ваздух у унутрашњости шатора 
се загрева. Пошто је унутрашња страна шатора топлија од 
спољашње, водена пара из ваздуха који издишемо кондензује се 
на површинама око нас у виду мноштва капљица. Највећи део 
влаге кондензује се на унутрашем зиду тенде, али и на врећама 
за спавање, ранчевима итд. Проветравање шатора помаже да се 
ова влага уклони, али тако се снижава температура у шатору. 
Решење за ово је унутрашњи шатор - танак, прозрачан слој 
тканине који се налази испод тенде. Влага пролази кроз овај слој 
и кондензује се у виду капљица на тенди, па унутрашњост 
шатора остаје сува. Једнослојни шатори немају унутрашњи слој, 
него се састоје само од тенде, тако да су, после ноћи проведене у 
шатору, унутрашњи зидови прекривени капљицама.



1.3. Делови шатора

▪ Пре склапања, потребно је сачекати да кондензована вода 
испари, за шта је најбоље оставити шатор неко време на сунцу. 
Склапање мокрог шатора није добра идеја, јер ће при следећем 
расклапању имати непријатан мирис буђи. Двослојни шатор, 
дакле шатор који поседује и унутрашњи слој и тенду, не значи да 
не постоји кондензована вода, него да се она налази између два 
слоја, те је такође потребно сачекати да испари пре склапања.

▪ Буђење у мокром шатору није страшно, јер се вода држи на 
унутрашњости тенде и не капље на главу - само треба пазити да 
не додирујете тенду.



1.3. Делови шатора

Фотографија: PIG MONKEY



1.3. Делови шатора

▪ Под шатора обично је од доста грубљег најлона, како се не би 
цепао. Осим у случају да кампујете на негованом енглеском 
травњаку, ово дно није довољно да вас заштити ни од неравнина 
терена, ни од хладноће. Зато је неопходно понети и 
термоизолациону подлогу за врећу за спавање.

▪ Додатни под представља парче дебелог најлона или неке 
пластично-пенасте масе која се ставља испод шатора. Додатни 
под служи да заштити оригинални под од цепања, јер је много 
јефтинији и лако је заменити га. Не добија се као део шатора, 
него се купује посебно. Као додатни под може да послужи било 
какав водонепропустљив материјал одговарајућих димензија. У 
суштини, овај додатни под није неопходан и ретко се користи.



1.3. Делови шатора

▪ Клинови или кочићи су метални, и служе да се шатор причврсти 
за тло, како не би одлетео при првом поветарцу. Обично има 4 
комада - за сваки угао шатора по један - плус још четири, који се 
користе у случају невремена, када се користе и конопци.

▪ С обзиром да се у шатору обично налазе и ваше ствари, а током 
спавања и ви сами, слаба је шанса да ће одлетети чак и ако нема 
клинове, осим уколико не наиђе оркански ветар. Међутим, 
уколико шатор остављате цео дан на ливади, а ви идете да се 
смуцате около, није лоше причврстити га. Када их забијате у 
земљу, увек то радите под оштрим углом.



1.3. Делови шатора

▪ Путнику који планира да увече расклопи шатор, преспава, и 
ујутру склопи шатор и продужи пут, ови кочићи у принципу нису 
потребни.

▪ Конопци - уз шатор обично иду и два делимично еластична 
конопца, која се користе у случају јаког ветра. Ови конопци 
пребацују се преко шатора и привезују за други комплет клинова, 
који се забада мало даље од шатора, и служе да шатору дају 
чврстину и задрже га на месту. Код ових клинова посебно је 
битно да се у земљу забијају под оштрим углом у односу на тло.



2. Избор локације за камповање

▪ У већини земаља постоје кампови - ограђена места на којима, у 
замену за одређену суму новца, можете да разапнете свој шатор. 
Кампови поседују тоалет, тушеве и пијаћу воду, а у многима 
можете да изнајмите и шатор уколико већ немате свој. Обично су 
отворени само током одређене сезоне погодне за камповање.

▪ Слободно камповање је када шатор разапнете тамо где угледате 
згодно место. Ипак, и ту постоје извесна правила.



2. Избор локације за камповање

▪ Уколико сте се нашли у великом граду, немате где да преспавате 
али сте понели шатор, на располагању су вам већи паркови и 
школска дворишта. За нужду може да послужи и двориште 
стамбене зграде, нарочито ако је лепо увучено.

▪ Ако не пронађете згодну градску локацију, једноставно проучите 
мапу и отпешачите или аутобусом отидите до излаза из града. 
Искуство показује да се и највећи град негде завршава, иако је за 
долазак до шумарака и ораница често потребно савладати 
километарски појас индустријске зоне.



2. Избор локације за камповање

▪ У мањем насељеном месту, можете питати некога да ли би вам 
дозволио да разапнете шатор у његовом дворишту.

▪ Шатор, у принципу, није препоручљиво разапињати поред пута, 
или у близини нечије куће - осим ако сте се прво јавили домаћину 
и обзнанили му своје присуство и намере. Идеално је пронаћи 
неку скровиту ливадицу или шумарак где ваш шатор неће 
непотребно привлачити пажњу, тако да нико ни не примети да 
сте ту. Тако ћете избећи посете милиције која вас легитимише и 
објашњава вам да је камповање на том месту забрањено или 
опасно, локалних радозналаца и гњаватора итд.



3. Терен за камповање

▪ Идеално је да земљиште на коме разапињете шатор буде равно. 
Уколико је у питању низбрдица, очекује вас целоноћно клижење 
и буђење негде у доњем делу шатора. Ако ипак кампујете на 
косини, окрените шатор тако да легнете са главом узбрдо.

▪ Зараван на коме постављате шатор не би требало да буде у 
улегнућу, јер ће се у случају невремена тамо сакупити вода. Неки 
препоручују веома благу низбрдицу као идеално земљиште, јер 
се на њој не сакупља вода.



3. Терен за камповање

▪ Шатор није лоше раширити испод дрвета, јер ће вас оно 
делимично заштитити у случају дуготрајног пљуска (шатор, у 
теорији, не би требало да прокишњава, али...) као и од сунца које 
већ од раног јутра унутрашњост шатора претвара у праву 
правцату рерну, толико да је унутра немогуће издржати. 
Међутим, усамљено дрво на планинском пашњаку можда и није 
добра идеја, јер би могло да привуче гром.

▪ Шатор треба поставити тако да рано ујутру буде у сенци, што 
обично значи западно или југозападно од дрвећа. Уколико се 
уздате у крошњу усамљеног дрвета, овај положај би требало 
доста пажљиво одабрати у зависности од географског положаја и 
доба године.



3. Терен за камповање

▪ Ту је, затим, и ветар. Треба водити рачуна да место где 
постављате шатор не буде на ветрометини - уколико је у питању 
брдо, боље је камповати у подножју него на врху, упркос томе 
што поглед можда није тако сјајан.

▪ Неговани енглески травњаци из камперских снова прилично су 
ретки на јави. Најчешће ћете, пре разапињања шатора, морати да 
уклоните пар највећих каменова или ишчупате неки бусен траве. 
Није потребно да преорете место које сте одабрали, али ручно 
уклањање и ножно утапкавање најкрупнијих неравнина обично 
даје добре резултате.

▪ Идеално би било да у близини места где сте се улогорили имате 
извор пијаће воде - ако већ не пијаће, а оно макар за основно 
прање.



3. Терен за камповање
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4. Временске прилике

▪ Није потребно посебно наглашавати да је за камповање или 
путовање са шатором најбоље изабрати лето или касно пролеће, 
када је време углавном суво и топло, те не постоји потреба за 
ношењем топле одеће која обично заузме превише места у ранцу. 
Камповање је, наравно, могуће и зими, и на снегу, и на 
температурама испод нуле - али за то је потребна озбиљнија 
опрема.

▪ За случај невремена, а посебно јаког ветра, ту су клинови који, 
теоретски, држе шатор за земљу. Ту су и конопци и додатни 
клинови који обезбеђују додатну стабилност. Уколико ни то није 
довољно, није згорег у углове шатора ставити пар великих 
каменова.



5. Како поставити шатор

▪ Данашњи стандардни шатор може се склопити и расклопити за 
пет до десет минута. Прво га раширите по тлу тако да дебљи део, 
који чини дно шатора, буде потпуно размотан. Затим саставите 
шипке од фибергласа (обично су повезане конопцем) тако да 
добијете две дугачке савитљиве шипке, које се протурају кроз 
одговарајуће рупице на омотачу, и укрштају у центру шатора, где 
се обично танком врпцом привежу једна за другу. Шипке се могу 
налазити са унутрашње или спољашње стране шатора, и оне 
шатору дају облик и стабилност. Сада још остаје да клинове 
забијете у земљу - најчешће је могуће утиснути их руком. У 
случају да шатор има и унутрашњи слој, потребно је ући унутра и 
закачити га за кукице које висе са унутрашње стране тенде.



5. Како поставити шатор

▪ Наравно, добра је идеја упознати се са новим шатором пре пута –
расклопити га и склопити чисто ради тренинга. Такође, лепо је на 
почетку сезоне расклопити шатор и проверити да није накупио 
мирис буђи, и евентуално га проветрити.



6. Путовања са шатором

▪ Шатор можете користити за одлазак на камповање у природи, 
али и за озбиљније путовање. Уколико путујете са скромним 
финансијским средствима или једноставно не волите хотеле и 
спавање по кућама, увек можете понети шатор. Футрола за шатор 
обично има облик торбице са ручкама. Уколико је шатор 
довољно лаган, неће вам представљати велики терет да га 
носите са собом - термоизолациона подлога се савије у ролну и 
привеже за ранац, а врећа обично стаје у ранац.



6. Путовања са шатором

▪ Највећи проблем код оваквог путовања јесте лична хигијена -
повремено ћете вероватно пожелети да се истуширате, оперете 
веш итд. Због тога се шаторско путовање комбинује са 
повременим посетама хо(с)телу или коришћењем Интернет-
мрежа за размену гостопримства. На железничким станицама у 
многим земљама постоје туш кабине, у којима за неки ситан 
новац можете да се истуширате. Осим тога, можете једноставно 
и да одете на јавни базен - пртљаг оставите у ормарићу, цена 
улазнице свакако је нижа од цене ноћења у хотелу, а сваки базен 
опремљен је тушевима. Наравно, најчешће купатило су јавне 
чесме, извори, потоци итд, већ у зависности од тога где се 
налазите. У исламским земљама обично око џамија постоје јавне 
чесме, које такође можете да користите.

▪ Уколико путујете аутостопом, можете рећи возачу да вас остави 
или изван насељеног места, или на самом улазу или излазу из 
њега.



6. Путовања са шатором

▪ Ако путујете бициклом, обично ћете бар сат времена пре мрака 
почети да меркате ливаде поред пута у потрази за згодном 
локацијом. Рачунајте да расклапање шатора по мрклом мраку 
није ни мало удобна ствар.

▪ За проналазак идеалне локације за шатор вероватно ће бити 
потребно мало пешачења - а некада ћете морати да се 
задовољите и мање идеалном, или једноставно раширите своју 
врећу на клупи у парку или на поду железничке станице. Уколико 
је време посебно лепо и топло, шатор често није ни потребно 
разапињати - можете преспавати и под ведрим небом. За добар 
сан удобност није толико битна колико умор - којим су путници, 
по правилу, добро снабдевени.
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7. Унутар шатора

▪ Врећа од вреће за спавање је сасвим згодна јастучница, нарочито 
ако унутрашњу (чисту) страну окренете напоље. У њу можете 
спаковати нешто од гардеробе, и ето јастука.

▪ Пре спавања оставите ствари које вам могу затребати у току ноћи 
тако да их лако и брзо нађете. Лампу оставите тако да је брзо 
можете напипати, а згодно је и завезати је за канап у врху 
шатора. Ако путујете бициклом, најбоље је одшрафити цео носач 
лампе са гувернале, и кроз њега провући канап. Јакна ће вам 
такође вероватно затребати, јер у току ноћи обавезно захладни. 
Обућу оставите споља, близу улаза у шатор, и окрените је 
наопачке, због росе.

▪ На камповању је доста згодно имати чеону лампу на ластишу. 
Између осталог, веома је згодна и за читање у шатору.
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* материјал преузет са интернета.


